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MODLITBA PRI JEDLE

V tej chvíli zaklopal na dvere mních Radogost, ktorý 
sa vracal s drevenou misou a položil ju na okraj stola. 
Z ramena si strhol dve utierky a menší obrus ľanovej 
farby, prestrel ho na stôl a do stredu položil misu. Po-
tom zo skrine vybral dva malé taniere, príbor a poháre. 
Posunul nabok nádobu so sušenými jablkami a hruška-
mi, ktorá bola v strede stola, zaželal, aby Pán požehnal 
skromný pokrm, rozlúčil sa s Natašou a odišiel. 

V mise bol teplý chlieb z bielej múky, posypaný 
zrnkami maku. Vedľa neho bol nôž v utierke vyšíva-
nej podľa tradičných motívov, malý tanierik s dvoma 
uvarenými údenými klobáskami, porezanými na malé 
kúsky, trochu nastrúhaného chrenu, šálka s varenou 
kyslou kapustou s borievkou a džbán, v ktorom bolo 
štvrť litra červeného vína. 

Mních Bohumil sa prežehnal a po chvíľke ticha 
sa začal modliť: „Svätý a verný Bože, Stvoriteľ neba 
i zeme, vo svojej nezištnosti a múdrosti vždy obstará-
vaš dary pre človeka, ktorého si stvoril na svoj obraz. 
Požehnaj toto jedlo a daj, aby sme sa ním živili v tvo-
jej svätej a žiarivej prítomnosti. O to ťa prosíme skrze 
Krista, nášho Pána.“ 

Zobral nôž, odkrojil krajec chleba, rozlomil ho a polo-
vicu ponúkol Nataši. Tá využila gesto mnícha a povedala: 
„Teraz by ste sa ma, otče, mali spýtať: ‚Kto prvý urobil toto 
gesto?‘ A ja by som mala odpovedať: ‚Toto robíme pri sto-
le na pamiatku nášho Pána, keď nie sme doma, ale na ne-
jakom verejnom mieste. Napríklad, keď sme v reštaurácii.‘“ 
Starý mních sa usmial a prikývol: „Takto učíme kresťanov 
začínať s jedlom, keď sa nachádzajú na mieste, kde by 
mohla byť príliš viditeľná modlitba vystavená ľahkej iró-
nii viery alebo zbytočného pohŕdania.“ 

Umenie stolovania
n  MARKO IVAN RUPNIK



Zasvätený život • PRÍLOHA | 2018/01 III

Preto všeobecný vzťah k jedlu, ktorý postupne vzni-
kol z mníšskej tradície, hovorí, že sa učíme jesť od li-
turgie. Tak ako v liturgii čerpáme život z Krista a živíme 
sa tým, že jeho slávime ako Spasiteľa a nás ako jeho 
vykúpené telo, podobne aj my jeme, aby sme sa mohli 
zachovať v tejto službe a udržať v tomto živote. Stra-
vou teda nesýtime iba svoje telo, ale celú osobu, teda 
jej telo a jej dušu. Preto sa na začiatku jedla a po ňom 
modlíme, aby sme toto gesto prežívali v Božej prítom-
nosti a urobili z neho malé liturgické gesto. Ba mní-

JEDLO A LITURGIA

Nataša pokračovala: „Keďže sa v evanjeliu často ho-
vorí o tom, ako bol Pán Ježiš na nejakej hostine, tá-
to skutočnosť vtláča ľudskému stolovaniu duchovný, 
ba až liturgický rozmer: jesť znamená prežívať hlbo-
ké spoločenstvo a každé spoločenstvo medzi nami sa 
zakladá na spoločenstve s Bohom. Začneme sa me-
dzi sebou rozprávať, deliť sa s jedlom a láskou práve 
preto, že sme v spoločenstve s Tým, ktorý je s nami pri 
stole. Nedávno ste mi povedali, že v minulosti, ale aj 
dnes existuje v Cirkvi určitý duchovný prúd, ktorý po-
kladá spoločné stolovanie za gesto pokánia, pretože 
si pri ňom pripomíname smrť a hriech, nakoľko treba 
jesť, aby sme prežili, a teda sa má jesť rýchlo a v pla-
či. Niečo z tohto aspektu nachádzame aj v pôstnej 
liturgii a pôste. Pôst, ako opravdivá modlitba, ktorú 
prežívame v hlbokom vzťahu k Bohu, veľmi pomáha 
prehĺbiť a znovu objaviť duchovný rozmer jedla a sto-
lovania.

