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ročník VIII

Úvodník
Dnes ráno som znovu videl nejakého mladíka, ktorý mal namiesto ušného lalôčku dieru teda aby ste mi rozumeli, mal tam takú tu náušnicu, ako nosia niektoré domorodé kmene,
ktoré natoľko roztiahnu dieru, že tam je potom taký kráter. A tak som uvažoval: chudák ucho,
veď mne ani nevadí, ak ma niekto tetovanie, či náušnice, či čo ja viem čo, ale prečo to robia?
Je to nejaká rebélia?
Môžem povedať sám za seba, že som na dovolenke v Bulharsku nedávno videl rôzne
extrémy na tele ľudí a často to už vôbec nebola ozdoba. Sú však rôzni ľudia a ja tú ich snahu
ani nevnímam, ako nejakú rebéliu, ale skôr snahu, či túžbu byť individuálny. Ťažko povedať,
čo presne láka jednotlivých ľudí, aby sa zmrzačili, či aby si namaľovali nejakú „kravinu“ na
telo. Toto ma nikdy nelákalo a to aj z prozaického dôvodu - nemám rad ihly :-). Ono je aj
otázne, či v drvivej väčšine tých, ktorí si nechajú urobiť na hlave nejaký podivný účes, či
prepichnú si niečo na tele, či pomaľujú si „face“, je skutočná rebélia a vyjadrenie svojej
individuality, nakoľko veľmi často tak konajú práve preto, že sa v skutočnosti chcú podobať na
nejakú inú individualitu (speváka, herca), ktorú obdivujú. Prečo o tom píšem? Pretože toto
ráno mi prišlo, aký je to v skutočnosti prejav bezradnosti a prázdnoty tých ľudí. Chcú sa
vyčleniť od tohto sveta a skúšajú to tak, že sa veľmi často až znetvoria: ako napríklad ten
český kandidát na prezidenta, čo si nechal namaľovať celú tvár nejakými ornamentmi, či čo to
je, alebo ešte som takého chlapíka videl, čo sa nechal potetovať na „diabla“ a ešte si aj rožky
dal implantovať do hlavy - veď je to hrozné, čím sa tí ľudia nechali znetvoriť a ani nevedia
čomu a komu sa otvárajú. Okrem toho, že majorita ich naozaj
vníma s určitým odporom a neporozumením, je to len márnosť.
Môžem vám povedať, že ak chcete byť rebelom, ak chcete naozaj
vytŕčať z davu a chcete sa tak veľmi odlišovať od väčšiny tohto
sveta, ak chcete byť nechutní nie iba svojim zovňajškom, ale celou
svojou bytosťou, tak potom mám pre vás dobrú radu: začnite hlásať
ŽIVÉHO Ježiša Krista a ja vám garantujem, že budete v majoritnej
spoločnosti neobľúbení a odporní budete tomuto svetu. Len, chce
to jednu vec urobiť - chce to spoznať živého Ježiša Krista a ako na
to? Padni na kolená, otvor svoje srdce, ktoré túži nájsť pravdu
a popros Pána Ježiša, aby sa ti dal spoznať. On je živý a tak isto
príde, a ty sa staneš skutočným rebelom, lebo sa vzbúriš proti
temným mocnostiam.

o. Rastislav (farár)
Liturgické okienko: „Posledná večera“
POSLEDNÁ VEČERA – HISTORICKO-TEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Je potrebné si uvedomiť, čo v Novom zákone môžeme hľadať a čo nie. Historicita evanjelií
a z nej vyplývajúci znak faktografického súpisu údajov nás privádza k názoru, že evanjeliá

