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EUCHARISTIA A JEJ VPLYV  
NA DUCHOVNÝ RAST MLADÉHO ČLOVEKA 

 
Ján Pilko 

 

Hlavným pilierom nášho duchovného života je svätá liturgia a Eucharistia. 

Eucharistia je totiž zdrojom nášho posvätenia, ako hovoril starec Pajsij Svätohorský, 

pretože liturgia nie je ničím nahraditeľná. Pri liturgii Boh nestvorenými energiami 

blahodati posväcuje všetkých zhromaždených veriacich. Každému vkladá do srdca 

podľa jeho možností. Bohužiaľ v dnešnej dobe už veľmi veľa kresťanov nedokáže 

dostatočne využívať tento zdroj posvätenia aby z nej čerpali silu pre svoj duchovný 

rast.1 

Diabol neustále napadá dušu mladého človeka, pretože cieľom jeho úsilia je 

zničiť akékoľvek duchovné spojenie medzi Bohom a človekom a na to používa 

akékoľvek dostupné prostriedky, aby dosiahol tento svoj zámer.2 Preto človeka zvlášť 

v mladom veku zvádza bohatstvom, slávou, pýchou, aby sa človek zameral na 

pozemské veci, ktoré odťahujú jeho pozornosť od skutočného cieľa na tomto svete 

a to je spása svojej duše. Napríklad vášeň, alebo nadmerná láska (nie Christova láska) 

k deťom, alebo blízkym, môže priviesť k človeka až do stavu, keď sa sám zriekne  

Boha.3  

Súčasný duchovný stav ľudstva vo svete nám ukazuje, akým smerom sa tento svet 

vybral. Dnešným svetom vládne digitalizácia, internet, počítače televízia a rôzne 

ďalšie telesné pôžitky, ktoré zamestnávajú človeka už od útleho detstva  a takýmto 

spôsobom jeho myseľ odťahujú od veci duchovných. Veď si len zoberme, ako málo 

je už tých, ktorí prichádzajú pravidelne na každú nedeľnú bohoslužbu, a to už vôbec 

                                                 
1 Pozri Druhá neděle Velkého půstu – Sv. Řehoře Soluňského – Palamy. In: http://www.am-
bon.or.cz. 
2 Pozri СХИИГУМЕН САВВА: Опыт построения истинного миросозерццания. Переиздание 
Спасо – Преображенского Мгарского монастыря, Полтавская епархия  2001, s. 81. 
3 Pozri tamže.  
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nehovoríme o bohoslužbe počas týždňa. Koľko veriacich počas bohoslužby chodí po 

meste a neprídu sa pomodliť, aj keby mohli. V chráme sa deje to najcennejšie 

a najpodivuhodnejšie čo sa na zemi môže diať. Christos prichádza k tým ktorí 

prichádzajú za ním. Ale ľudia, zvlášť v mladom veku už neprichádzajú, pretože majú 

na práci niečo iné, čo je podľa nich oveľa dôležitejšie, ako chrám a svätá Eucharistia. 

Ich záujem je uchvátený niečím iným, svetským. Aký potom môže byť ich duchovný 

život? Čo môžu od Boha očakávať? To sú otázky pre dnešného mladého človeka 

a jeho pohľadu do budúcnosti, ktorá ako sa zdá nie je vôbec ružová.  

Mnohí mladí ľudia, ktorí sú unavený a znudení materialistickým spôsobom života 

sa v súčasnosti usilujú o získanie duchovného pokoja prostredníctvom umelých 

prostriedkov, ktoré vychádzajú z falošných a diabolských tradícii hlavne z rôznych 

 orientálnych náboženstiev. Niektorí z nich nachádzajú dočasné uspokojenie 

v orientálnej mystike ako je napríklad joga, iný zase v okultizme, alebo gnosticizme 

a  veľmi často aj v neskrývanom satanizme.1 Cez tieto náboženstvá sa snažia 

dosiahnuť akéhosi vnútorného pokoja a pomocou vonkajších cvičení a meditácie sa 

snažia dosiahnuť rovnováhu medzi dušou a telom. Veľkou Chybou je však to, že 

človek v snahe zabudnúť na niektoré myšlienky a vonkajší svet, nehovorí 

v skutočnosti s Bohom ale vedie rozhovor sám zo sebou. Takýto ľudia tak často opäť 

končia v zaujatí sami sebou, teda egoizmu a nedosahujú nijakého duchovného 

úspechu.2 

Christos sa v srdci človeka usídľuje prostredníctvom svätých Tajín, hlavne cez 

Svätú Eucharistiu. Vo vnútri a v srdci mladého človeka, ktorý žije v neustálom spolo-

čenstve s Bohom prebýva Boh a Jeho blahodať.3  

Svätý Dimitrij Rostovský hovorí o tajomstve Svätej Eucharistie nasledujúce: 

„Keď kladieme železo do ohňa, ono sa začne taviť. Človek je podobný železu a Telo 

Christovo je zase podobné ohňu. Keď sa človek zjednocuje v Svätej tajine 
                                                 
1 Pozri ARCHIMANDRITA GEORGIOS: Theosis (zboštení) jako smysl života člověka. Brno 2006, 
s. 49. 
2 Pozri tamže, s. 37. 
3 Pozri tamže, s. 35. 
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Eucharistie s Christom stáva sa doslova „ohnivým“, alebo žiarivým ako oheň. Tak 

ako voľnými očami nemôžeme pozerať na slnko, tak diabol nemôže pozerať na toho, 

ktorý dôstojne prijal Telo Christovo“1.  