Vy ste však, otče, vždy zdôrazňovali aj iný rozmer. 
Žiadnu chuť netreba nikdy nasýtiť, ale ju treba udr-
žovať živú, vibrujúcu, schopnú vyslať posolstvo svoj-
mu vnútornému dvojčaťu. Jeme nie preto, aby sme iba 
uspokojili svoju zmyslovú chuť alebo dokonca potreby 
žalúdka, ale aby sme si vychutnávali plnosť stvorenia. 
Tak, ako nerozmýšľame iba mozgom, ale celou oso-
bou, podobne nejeme iba žalúdkom a pre žalúdok, ale 
so všetkým tým a pre všetko to, čím ľudská osoba je. 
Aby bolo možné zachovať integritu a celistvosť vzťahu 
k jedlu, myslím si, že dnes treba vážne brať do úvahy 
tento prísny aspekt pôstu.“

Bohumil na to reagoval: „Keď ide o otázku, ktorá 
sa týka pôstu, treba mať jasno, že automaticky nejde 
o duchovnú vec. Súčasná kultúra úplne odpojila pokrm 
od akéhokoľvek náboženského prepojenia. Neexistuje 
žiaden liturgický rytmus, ktorý by udával rytmus pôs-
tu a sviatku, pretože všetko prebieha v jednej rovine 
a každý organizmus, nielen ten fyziologický, ale aj du-
chovný, akoby zmeravel. 

Keďže si postmoderná atmosféra vytvorila svoju 
modloslužbu a tou je blahobyt, dnes sa kladie veľký 
dôraz na diétu, na starostlivosť o to, čo jeme a pijeme. 
Ak odhliadneme od skutočnosti, že za touto skutočnos-
ťou sú veľké ekonomické záujmy, pretože každý me-
siac sa menia informácie o tom, čo je telu prospešné 
a čo mu škodí, poľutovaniahodné je, že pre človeka ide 
o ďalšie ochudobnenie, pretože jeho totožnosť je zre-
dukovaná, aj keď prostredníctvom predpokladanej kul-
túry stravovania, na niečo, čo je výlučne telesné. A pôst 
sa, práve preto, že ho nepredpisuje žiadne objektívne 
pravidlo, ale je iniciatívou jednotlivca, mení na ďalší 
spôsob vyhľadávania seba samých. 

TREFNÉ CITÁTY

V istom kláštore žil brat, ktorý ku 
každej situácii vedel povedať trefný 
citát z Písma. Narobil si tým však aj 
nepriateľov, preto mu predstavený 
takéto vtipkovanie na účet bratov 
zakázal.

Raz v lete komunita stolovala 
v refektári, keď cez naširoko otvorené 
dvere vbehol do miestnosti vôl. Nastalo 
všeobecné povstanie a vola vyhnali. 
Predstavený nato hovorí spomínanému 
bratovi: „Ak budeš vedieť povedať 
citát aj na túto udalosť, tak ti dovolím 
pokračovať v tom.“ A brat nezaváhal: 
„Medzi svojich prišiel, a svoji ho 
neprijali.“
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si, keďže ide o akýsi druh liturgie, často jedia v tichosti 
a sprevádza ich iba čítanie duchovnej literatúry.“

PRIPRAVIŤ A JESŤ

„No a teraz si zajedzme z týchto klobások, ktoré pripra-
vil náš brat Pavol. Majú jedinečnú chuť a sú bez zby-
točných tukov, ako sa páči nám starším. Áno, nielen-
že je jedlo zbavené temných síl, ale je dobré, aby bolo 
zbavené aj všetkého, čo by mohlo uškodiť nášmu telu.“