majú väčšiu hodnotu. Kontinuita jednotlivých úkonov pri Poslednej večeri je práve tomu
zákonu podriadená.
POSLEDNÁ VEČERA – LITURGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Biblické správy, z ktorých môžeme čerpať informácie o poslednej večeri:
1. Bezprostredné správy o poslednej večeri
- Mk 14, 22 – 26; Mt 26, 17 – 30; Lk 22, 7 –20; 1 Kor 11, 23 - 25
2. Implicitné správy
správy u Jn 6 – týkajúce sa ustanovenia a tiež kontext celej večere od 13 až
po 17 hlavu a tiež odkazy ukrižovania – 19 hlava;
popis apoštolskej liturgie v Skutkoch apoštolov;
celé zjavenie sv. Jána má tiež liturgický charakter.
Najnovšie prístupy k poslednej večeri sa snažia ukázať celú teológiu eucharistie
z pohľadu kompletného Nového zákona. V tomto prístupe totiž dodnes sa kladú otázky typu:
či posledná večera Krista bola židovskou veľkonočnou večerou;
alebo či bola Ježišovou poslednou, rozlúčkovou slávnostnou večerou.
Mnohí sa prikláňajú k názoru, že Ježišova posledná večera obsahovala obidva prvky.
Pre synoptikov bola posledná večera ako antipascha. Pre Jána je Ježiš Baránok Boží
a v okamihu, keď v chráme sa pripravoval veľkonočný baránok Ježiš zomrel na kríži ako
baránok. Nakoľko bola len paschálnou večerou?
Z liturgického hľadiska Ježiš anticipoval i židovskú Paschu. On slávil veľkonočnú večeru
niekoľko dní skôr, aby dal prežiť učeníkom večeru, keď bude On ukrižovaný.
Podstatné je to, že Ježiš pri poslednej večeri berie na seba úlohu Pána domu - hlavy
rodiny (hlava Cirkvi=hlava apoštolov). On koná úkony, ktoré pri poslednej večeri robí otec. To,
čo nám ukazujú jednotlivé popisy eucharistie je už prežívaná teológia a večera nie je iba
suchá reportáž.
Niektorí bádatelia dali vznik hypotéze, že existovali v prvotnom kresťanstve dva druhy
eucharistie:
jeden zapadal do židovského rámca;
druhý bol slávnostný.
Dnes už táto teória nemá zástancov. Exegeticky sa totiž nedá stotožniť posledná večera
s paschálnou večerou alebo slávnosťou. Starokresťanský symbolizmus nadväzuje na
paschálny symbolizmus.
Všimnime si obsah teologických popisov Poslednej večere.
Posledná večera obsahuje všetky podstatné prvky židovskej paschy: anamnéza, prísľub,
očakávanie a splnenie. Z teologického hľadiska je Posledná večera novou Paschou.
Dôležitou otázkou je aj dátum Poslednej večere. Aj Západ a aj Východ hovorí o 14
nisane. Synoptici opísali udalosti Poslednej večere tak, akoby všetko zoskupili do jedného
dňa. Celá západná tradícia sa prikláňa k názoru, že Posledná večera sa konala vo štvrtok
pred Veľkým piatkom. U Jána vidíme 3 dni – Posledná večera sa teda konala 3,5 dňa pred
židovským baránkom, teda v utorok.
Aj z týchto naznačených faktov nie je možné dosiahnuť súhlas vo všetkých jednotlivých
exegetických otázkach týkajúcich sa Poslednej večere, predsa však pri všeobecnom posúdení

biblických textov sa môžeme držať nasledujúcich výsledkov. Ihneď po zoslaní Svätého Ducha
Cirkev začala sláviť Eucharistiu, ako to Ježiš rozkázal. Tým uskutočňovala to, čo robil on:
vzdávajúc vďaky, premieňala chlieb a víno na prítomnosť osoby Ježiša Krista a celého jeho
spasiteľského diela. Ježišove slová, slová premenenia vyslovené nad chlebom a vínom,
nemôžeme už rekonštruovať v ich pôvodnom znení. Ich zmysle je ten, že Ježiš (v zmysle
identifikácie) vzťahoval podávaný chlieb na svoje telo („ktoré sa vydáva za Vás“) a podávanú
čašu na svoju smrť („krv“), ktorá sa chápe ako smrť vykupiteľská a ustanovujúca Novú
zmluvu.
Slávenie tejto pamiatky dostáva meno Eucharistia – vzdávanie vďaky. Pamiatka sa
vzťahovala na Ježišovu smrť, ktorá bola zmiernou a obetnou smrťou. Hoci vzkriesenie sa tu
výslovne nespomína, predsa sa musí zapojiť do slávenia Eucharistie, pretože Ježišova smrť
sa stala spásonosne účinnou až vo vzkriesení a vzkriesenie nemožno oddeľovať od jeho
vykupiteľskej smrti. Ježišova smrť sa stala účinne prítomnou tak, že účastníci slávenia sa
mohli stať účastníkmi na tomto vykupiteľskom diele. Účasť na Ježišovej smrti sa stala možnou
preto, lebo oslávený, s ukrižovaným Ježišom totožný Pán je reálne prítomný v znaku chleba
a vína. Táto prítomnosť Ježiša Krista sa nazýva reálnou. Ona je základom aktuálnej
prítomnosti. Mohli by sme to aj takto vyjadriť: Celé tajomstvo spásy, ktoré nesie meno Ježiš,
je podľa novozákonných eucharistických textov v slávení Eucharistie spásonosne prítomné.
Eucharistia ako spomienková slávnosť je v prvom rade úkonom spásy, súčasne však, ako
základ tohto úkonu, je ontologicko-dynamickou prítomnosťou.
Pre poapoštolské obdobie vzniklo z týchto eucharistických textov mnoho otázok.
Bolo potrebné predovšetkým vyjasniť otázku, ako treba rozumieť eucharistickú realitu.
Išlo o otázku vzájomného vzťahu medzi telom a chlebom, medzi krvou a vínom, medzi
telom a krvou, ďalej aký je vzťah tela a krvi k živému Kristovi a vzťah reálnej prítomnosti
k prítomnosti aktuálnej. Posledný problém zahrňoval v sebe otázku, ako sa smrť na kríži,
ktorá sa odohrala iba raz, môže stávať prítomnou v každom slávení Eucharistie.
K vysvetleniu týchto otázok prispeli mnohé teologické úsilia a mnohé výpovede
cirkevného učiteľského úradu.

o. Martin (kaplán)
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Zábavné okienko-nájdi cestu...

"Pýta sa podnapitý chlap v
krčme kamaráta:
- Máš auto?
- Nie.
- A aké?"

- Nedávno sme mali v
dome
ekologickú
katastrofu!
- Čo sa stalo?
- Otvoril som konzervu a
čo nevidím? Plno oleja a
mŕtve ryby.
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