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6. Eucharistia-pramEň EvanjElizáciE-vEľký prEdobraz 
EucharistiE-zázračné rozmnožEniE chlEba

Udalosť rozmnoženia chleba je 
spomínaná nielen na tomto mieste u 
sv. evanjelistu Jána, ale nachádza sa aj 
u synoptikov a je zachovaná skoro v 
rovnakej forme. To znamená, že ide o 
jednu z najstarších rečí apoštolského 
ohlasovania, ktorá je takto zachova-
ná nie kvôli tomu, žeby bola najkrajšia, 
ani nie kvôli tomu, aby bola najväčšia, 
ale pretože je prípravou na zázrak par 
excellence: Eucharistiu. Pri zázračnom 
rozmnožení chleba ide teda o proroc-
kú udalosť chleba, ktorý prichádza z 
neba; novej manny, ktorá opravdivo a 
definitívne sýti človeka. Kvôli proroc-
kej úlohe tejto udalosti, evanjelisti po-
užívajú slovník a ten istý literárny štýl 
ako pri poslednej večeri: vzal chlieb, 
lámal ho, dobrorečil - požehnával, dal 
apoštolom, aby ho rozdávali... Do-
konca je spomenutá aj židovská veľká 
noc, ktorá vytvára veľkonočný rámec 
tohto prorockého rozmnoženia chle-
ba. Ľud s veľkým entuziazmom prijíma 
znamenie rozmnoženia chleba, lebo 

konečne nachádza ideálneho Mesiáša. 
Keďže ho bezplatne živí chlebom, chce 
ho vyhlásiť za kráľa.

Evanjelista Ján vo svojom evanjeliu 
neopisuje samotnú udalosť ustanove-
nia eucharistie, hoci v ňom nachádza-
me veľa poukazov na poslednú večeru. 
Hovorí sa, že to je pod vplyvom tzv. 
disciplíny dúhy, ktorá v staroveku pri-
kazovala mlčať o svätých veciach, či 
ukrývať ich. Počas dlhého obdobia sa 
tento staroveký zvyk praktizoval aj v 
tom, že Eucharistie sa mohli zúčast-
ňovať iba pokrstení a katechumeni po 
bohoslužbe slova museli odísť. 

Pre nás dnes, keď slávenie Eucha-
ristie prebieha na štadiónoch, na ná-
mestiach, v televízii a podobne, sa to 
javí ako čosi cudzie. Ba manifestácia 
Eucharistie sa vníma ako niečo pozi-
tívne, ako istý druh evanjelizácie. Aký 
postoj je potrebné zaujať? Má nás in-
špirovať starovek so svojou disciplí-

Oltárnu. Postupne sa toto časté sv. 
prijímanie znovu presadzovalo viac a 
viac a vyvrcholilo to vyhlásením Pia 
X., ktorý odporúčal dennodenné pri-
stupovanie k sviatosti Eucharistie. 
Okrem iného si môžeme uvedomiť aj 
to, že Pán Ježiš ako matériu pre svoje 
telo použil chlieb, ktorý je dennoden-
nou záležitosť. Tým je povedané, že sv. 
prijímanie by malo byť u ozajstných 
presvedčených kresťanov katolíkov 
dennodennou, hoci nie bežnou záleži-
tosťou. Keby chcel, aby sme prijímali 
iba na veľké sviatky, Pán Ježiš by cel-
kom iste použil inú – „slávnostnejšiu“ 
matériu.

V súčasnosti, zvlášť od 2.vatikán-
ského koncilu, sa opäť vraciame k pô-
vodnému a pravému chápaniu Eucha-
ristie ako posile a pokrmu pre tento 
život, ktorý človek v nestálosti všed-
ných dní potrebuje často prijímať. A 
musíme sa vrátiť aj k tomu, čo je s 
jej slávením podstatne spojené: budo-
vanie spoločenstva. Životy nás kres-
ťanov sú v pozícii toho chlapca, ktorý 
poskytol svojich päť chlebov a dve ryby 
a naše kresťanské spoločenstvá sú v 
pozícii komunity apoštolov uprostred 
s Ježišom, ktorá prijíma túto obetu 
chlapca. Táto ochota a obeta bola pri-
jatá a požehnaná Ježišom, od ktorého 
sa to potom – ako požehnané – cez 
apoštolov nasmeruváva k zástupom 
ľudí, ktorí sa nasýtení. Chlapec bol 
malý, málo bolo aj toho chleba a rýb, 
ale bez toho „málo“, by zrejme nikdy 

nevznikol zázrak rozmnoženia chle-
ba. To je Božia taktika: spolupracovať 
so stvoreným človekom a zapojiť ho 
do Božieho diela. Tak to bolo už v raj-
skej záhrade v knihe Genezis, kde Pán 
Boh nestvoril ženu bez spolupráce už 
existujúceho človeka (za pomoci jeho 
rebra). Boh prichádza na tento svet 
vďaka Máriinmu fiat. Tak to bolo aj v 
Káne, kde Pán Ježiš mohol „vyrobiť“ 
z ničoho víno, ale on premieňa to, na 
čom mal podiel človek. Tak je to počas 
celého Ježišovho pôsobenia a tak je to 
aj dnes. To je eucharistický, či svia-
tostný rozmer nášho života. 