A kým sa Nataša s chuťou pustila do prvého kúsku 
klobásy, otec Bohumil dodal: „Povedali sme, že jedlo 
neživí iba telo... Pozri sa, chcel by som ešte nie-
čo povedať o tejto veci, pretože sa na nej azda vy-
platí pracovať. Už som raz povedal, že jesť sa učíme 
od Eucha ristie. My sa učíme chutiam liturgie. Kým jeme 
eucharistický chlieb, zakusujeme a vychutnávame si 
Božiu lásku v Ježišovi Kristovi, lásku, ktorá nás v ňom 
dosiahla a preniká celou našou osobou. Keď si kres-
ťania vo svojich domoch sadajú k stolu, neživia sa iba 
jedlom, ale všetkým tým, čo tento pokrm obsahuje, to 
jest láskou, činorodou láskou toho, kto pokrm pripravil. 
Je to Eucharistia, v rámci ktorej sa kresťan naučil, že to, 
čo ústna dutina bezprostredne vychutnáva, nie je všet-
kým, ale že Eucharistia prebúdza tú ‚vnútornú ústnu 
dutinu‘, vďaka ktorej možno vychutnávať všetko to, čo 
osoba k jedlu pridáva. Koniec koncov, vychutnávame 
si veci i dobrá stvorenia a vykúpenia, pretože dokáže-
me prinavrátiť veciam stvorenia pečať lásky, lebo sú 
ovocím vykúpenia. Tu nejde o nejaký psychologický 
idealizmus, ale o účasť na veľkom tajomstve Eucha-
ristie a Cirkvi, pretože vo sviatosti má koreň každá pre-
mena. Keď jeme nejaký pokrm, tento živí celú osobu. 
Nie presne ako Eucharistia, ktorá živí život, ktorý neumie-
ra, ale pokrm nás živí v duchu Eucharistie. Pokrm sa to-
tiž stáva symbolom. V Eucharistii sa nachádza sviatosť, 
v Eucharistii je prítomný sám Boh. Jedlo je symbolom, 
prostredníctvom ktorého máme účasť na hlbšej sku-
točnosti, ktorá je v jedle tiež prítomná: ak odhliadneme 
od toho, čo vidíme na tanieri, to isté jedlo otvára v nás 
iný obsah, ktorý nám je daný práve stolovaním.“ 

INÝ HLAD A SMÄD

„Ľudia inštinktívne chápu, že za jedením a pitím existuje 
niečo viac ako iba telesný úžitok, aj keď presne nevedia, 
o čo ide. Pretože s jedením súvisí túžba po živote, do-
konca v jedle často hľadáme riešenie svojich problémov 
a ťažkostí, ako o tom svedčia súčasné šíriace sa patoló-
gie: nechutenstvo (anorexia) a prejedanie sa (bulímia). 
Preto je stolovanie dôležité pre výchovu našich túžob. 
V mnohých kultúrach má jedlo hlboký symbolický vý-
znam a okolo neho sa v určitom zmysle rozvíja civili-