Eucharistia je centrom duchovného života Cirkvi predovšetkým však života 

liturgického a sviatostného. Je centrom všetkých svätých tajín i celého cirkevného 

života. Účasť na tomto prameni nesmrteľnosti má byť prvoradým záujmom v živote 

každého mladého kresťana. „Je tajinou, ktorá je najdôležitejšou zo všetkých tajín, 

pretože stelesňuje zmysel ľudskej existencie a navyše umožňuje človeku získať 

„podobu“ s Bohom a úplnú jednotu s Christom.2“  V tomto zmysle sa vyjadruje aj 

svätý Vasilij Veľký keď hovorí: „Je dobré a užitočné prijímať každý deň a jesť Sväté 

Telo a piť Krv Christovu. Ako nám  hovorí Christos: „Kto je moje Telo a Pije moju 

Krv má v sebe život večný“3. Kto teda pochybuje, že častá účasť na živote je to isté 

ako mať plnosť života? Ja prijímam štyrikrát v týždni, v nedeľu, stredu, piatok 

a v sobotu, ale aj v tie dni, keď je pamiatka niektorého svätého“4.  

Kresťanská výchova musí vychádzať z liturgického  života, ktorého základom 

Eucharistia. Podľa Vasilija „mladosť je tým základom, na ktorom sa buduje osobnosť 

a charakter každého človeka“5. Tieto slová Vasilija Veľkého by mali byť pre každého 

z nás výzvou na zamyslenie sa nad svojím duchovným životom, ako aj nad 

duchovným stavom dnešných mladých ľudí, ktorý sa odráža v častom prijímaní 

Svätej Eucharistie.  

Ak chce pravoslávny kresťan duchovne rásť vo svojom živote, musí jeho život 

vychádzať z neustáleho prijímania Svätých Christových Tajín. Skutočný duchovný 

život Cirkvi v sebe odráža skúsenosť veriacich kresťanov v „dynamickosti života 

                                                 
1 СХИИГУМЕН САВВА: Опыт построения истинного миросозерццания. Переиздание 
Спасо – Преображенского Мгарского монастыря, Полтавская епархия  2001, s. 664. 
2 JEŽEK, V.: Křest, myropomazání, eucharistie a jejich role v byzanské teologii. In: Synergia č. 3-
4, roč. II (2004), s. 25 – 26. 
3 Jn 6, 55. 
4 PRUŽINSKÝ, Š.: Byzantská teológia II. Doktrína. cit. dielo, Prešov 2004, s. 311 – 312. 
5 KUZYŠIN, B.: Niektoré momenty z pedagogických reflexií svätého Vasilija Veľkého. cit. dielo. In: 
Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2009, roč. XXXIV (19), s. 85.  
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Cirkvi v jej teandrickej plnosti, na ktorej človek participuje účasťou na tajinách 

i vlastným asketickým úsilím, teda spoluprácou Božej blahodati a ľudskej slobody“1. 

Správny duchovný život mladého človeka musí byť liturgickým životom. 

„Liturgická skúsenosť Cirkvi predstavuje každodennú potravu, ktorá sa nedá ničím 

nahradiť a cez ktorú sa rozvíja duchovný život kresťana. Bez tejto skúsenosti by 

duchovný život stratil svoj dynamický charakter“2. Christove slová „Toto robte na 

moju pamiatku“3 nenaznačujú že by jeho učeníci mali na neho pamätať ako na nejaký 

etický či iný príklad, ale naznačuje, že eucharistia je vstup do jeho života na ktorom 

sa zúčastňujeme jedinečne a ktorý sa obnovuje v každom momente, nezávisle na 

čase, čo v tomto prípade znamená, že spomienka je vlastne sprítomnenie.4  

Kresťanská výchova v Cirkvi stojí pred dôležitou úlohou, ktorou je pomôcť 

spoločnosti pri výchove predovšetkým detí a mládeže, aby sa zbavili svojho 

egocentrizmu, ktorý vyvoláva duchovnú smrť, a naopak aby sa konečnou platnosťou 

zaradili do atmosféry jednoty Cirkvi, ktorá sa naplno prežíva jedine vo svätej 

Eucharistii a v tajinnom živote Cirkvi.5 

V dnešnej rýchlej dobe je zvlášť potrebný a dôležitý osobný príklad, a to 

konkrétne aj u samotných mladých ľudí. Ak sa pozrieme triezvymi očami na 

duchovný stav mnohých kresťanov, zistíme, že odráža skutočnú realitu vzhľadom na 

to ako často ľudia pristupujú k Eucharistii. Ten ktorí prijíma raz do roka, predsa 

nemôže žiť zdravým duchovným životom, keď žije sám bez Christa, mysliac si že mu 

stačí prijímať len raz možno dvakrát za rok na veľké sviatky. Takáto situácia 

skutočne pripomína len akúsi „spomienku“ v prenesenom slova zmysle a nie 

skutočný Eucharistický život v Christovi.   

                                                 
1 ŽUPINA, M.: Duchovný a etický život človeka. cit. dielo. Prešov 2009, s. 9 
2 Tamže. 
3 Lk 22, 19. 
4 JEŽEK, V.: Křest, myropomazání, eucharistie a jejich role v byzanské teologii. In: Synergia č. 3-
4, roč. II (2004), s. 25 – 26. 
5 ŠAK, Š.: Obnova katechizácie a kresťanskej výchovy v sekulárnej spoločnosti. In: Nipsis č.8, roč. 
IV. Prešov 2009, s. 42. 
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 Získanie dokonalosti v duchovnom živote nie je možné bez Christa a jeho 

pomoci. Preto je to aj výzva pre našu mládež, aby sa stala tým osobným príkladom, 

eucharistického života aj pre ostatných členov Cirkvi, ktorí dostatočne nechápu 

významu a zmysle Eucharistie, ako prameňa večného života.  
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