Takto prežívať a sláviť Eucharistiu 
môžeme iba vtedy, ak budeme takto 
prežívať aj svoj bežný život. Tu nejde 
iba o splnenie prikázania, ale predo-
všetkým o vyjadrenie nášho života a 
našej lásky k Bohu! Tak ako z Ježišo-
vej strany, pri uvedomení si prepoje-
nia Eucharistie s Kalváriou, je to vy-
jadrenie Božieho života a Božej lásky 
ku nám, ľuďom. Aké by to bolo, keby 
možnosť stolovať s tým najlepším 
otcom, či mamou sa predstavovalo 
iba ako povinnosť, ktorú keď nesplní-
me, tak nás za to, ten najlepší otec, 
či mama zabije - zatratí. Aký by to 
bol Boh, ktorého by sme predstavo-
vali hlavne takto? Naše najlepšie, ba 
jediné pozvanie k sláveniu Eucharistie 
vedie cez náš život, ktorý iba vtedy, 
ak bude naším „darovaním“, môže sa 
stať cez Ježišovo požehnanie pre iných 
aj „prijímaním“. 
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nou alebo novovek so svojou otvore-
nosťou.

Zrejme tak, ako vo všetkom, aj tu 
je ideálna stredná cesta, ktorá v žiad-
nom prípade nie je cestou akéhosi 
kompromisu, ale cestou inšpirácie od 
Ducha Svätého. Táto stredná cesta 
hovorí o potrebe prepojiť tajomstvo 
s bežnosťou života, hĺbku so šírkou 
a nepreskúmateľnosť tohto tajom-
stva s náležitým postojom. A práve 
tomuto nás učí udalosť zázračného 
rozmnoženia chleba, v ktorom počú-
vame o tom, že sú tam, tí, ktorí ve-
dia, odkiaľ je ten chlieb a tí ho potom 
rozdávajú tým, ktorí nevedia odkiaľ je, 
no prijímajú ho. Je tam malá komunita 
apoštolov uprostred s Ježišom, ktorá 
berie na seba zodpovednosť nielen za 
seba, ale ja za všetkých ostatných a 
stáva sa svedkom toho, že najlepšie 
sa tejto svojej úlohy zhostí vtedy, keď 
sama bude takou, akou má byť: keď 
bude opravdivým spoločenstvom. 

V tomto duchu inšpirujúcim tex-
tom by pre nás mohli byť slová sv. 
apoštola Pavla z 1 Kor 11,17-22: Keď 
vás už napomínam, nechválim vás, 
že sa neschádzate na lepšie, ale na 
horšie. Predovšetkým počúvam, že 
sú medzi vami roztržky, keď sa schá-
dzate v cirkvi. A sčasti tomu aj ve-
rím. Lebo musia byť medzi vami aj 
rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa 
osvedčí. Keď sa teda schádzate, nie 
je to požívanie Pánovej večere, lebo 
každý si hneď vezme a zje svoju ve-
čeru a potom jeden je hladný a druhý 
opitý. Nemáte vari domy, kde môže-
te jesť a piť? Ale opovrhujete Božou 

cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo 
nič nemajú? Čo vám mám povedať? 
Mám vás chváliť? Za toto vás nepo-
chválim.

To, na čo upozorňuje tento text 
apoštola Pavla je nevyhnutnosť bu-
dovania komunity a jej existencie pre 
samotné slávenie Eucharistie. Tam, 
kde táto komunita nie je, ba kde nie 
sú vnímateľné ani základné smero-
vanie pre jej budovanie, tam sa tento 
fenomén dotýka aj samotného sláve-
nia: Keď sa teda schádzate, nie je to 
požívanie Pánovej večere... Myslí sa 
takým spôsobom, že každý myslí iba 
na seba. Slávenie Eucharistie a bu-
dovanie spoločenstva musí ísť ruka v 
ruke. Je pravdou, že budovanie oprav-
divého kresťanského spoločenstva 
nie je ľudským dielom, preto môžeme 
smelo tvrdiť, že Ecclesia de Eucaris-
tia – Cirkev žije z Eucharistie, Cirkev 
vzniká z Eucharistie. Na druhej strane 
je pravdou aj to, že gratia suponit na-
turam – milosť predpokladá prirodze-
nosť; a tak aj v samotnom slávení po-
núkame Bohu chlieb a víno ako dielo 
ľudských rúk a iba na základe toho, že 
sme schopní a ochotní to ponúknuť, 
vzniká Eucharistia. To je nevyhnut-
ná podmienka, ale aj nevyhnutný štýl 
života, bez ktorého Eucharistia nikdy 
nenájde svoje naplnenie. 