zácia, ktorá vytrhla človeka z jeho loveckého zvieracie-
ho pudu a pretvorila ho na spoločenskú bytosť. Človek 
sa teda delí s dielom svojich rúk a vecami, ktoré slúžia 
na prípravu jedál, s tými, s ktorými si sadá za spoločný 
stôl. Preto sa jedlo stáva ‚prirodzenou sviatosťou‘ rodiny, 
priateľstva, ochoty spojiť svoj život so životom spolusto-
lujúcich. Jedným slovom, stáva sa sviatosťou života. Teda 
stravovať sa je niečo viac ako ‚jesť‘ a ‚piť‘... Tieto materiál-
ne potreby obsahujú hlbokú náboženskú hodnotu, ktorú 
by sme my kresťania mali rozpoznať a uvádzať do života. 
Pretože aj v našich rehoľných komunitách sa čoraz viac 
zanedbáva dôležitosť a význam spoločného stolovania 
a stravovania: často sa je jednotlivo, riadiac sa kritériom 
‚rýchlo a hneď‘, a niekedy si dokonca poslúžime caterin-
gom... Kde sa podeli tie časy, keď mnísi vedeli pripra-
viť a uvariť vynikajúce jedlá s jednoduchými prísadami 
na základe starovekej tradície, ktorá menila matériu sve-
ta na dar pre svojho blížneho? Mali by sme asi viac po-
uvažovať nad skutočnosťou, že ‚múdrosť‘ a ‚chuť‘ pochá-
dzajú z toho istého koreňa... 

STAROSTLIVOSŤ O BRATA

Kedysi platilo pravidlo, že pri stole každý 
zjedol, čo dostal, nesmel sa na nič sťažovať. 
Jedinou výnimkou bolo, keď niečo chýbalo 
niekomu inému.

Nuž stalo sa, že jeden brat našiel v po-
lievke myš. Čo robiť? Sťažovať sa nesmel, no 
myš ani polievku vyhodiť nemohol. Po chvíli 
zdvihol ruku a keď mu predstavený dovolil 
hovoriť, tak zaznelo: „Otec guardián, prosím, 
môj brat nemá v polievke myš...“

A O FAJČENÍ 

Boli dvaja veľkí kamaráti, františkán a jezui-
ta. Obaja boli tuhí fajčiari. Raz začali špeku-
lovať, či môžu fajčiť aj pri modlitbe. Keďže 
sa nevedeli dohodnúť, rozhodli sa, že obaja 
si vyžiadajú povolenie od predstaveného. 

Keď sa najbližšie stretli, jezuita hovorí: 
„Tak ako, máš povolenie?“ Františkán smut-
ne hovorí: „Nemám.“ – „A ja mám! Ako si 
si povolenie pýtal?“ – „No opýtal som sa, 
či môžem pri modlitbe fajčiť. Predstave-
ný povedal, že v žiadnom prípade.“ Jezuita 
sa usmial a hovorí: „Mal si sa pýtať tak, ako 
ja – či sa môžem modliť, keď fajčím. Dostal 
som aj pochvalu za zbožnosť...“
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Takýto postoj však treba pestovať, nemožno ho im-
provizovať. Aby sa stolovanie stalo pokrmom celého 
človeka, a teda bolo niečím liturgickým, treba začať 
prípravou. Si prekvapená? Jedlo treba pripraviť s lás-
kou. Stará mama otca Radogosta mala pekáreň a ráno 
prichádzala skôr ako ostatní zamestnanci, pretože mala 
zvyk požehnať všetky chleby, bochníky a praclíky, ktoré 
vychádzali z jej pece. Vedela spojiť materiálnu starost-
livosť o chlieb s modlitbou. Iba tak si bola istá, že jej 
chlieb bude hoden tohto mena a toho, čo v sebe nosí 
formou prísľubu. Človek, ktorý jedlo pripravuje správ-
nym spôsobom, dokáže ako umelci vtlačiť do matérie 
Božiu lásku. Práve tak, ako v prípade ikony...“

K STOLU DVERAMI LÁSKY

Bohumil začal zrazu opatrne dýchať, kým sa pokúšal 
prehltnúť za lyžičku chrenu. Potom sa vrátil k pôvod-
nej myšlienke a dodal: „Keď niekto s láskou pripravu-
je jedlo a s láskou ho kladie na stôl, a aj iní si sadajú 
k stolu s láskou, o čom hovoríme? O kráse, pretože vi-
díme, ako sa láska uvádza do praxe. A láska v praxi je 
krása. Teda to, čo živí človeka prostredníctvom pokr-
mu, je krása. Taká krása však nie je formalizmom alebo 
kozmetickým vonkajškom. 

