
Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 27. júla 2018 

Piesne: ES č. 245, 446 

Text: L 22, 14 – 20 

„14Keď prišla hodina, posadil sa a [dvanásti] apoštolovia s Ním. 15Tu im povedal: Túžobne 

som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr, ako by som trpel; 16lebo hovorím 

vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. 17Potom vzal 

kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a deľte sa medzi sebou; 18lebo hovorím vám, že 

odteraz nebudem piť z plodu vínneho kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. 19Nato vzal 

chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to 

čiňte na moju pamiatku. 20A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová 

zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prirodzenou túžbou človeka je mať okolo seba ľudí, ktorí ho majú radi. Táto túžba v nás 

zvyčajne zosilnie vtedy, keď sa dostaneme do ťažkostí, alebo nám život komplikujú 

neprajníci. Takáto túžba nechýbala ani v srdciach Ježišových učeníkov. Aj oni mali svoje 

ťažkosti a boli vystavení rozličným útokom. Chceli však mať blízko seba niekoho, kto ich 

nesklame. Stal sa ním Ježiš, ich drahý Pán a Majster. Zvykli si na Neho, dobre im bolo s Ním. 

Po Jeho prítomnosti túžili stále viac. Vedeli, že Ježiš ich má tak rád, že je ochotný za nich 

položiť život. Zažiť najužším spôsobom Jeho blízkosť im bolo dopriate pri poslednej Večeri. 

Tam ich Pán Ježiš uistil, že je ich Vykupiteľ. Tam im zveril novú zmluvu, ktorá im 

zaručovala časné i večné požehnania. Po takejto vzácnej Ježišovej blízkosti túži každé veriace 

srdce. Hoci je vďačné aj za ľudí okolo seba, vie, že tú Božiu blízkosť v Pánovi Ježišovi 

nemôže nikto nikdy nahradiť. Ona sa v hojnej miere ponúka aj tebe, milý priateľ. Máš určite 

veľa príležitostí ju rozličným spôsobom zakúsiť, či je to vtedy, keď načúvaš Jeho slovu, či 

keď sa s Ním spájaš v úprimnej modlitbe, alebo Ho oslavuješ v nábožnej piesni. Ale to 

najužšie spoločenstvo s Ním zažiješ až vo chvíľach, keď si s pokorou kľakneš k Jeho stolu 

a budeš prijímať Jeho sväté dary. Ďakuj za každé také pozvanie, neodmietni ho! A nech 

slávnosť Večere Pánovej nezostane v tvojom srdci chvíľou smútku. Ľútosť nad hriechmi, ich 

úprimné vyznanie a urovnanie vzájomných nedorozumení, to všetko patrí do prípravy 

na stolovanie s Pánom. Až potom sa samotné stolovanie s Ním môže stať najposvätnejšou 

chvíľou vďačnosti, Božej oslavy ako aj radosti, lebo je s tebou niekto, kto ťa nadovšetko 



miluje nekonečnou láskou. Možno aj teraz cítiš tú úžasnú Jeho blízkosť. Dovoľ Mu, aby už 

navždy zostal s Tebou! Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si sa mi dal poznať ako môj milujúci Pán a Spasiteľ. Oslavujem 

Ťa, lebo mi je s Tebou dobre, Tvoja blízkosť ma robí šťastným. Ďakujem, že máš pre mňa 

vždy čas, ale predovšetkým, že si z lásky za mňa trpel a na kríži svoj život obetoval. Si mojím 

najvzácnejším pokladom! Nedopusť, aby som Ťa niekedy sklamal. A raz mi dovoľ, prosím, 

s Tebou aj v nebi večne stolovať. Amen. 
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