Slová: Toto robte na moju pamiat-
ku sa netýkajú iba omše ako rituálu, 
ale týkajú sa aj, a predovšetkým, ži-
vota a našich postojov v ňom. Zúžiť si 
túto Ježišovu výzvu iba na slávenie ri-
tuálu, by bolo jej nepochopením a tým 

najľahším, čo by sme mohli urobiť. 
Ježišova kalvárska obeta, jej ťažkosť 
vyjadrená potením sa krvou, jej ná-
ročnosť prejavená pádmi pod krížom 
a jej bolestnosť v tom všetkom, nás 
neustále usvedčuje z tohto nepocho-
penia. Slávenie Eucharistie nespočíva 
iba v jednoduchom odrecitovaní ritu-
álu, ale v jeho prepojení s ťažkosťami 
dennodenného života a v odovzdávaní 
sa vo všetkom nebeskému Otcovi – 
ako Ježiš na kríži. 

Ani Pán Ježiš neustanovil Sviatosť 
Oltárnu oddelene od vtedajšieho živo-
ta. Ustanovil ju počas večere, ktorá vo 
vtedajšej dobe bola sama osebe vždy 
liturgickým obradom: otec rodiny sa 
modlil modlitbu požehnania nad chle-
bom, potom nad vínom. Stolovanie u 
Židov totiž vždy znamenalo symboliku 
spoločenstva s Bohom. Vo sv. Písme 
čítame, že sa farizeji pohoršovali nad 
tým, že Pán Ježiš stoloval s mýtnikmi 
a hriešnikmi. Nevadilo im ani tak to, 
že sa s nimi stýkal, ale že s nimi jedol. 
Pohoršovali sa na tom práve preto, 
že stolovanie u židov znamenalo vždy 
spoločenstvo s Bohom. A aby títo 
hriešni ľudia mohli sa toho zúčastniť, 
Ježiš im musel odpustiť hriechy. Ale 
keďže iba Boh môže odpúšťať hrie-
chy, pohoršovali sa na tom, že sa hrá 
na Boha. 

Zaujímavé na tom stolovaní je aj 
to, že keď sa človek hnevá, trucuje, 
nechce sa zúčastniť ani na spoločnom 
stolovaní; ba dokonca mu čosi bráni až 
tak, že nie je schopný spolustolovať s 
ostatnými. To má hlbokú analógiu aj 

pre sviatostnú hostinu, ale aj pre tú 
večnú. Pritom si môžeme uvedomiť, 
že nie Boh nás odsúdi a vylúči z účasti 
na večnej hostine, ale my samy - po-
dobne ako pri tom trucovaní - svojou 
dispozíciou získanou tu na zemi, ne-
budeme schopní sa tešiť z Boha a zo 
spoločenstva svätých.

Takto v spojitosti so životom člo-
veka chápali prví kresťania sviatosť 
Eucharistie a preto, ako to opisujú 
Skutky apoštolov, sa zúčastňovali na 
lámaní chleba, ku ktorému podstatne 
patrilo prijímať Eucharistiu. Chápa-
li Eucharistiu ako duchovný pokrm a 
posilu pre tento život. Neskôr sa však 
oltár, ktorý bol obyčajným stolom, 
ako to máme dnes, začal ozdobovať 
(keďže to bolo sväté miesto) rôznymi 
ozdobami, až nakoniec z toho vznikol 
oltár, aký poznáme z gotických, či ba-
rokových čias: veľké, nádherné, mon-
štruózne dielo, ktoré sa však na stôl 
ani zďaleka nepodobalo. A podobný 
vývoj ako s oltárom sa premietol aj do 
chápania Eucharistie. Spočiatku ako 
pokrm a posila, neskôr ako predmet 
úcty a poklony. Eucharistiu už málo-
kto prijímal, o dennom prijímaní ani 
nehovoriac; dokonca ani v kláštoroch. 
O to častejšie sa však vykladala Svia-
tosť Oltárna na poklonu. Človek veľmi 
rýchlo prišiel na to, že ľahšie je Bohu 
sa klaňať, ako ho prijímať, lebo prijí-
mať ho znamená zjednotiť sa s ním. 

Až na 4.lateránskom koncile roku 
1215 bolo nariadené, aby každý as-
poň raz v roku - a to na Veľkú noc, 
prijal sviatosť zmierenia a Sviatosť 
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