Niekedy k nám prichádzajú ľudia, ktorým nič nechý-
ba, všetko môžu mať, dokonca aj tie najlepšie a naj-
chutnejšie jedlá a čašníkov, ktorí všetko dokonale pri-
pravia... Napriek tomu trpia nesmiernou samotou. Keď 
hovorím o kráse, nehovorím o formalizme a bohatstve. 
Naopak! Zober si, napríklad, toto naše občerstvenie. 
Hovorím o takej kráse, akou je láska, ktorá má svoju 

podobu v jedle a pri stolovaní. Táto konkrétna láska je 
pravdou, ktorá sa nám zjavuje. A práve táto pravda tvo-
rí rozdiel triedy medzi formálnou, romantickou láskou 
a pravou láskou, vďaka ktorej má svoju podobu tá lás-
ka, ktorá je zjavením pravdy. A aká je tá pravda, ak nie 
stvorenie a vykúpenie, ako sme o tom už hovorili a vi-
deli? Brať veci stvorenia s vedomím, že ide o dar, a vlo-
žiť do nich prvky našej lásky, pretože sme už vykúpení1 
– toto je pravda, ktorej súčasťou je tanier a krajec chle-
ba; o tomto hovorí dobrý pohár vína.“ 

„Ale aj chren,“ dodala Nataša, vidiac chudáka otca 
Bohumila, ako zápasí so štipľavým chrenom. 

„Áno,“ dodal Bohumil. „Vážne a dôverné slová, vy-
slovené zodpovedne, ale aj radosť, dôvera, sympatic-
ký a vtipný výrok, priateľský humor – toto všetko patrí 
k jedálnemu príboru: lyžičke, vidličke, pohári, tanieru 
a vľúdnosti v pohľade na druhého.“ 

„Keď ide o spoločné stolovanie, ono je prejavom 
druhého piliera, teda vykúpenia, ktoré jedlu vtláča hlbo-
ký symbolický význam. Prvý pilier je stvorenie (maté-
ria sveta, ktorú možno ponúknuť v každom geste lásky) 
a druhý pilier je človek vykúpený v Kristovi, ktorý toto 
gesto dokáže urobiť. Keď sa chce niečo osláviť, všetci 
pozvaní chcú mať nejakým spôsobom účasť na slávnos-
ti a ponúknuť svoje hlboké spoločenstvo. Preto venu-
jú väčšiu pozornosť oblečeniu, vlastnému telu, gestám, 
aby boli jeden pre druhého spomienkou zmŕtvychvsta-
nia. Teda, čím je sviatok väčší, tým je potrebnejšia účasť 

1  „Keď sa sýtime, bratia, chlebom a vínom, čo z hrozna pramení, du-

ša sa vznáša rajom, nebom a víno sa v zázrak mení“ (Efrem Sýrsky: 

Hymny o stolovaní 5, 1: LʼOrient Syrien 4 (1959), 162 a 185). 
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všetkých na jeho príprave, pretože sviatok Kristovho 
zmŕtvychvstania je pre nás kresťanov zdrojom, ktorý 
dáva zmysel a život každému sviatku. Preto je dôležité, 
aby sme sa do všetkého zapojili. Aby sa sviatok a sláv-
nosť stali sviatkom a slávnosťou zmŕtvychvstania, ktoré 
im vtlačí osobitnú pečať a ‚chuť‘, potrebná je účasť, pre-
tože spolupatričnosť s Kristovým zmŕtvychvstalým te-
lom vyjadruje samotný vzhľad sviatku.“ 

STÔL EUCHARISTIE A SKUTKY LÁSKY

„Ľudia v staroveku vždy spájali v jeden celok oba stoly 
– stôl Eucharistie a stôl činorodej lásky, sviatosť oltá-
ra a sviatosť blížneho. Slovo koinonia označuje nie-
len spoločenstvo oltára, ale aj službu činorodej lás-
ky, a diakonia je nielen menom služby pri oltári, ale 
aj zbierkou materiálnej pomoci tým, ktorí sú v núdzi. 
Eucharistia sa teda prejavuje pri stole činorodej lásky.

