
Utorok 1. augusta 2017 

Piesne: ES č. 304, 299 

Text: 1K 11, 20 – 22. 27 – 34 

„Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, 

odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo [Pánovo].“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pre úprimne veriaceho človeka je iste dôležité, ako sa pripravuje – doma, sám, v tichosti – na 

prijímanie velebnej sviatosti Večere Pánovej. Nemali by sme podceňovať súkromnú prípravu. 

Slová apoštola Pavla, ktoré sú adresované korintskému cirkevnému zboru, sú akýmsi 

pokarhaním pre zbor. Tak ako múdry a milujúci rodič karhá a napomína svoje dieťa, tak túto 

povinnosť cíti aj apoštol Pavel, ktorý upozorňuje na konkrétne zlozvyky cirkevného zboru. O 

čo vlastne išlo? V ranej cirkvi, nielen v korintskom cirkevnom zbore, sa prisluhovanie Večere 

Pánovej spájalo aj s tzv. hodmi lásky. Išlo o pohostenie, kde každý priniesol nejaké jedlo, 

ktoré sa potom spoločne zjedlo. V súlade s gréckou pohostinnosťou priniesli dosť jedla pre 

všetkých, ale kvôli deleniu na skupinky sa bohatí spolu prejedali a chudobní zostali hladní. 

Apoštol Pavel venoval veľa pozornosti v prvých troch kapitolách roztržkám a nejednostnosti, 

ktorá bola v korintskom cirkevnom zbore zrejmá a vrcholila práve pri prijímaní Večere 

Pánovej. A za to ich apoštol nemohol chváliť! Práve tam – pri prijímaní sviatosti, kde by sa 

mala dokázať jednota a sila spoločenstva, milosrdenstvo, úprimnosť, láska, úprimný záujem o 

druhého – sa ukazuje pravý opak: znevažovanie Božej cirkvi. Každé prijímanie Večere 

Pánovej má zblížiť, urobiť prijímajúce spoločenstvo láskavejším k sebe navzájom. Ten, kto sa 

zúčastňuje spoločného prijímania sviatosti a cíti odpor k bratovi či sestre, hreší. Preto apoštol 

upozorňuje na to, aké dôležité je preskúmať samého seba skôr, ako pristúpime k spoločnému 

stolovaniu. Starší v službe veľakrát pripomínajú opodstatnenie 27. verša v niekdajšej, staršej 

liturgii k Večeri Pánovej. Máme si byť vedomí toho, že chlieb a kalich Pána Ježiša Krista sa 

môžu prijímať aj nehodne, na vlastné zatratenie. Preto by všetci zúčastnení mali skúmať 

postoje svojho srdca, svoje skutky a uvedomiť si význam Večere Pánovej ako duchovného 

pokrmu Božej milosti. Pristupujme k stolu Pánovmu zodpovedne, po náležitej osobnej 

príprave, stíšení a kajúci. Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý Bože, Tvoja láska ku mne, hriešnemu človeku, je nesmierna. Obraciam sa na Teba 

s prosbou, aby som dôstojne a správne prijímal/-a svätú Večeru. Pán Ježiš sa obetoval na 

Golgote aj za mňa, za moje hriechy. Túžim, aby si mi odpustil to zlé, hriešne, čo robím. Daj 

mi silu, aby som vo svojich hriechoch nezostával/-a, znovu sa k nim nevracal/-a. Som hriešny 

človek. Neodmietaj ma od svojej tváre, ale milostivo ma prijmi. Kajúcne Ťa prosím, zmiluj sa 

nado mnou. Amen.  
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