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AI Možno ste sa niekedy snažili pochopiť niečo ťažké v živote. Bojovali 
ste s tým a nakoniec ste vec odložili nepochopenú.  
KE Podľa dnešného evanjelia Ježišovi učeníci zažili takýto problém, 
keď im hovoril o eucharistii, najmä keď im povedal: "Kto je moje telo a 
pije moju krv, má večný život." Tieto slová o svätom prijímaní boli pre 
nich také neprijateľné, že si v duchu povzdychli: "To sú tvrdé reči. Kto 
to môže počúvať?" 
DI Dnešný úryvok sme čítali zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Je 
zrozumiteľný, ak si ho prečítate celý. Táto kapitola je plná dynamiky. 
Ježiš ohlasuje posolstvo, ktoré má ľuďom priniesť zmysluplnú radosť. 
Aby im dokázal, že je Boží Syn, hlása Božie slovo. Ide ešte ďalej - 
svoju moc prejavuje uzdravovaním chorých. Ide ešte ďalej - chce 
ukázať, že má túto moc od Boha Otca, a nakŕmi 5000 mužov, 
nepočítajúc ženy a deti, teda približne 15 000 ľudí. Ľudia sú vo 
vytržení z pocitu rozmnoženia chlebov. Rozmýšľajú takto - ak má 
tento Ježiš moc uzdravovať, má moc nasýtiť bez námahy, má politickú 
moc, urobme ho kráľom a budeme sa mať ako prasatá v žite. Na 
druhej strane Ježiš chce, aby jeho poslucháči verili V Boha Otca, a nie 
aby hľadali senzácie. Chce, aby pochopili, že rozhodujúce nie je telo, 
ale prijatie eucharistie. Konflikt vrcholí znechutenými slovami: "To sú 
tvrdé reči. Kto to môže počúvať.“ Ľudia protestujú a odchádzajú. 
Správny populistický politik by okamžite zareagoval, aby nestratil 
svojich stúpencov, a povedal by: „Ja som to tak nemyslel, zle ste ma 
pochopili. Prosím, vráťte sa.“ Ježiš to nerobí. A teraz prichádza 
studená sprcha. Z 15 000 ľudí mu zostalo ........ koľko nasledovníkov? 
12 učeníkov. Katastrofa, politické fiasko. Ježiš však nič neodvoláva. 
Stavia ich pred rozhodnutie: či ho prijmú, keď je takýto a keď sa im 
chce takto darovať. 
PAR Toto evanjelium však vystihuje aj našu súčasnú náboženskú 
situáciu. Niektorým veriacim, ktorí boli pokrstení v Katolíckej cirkvi, sa 
jazyk Pána Ježiša, ktorý hlása Katolícka cirkev, začína zdať drsný, 
prísny a neprijateľný. Keď kňaz rodičom dôrazne povie, že si neplnia 
svoje povinnosti vyplývajúce z krstného sľubu - hneď je oheň na 
streche. Tvrdé reči, tvrdý kňaz. Kto to môže počúvať? A tak mnohí 
odchádzajú s argumentom, že kňaz im vôbec nerozumie, že je taký, 
onaký alebo dokonca "nekresťanský". 
MY Nedávno sa istý zbožný otec sťažoval na svoju dvadsaťročnú 
dcéru. Spočiatku bola veľmi nábožná. Každý prvý piatok chodila na 

svätú spoveď, každú nedeľu prijímala Pána Ježiša v Eucharistii, každý 
deň hrala na organe a krásne spievala na večernej omši. Potom stretla 
skupinu istej sekty, začala sa s nimi stýkať a čoskoro na nej bolo vidieť 
zmenu. V modlitbe veriacich na sobotu je táto prosba: „Udeľ zvláštne 
milosti všetkým, ktorí vzývajú slávne meno Márie.“ Namiesto mena 
Mária začala spievať meno Ježiš. Ruženec odložila do skrine. S 
odmietnutím mariánskej úcty sa u nej začali prejavovať aj iné zmeny. 
Prestala chodiť na spoveď na prvé piatky, prestala chodiť na sväté 
prijímanie, prestala chodiť na omšu a začala so sebou všade nosiť 
Bibliu. Otec bol z toho veľmi smutný. Prosil kňaza, aby sa s ňou 
porozprával o jej viere. Keď prišla ku kňazovi s Bibliou pod pazuchou, 
začala o sebe hovoriť najprv takto: „Milujem Ježiša, veľmi ho milujem, 
milujem ho priamo, prežívam svoju lásku k nemu bez spovede, bez 
prijímania, bez svätej omše. Mám ho priamo rada a rada o ňom čítam 
v Biblii.“ 
Kňaz jej pokojne odpovedal: „Ježišom pohŕdate.“ „Milujem Ježiša.“ 
„Ježišom pohŕdate.“ „Milujem Ježiša.“ A keď jej kňaz asi desaťkrát 
povedal do tváre: „Opovrhujete Ježišom“, opýtala sa nakoniec: „Prečo 
to hovoríte? Ako viete, že pohŕdam Ježišom?“ Kňaz odpovedá: „V 
Biblii, ktorú máte pod pazuchou, sa píše, že Ježišom pohŕdate. V 
Lukášovom evanjeliu v 10. kapitole v 16. verši sa píše, čo Pán Ježiš 
povedal učeníkom: - Kto vás počúva, mňa počúva; kto vami pohŕda, 
mnou pohŕda. - A vy pohŕdate apoštolmi, lebo po Petrovi a apoštoloch 
je dnes pápež a biskupi. Ak teda opovrhujete autoritou cirkvi, 
opovrhujete Ježišom. Môžete stokrát opakovať, že milujete Ježiša. Z 
Biblie je stopercentne jasné, že Ježišom pohŕdate, pretože Biblia 
neklame.“ Dievča mlčalo. Otvorila Bibliu, evanjelium podľa Lukáša 
10,16. Prečítala si ho. Premýšľala o tom. Začervenala sa. Rozplakala 
sa. Dlho plakala. A kňaz sedel mlčky a nepovedal ani slovo. A 
nakoniec povedala: „Ďakujem Vám, Otče, že ste mi otvoril oči.“ 
ADE Bratia a sestry, na základe dnešného evanjelia otvorme oči. 
Dnes sa totiž Pán Ježiš pýta každého z nás: "Aj vy chcete odísť? A 
čaká na našu odpoveď. Odpoveď si požičiame od apoštola Petra. 
Odpovedzme Pánovi ako Peter: „Pane, ku komu máme ísť?  Veď ty, 
Pane Ježišu, máš slová večného života, ktoré nám verne ohlasuje 
Cirkev postavená na Petrovi, svätá Katolícka cirkev.“ Amen. 