Keď si v dome, ktorý je domácou cirkvou, sadnem 
za stôl alebo dokonca chcem niečo oslavovať, môj prístup 
sa stáva darom pre stôl lásky, pretože týmto spôsobom 
moje stolovanie čerpá z toho symbolického obsahu, ktorý 
je jeho obsahom, to jest zo sviatosti Eucharistie. Existuje 
akési vzájomné vanutie, ktoré vzniká z Eucharistie a pre-
chádza stolom činorodej lásky: moje stolovanie sa spája 
s liturgiou spoločenstva. Týmto spôsobom má skutočne 
prednosť činorodá láska a iba takto sa stolovanie mení 
na udalosť krásy, pretože ona je výsledkom lásky a keď si 
sadám za spoločný stôl, som zosúladený s láskou. 

Pozri sa, medzi jednou a druhou úvahou sa nám mi-
nuli aj naše klobásky a dobré víno. Ja si však myslím, 
že som veľmi málo jedol a pil, pretože som po celý čas 
rozprával...“

„No, otče, celkom to tak nie je,“ zvolala pobavene Nataša. 

n MARKO IVAN RUPNIK: Arte della vita. Quotidiano nella belleza. 

Roma: Lipa, 2011, s. 187 – 206. Upravené a krátené redakciou.

n Preklad ŠTEFAN TURANSKÝ

O OSLAVE

Príbeh o zomieraní francúzskeho rehoľníka 
Fortunata Puységura (1864 – 1932). Bol veľ-
mi známy a zomieral v chýre svätosti. Keď už 
ležal na smrteľnej posteli a okolo neho bola 
zhromaždená celá komunita, dal najavo, že 
chce čosi povedať. Jeden z pátrov sa sklonil 
k jeho tvári, aby počul jeho možno posled-
né slová. Zomierajúci veľmi slabým hlasom 
povedal: „Tam za knihami“ a hlavou naznačil, 
v ktorej polici. Páter podišiel k polici a všetci 
s bázňou očakávali, čo za knihami nájde. Bola 
tam zaprášená fľaša kvalitného vína. Všet-
ci sa na ňu zarazene pozerali, no zomierajúci 
zašepkal: „No, čo? Zomiera sa len raz, treba to 
osláviť.“

KOĽKO POHÁROV?

Ktorýsi abba na púšti raz prišiel do komu-
nity bratov na oslavu. Jeden z bratov mu ro-
bil spoločnosť. Nalial mu pohár vína, kto-
rý abba pomaly a pokoje vypil. Nalial mu aj 
druhý pohár a abba aj ten postupne vypil. No 
keď mu išiel nalievať tretí, abba sa ho láska-
vo opýtal: „Brat môj, a ty neveríš, že existuje 
diabol?“

   CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE

Hovorí istý františkán: „Najväčší problém 
mám s cirkevným prikázaním o pôste na Po-
polcovú stredu a Veľký piatok. Snažím sa, jem 
od rána do večera, no nie a nie sa raz do sý-
tosti najesť.“

DEVÄŤ EUCHARISTICKÝCH 
PRIKÁZANÍ
n  ENZO BIANCHI

V knihe Jedlo a múdrosť života sa Enzo Bianchi, za-
kladateľ komunity v Bose (Taliansko), zamýšľa nad 
tým, ako poľudštiť a zbožstviť našu účasť na stolo-
vaní. Ponúka nám deväť princípov, ktoré nachádza 
v stolovaní Ježiša a v jeho eucharistickom odkaze.

1.	 Uvedomovať	si	to,	čo	jeme.
2.	 Byť	pred	jedlom	stále	v údive	a úžase.
3.	 Mať	úctu	k jedlu.
4.	 Žehnať,	vzdávať	vďaky	nad	jedlom.
5.	 Obývať	stôl	pri	rozhovore,	tvoriť	spoločenstvo.	
6.	 Vychutnávať	jedlo	všetkými	zmyslami.
7.	 Jesť	pomaly.
8.	 Podeliť	sa	o jedlo.
9.	 Tešiť	sa,	radovať	sa	spolu	pri	stole.
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V kmeni Zulu sa hovorí: 
„Človek s ustavične naplneným 
žalúdkom nie je schopný vidieť 
tajomné veci.“ 

„Sme prejedení a otrávení, 
neschopní rozlišovať svoje 
inštinkty. Naše stravovanie 
je takmer odtrhnuté od našej 
fyziologickej potreby.“  
(A. Gentili)

V konzumnej spoločnosti žijú aj zasvätení, ktorí sú 
vystavení problémom a prílišnému konzumu. Je 
dobré sa preto zamýšľať aj nad tým, ako sa v mi-

nulosti stavali mnísi k preháňaniu v oblasti, ktorá sa tý-
ka jedla. Zvyčajne vravievali, že sa vtedy dostávame pod 
vplyv vášní, ktoré ohrozujú náš duchovný život..

Prvú vášeň v dielach východných otcov v slovenči-
ne nazývame obžerstvo, čo vyjadruje jeden z prejavov 
tejto vášne. V cirkevnej staroslovenčine sa užíva termín 
čerevouhodie, čo znamená uspokojenie žalúdka. O ob-
žerstve ako takom hovoríme až vtedy, keď z prejedenia 
máme tráviace ťažkosti. V rámci toho sa budeme zao-
berať skôr  požívačnosťou, lebo nie iba obžerstvo pri-
náša našej duši škodu, ale aj každé sústo, ktoré nie je 
potrebou, ale cieľom, to znamená pre príjemnosť. Askéti 

Neduhy konzumnej spoločnosti: 

požívačnosť 
a pôžitkárstvo n  ŠTEFÁNIA BLICHOVÁ
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Pôžitok ako taký nie je zlý, 
za predpokladu, že 

nie je jediným cieľom, že ide o vychutnáva-
nie správnych vecí a že je pri tom zachovaná 
miera. Napríklad Ježiša obvinili, že na rozdiel 
od Jána Krstiteľa je pažravec a pijan. Tí, ktorí ho 
obvinili, museli mať na svoje obvinenie dôvod. 
Ježiš to však nekomentoval, iba dodal, že „múd-
rosť ospravedlňujú jej skutky“ (Mt 11, 18 – 19). 
To znamená, nech si každý urobí záver pod-
ľa jeho skutkov. A čo boli jeho skutky? Jedával 
s farizejmi a mýtnikmi a usporadúval hostiny 
pri stole Božieho kráľovstva; boli to stoly pria-
teľské, svadobné, z príležitosti návštev i „sto-
ly“ vo veľkom: keď rozmnožil chleby a ryby pre 
tisícky ľudí a nasýtil ich. Jeho skutkami bolo 
to, že odcudzených ľudí znova spájal: s Bo-
hom, medzi sebou navzájom, so sebou samý-
mi. Zmyslom Ježišovho spolčovania sa s ľuď-
mi a jedenia a pitia s nimi bolo to, aby vytváral 
a reparoval vzťahy. Pre Ježiša hostina a stolo-
vanie boli symbolom Božieho kráľovstva. 

Takto sa potom treba pozerať aj na pôžit-
kárstvo a striedmosť. Ak máme na mysli tento 
cieľ života, potom je to úplne o inom. Potom 
budeme vyhľadávať stôl priateľstva, no nie 
pre jedlo, ale kvôli priateľom. Potom pôjde-
me s priateľmi aj na pivo, ale nie pre pivo, ale 
kvôli nim. Potom budeme aj jesť, no nikdy nie 
preto, aby sme sa napráskali a nasýtili svo-
je zmysly, ale aby sme mali silu slúžiť ľuďom 
i Bohu.”

n  MILAN BUBÁK 

nemali do činenia s prejedaním sa, lebo na púšti taká 
možnosť ani nebola. Analýzu stolovania robia skôr 
vzhľadom na požívačnosť. 

Príjemnosť je vlastnosťou duše, ktorá sa realizuje 
cez naše telo, ako hovorí evanjelista Ján: „Kto miluje 
svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tom-
to svete, zachráni si ho pre večný život“ (Jn 12, 25). 
Grécky text Biblie užíva slovo duša namiesto slova 
život. A svätý Ján Zlatoústy vysvetľuje: „Prečo stratíš 
dušu? Pretože ťa vášeň odďaľuje od cesty, ktorá ve-
die k čnosti“ (PG 59, 369). Keď sa po smrti oddelí duša 
od tela, po príjemnosti bude duša túžiť ďalej, ale ne-
bude mať inštrument telo. 

Požívačnosť, ako prvá vášeň, otvára bránu ďalším 
siedmim vášňam. Funguje to na jednoduchom princí-
pe: Doprajeme si jedlo len preto, lebo sa máme príliš 
radi, čiže posilňujeme svoju sebalásku – pýchu a tá je 
koreňom všetkých hriechov.

Prvý duchovný boj, ktorý máme začať, je boj s poží-
vačnosťou. Keďže je materiálna a ľahko ju rozlišujeme, 
naberáme skúsenosť na boj s ostatnými vášňami. Keď 
ju zvládneme, zvládame potom ostatné vášne. Odrie-
kanie si jedla je v prvom rade nevyhnutná potreba 
našej spásy a úmysel pre niekoho a za niečo môže byť 
nápomocný. Je to boj na dvoch úrovniach: zdržanlivosť 
a pôst. V obidvoch prípadoch je to originálna cesta, 
ako je odlišný človek od človeka, s rovnakým cieľom 
pre každého – aby sme s mierou prijímali potravu 
a nepodľahli presýteniu. Je to proces modlitby, rozli-
šovania a rastu. Môžeme to nazvať veľkou asketikou 
v malých veciach. Prvý duchovný boj je dobré zaradiť 
ako prvý aj v procese obnovy zasväteného života. 

Dôležité je vytrvať do konca: „Žalúdku nevyhovuj, 
aby sa neobnovili tvoje predchádzajúce hriechy,“ ho-
vorí blahoslavený abba Izaiáš. Istý grécky aforizmus 
zasa upozorňuje, že je nutné držať žalúdok v zdržanli-
vosti. Lebo ten, kto dovolí, aby ho žalúdok riadil, stráca 
vnútornú citlivosť. V súvislosti s tým v jednej homí-
lii svätý Bazil Veľký hovorí, že „väčšou príjemnosťou 
pre nás je uspokojiť chúťky žalúdka, ako starostlivosť 
o dušu“.

V Apoftegmatách čítame o ďalších zhubných ná-
sledkoch požívačnosti pre náš duchovný život. Jeden 
starec povedal: „Požívačnosť je matkou smilstva“ a: 
„Ten, kto ovláda svoje brucho, je schopný ovládať aj 
svoju necudnosť a jazyk.“ Iný starec dodáva: „Bohat-
stvom duše je zdržanlivosť. Získajme si ju pokorným 
zmýšľaním a utekajme pritom od domýšľavosti. Tá je 
matkou všetkého zla.“

Svätý Ján Kassián spomína, že prirodzenosť obžer-
stva so svojimi následkami je trojaká:
• prvá nás nabáda, aby sme jedli skôr, ako je to 

v programe dňa;
• druhá nás nabáda jesť do pocitu uspokojenia, nehľa-

diac na chuť – telesná náruživosť;
• tretia sa vyžíva vyhľadávanými pokrmami – láska 

k peniazom.

Preto treba, aby sa mních riadil troma zásadami:
• predovšetkým jesť v určenom čase a na určenom 

mieste;
• obmedzovať množstvo jedla
• a uspokojiť sa s akýmkoľvek pokrmom, hlavne jed-

noduchým. n


