
Piť Pánov kalich 
 

1. Zjednotenie vlastnej vôle s Pánovou vôľou. Spoluvykupovať s ním. 

2. Obetovanie utrpenia a dobrovoľného umŕtvovania. Pokánie v každodennom živote. 

Niekoľko príkladov umŕtvovaní. 

3. Umŕtvovania v službe iným ľuďom. 

 

1 Cestou do Jeruzalema Ježiš po tretí raz hovoril učeníkom o svojom 

utrpení a smrti a o svojom slávnom zmŕtvychvstaní. Keď zastali blízko 

Jericha, podišla k nemu istá žena, bola to matka Jakuba a Jána, a prosila o 

jeho priazeň pre svojich synov. Svätý Matúš opisuje, ako s úplnou 

prostotou povedala Ježišovi: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v 

tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.1 Vtedy jej Pán 

odpovedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Oni 

mu vraveli: Môžeme.2 

      Bratia z toho zaiste veľa nerozumeli. Predtým svätý Lukáš zaznamenal: 

Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a 

nepochopili, čo hovoril.3 

      Ťažko sa chápe reč kríža. Oni však boli pripravení - hoci to bolo len so 

všeobecným zámerom - súhlasiť s tým, čo chcel Ježiš. Nekládli Pánovi v 

tom, do akej miery ho chcú nasledovať, žiadne podmienky; ani my by sme 

nemali. Preto ak o čosi prosíme vo svojich modlitbách, musíme byť ochotní 

predovšetkým k úplnému stotožneniu sa s Božou vôľou; dokonca aj keď sa 

prieči našim zámerom. „Boh vo svojej vznešenosti,” hovorí svätá Terézia, 

„vie lepšie, čo je pre nás vhodné; nemusíme mu radiť, čo nám má dať, veď 

nám môže celkom oprávnene povedať, že nevieme, čo žiadame.”4 Boh 

chce, aby sme ho prosili o to, čo potrebujeme, ale predovšetkým túži, aby 

sme zladili svoju vôľu s jeho vôľou. Vždy nám dá to, čo je pre nás 

najlepšie. 

      Ján a Jakub prosili o čestné miesto v jeho kráľovstve. Ježiš namiesto 

toho vravel o vykúpení. Spýtal sa, čo sú pripravení s ním trpieť. Poslúžil si 

židovským obrazom kalicha, ktorý symbolizoval vôľu Boha voči človeku.5 

Pánov kalich bol veľmi horký, ale stal sa kalichom požehnania6 pre 

všetkých ľudí. 

      Piť z kalicha druhého človeka bolo znakom hlbokej priazne a ochoty 

prežívať spoločný osud. Práve k takémuto prežívaniu pozýva Pán tých, 

ktorí chcú ísť za ním. Aby sme mali účasť na jeho slávnom zmŕtvychvstaní, 

treba sa s ním podeliť aj o jeho kríž. Či ste pripravení trpieť spolu so 

 
1 Mt 20,21.  
2 Mt 20,22. 
3 Lk 18,34. 
4 Sv. Terézia od Ježiša, Castillo interior, 2, 8. 
5 Porov. Ž 16 (15),5. 
6 Porov. Iz 51, 17-22. 



mnou? Či môžete piť so mnou môj kalich? Môžeme - odpovedali obaja 

apoštoli. 

      Svätý Jakub zomrel o niekoľko rokov neskôr sťatý na rozkaz kráľa 

Herodesa Agrippu.7 Svätý Ján z lásky k Pánovi znášal nespočetné utrpenia 

a prenasledovania. 

      „Aj nás Ježiš volá, aj nás sa Ježiš spytuje, ako sa pýtal Jakuba a Jána: 

Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? (Mt 20,22). Môžete piť tento kalich 

dokonalej oddanosti do Otcovej vôle? Môžeme: »Áno, sme ochotní!« - 

odpovedali Ján a Jakub. Sme všetci, vy a ja, skutočne ochotní plniť vo 

všetkom vôľu nášho Boha Otca? Je naše srdce úplne oddané Pánovi? Alebo 

ešte lipneme na sebe, na svojich záujmoch, na svojej pohodlnosti, na 

svojom egoizme? Je v nás ešte niečo, čo sa nezhoduje s naším 

kresťanstvom a čo nám bráni sa očistiť? Dnes máme príležitosť to 

odložiť.”8 

 

2 Keď sa žena obrátila s materskou prosbou naňho, Ježiš sa opýtal svojich 

učeníkov: „Môžete piť kalich...? Pán vedel, že ho môžu nasledovať v 

utrpení, a predsa sa ich opýtal, aby sme všetci počuli, že nik nemôže 

kraľovať spolu s Kristom, ak ho predtým nenasledoval v jeho utrpení; veci 

veľkej hodnoty sa totiž dosahujú za veľkú cenu.”9 Niet kresťanského života 

bez umŕtvovania; taká je jeho cena. „Pán nás vykúpil svojím krížom; 

svojou smrťou nám prinavrátil nádej, právo na život. Nemôžeme uctievať 

Krista, ak ho neuznávame ako svojho Spasiteľa, ak ho neuctievame v 

tajomstve kríža... Pán urobil utrpenie prostriedkom na vykúpenie; vykúpi 

nás prostredníctvom svojich bolestí, ak neodmietneme spojiť svoje utrpenie 

s jeho bôľom, aby sme ho pretvorili na prostriedok vykúpenia.”10 

      Odteraz sa utrpenie vždy bude môcť zlúčiť s Pánovým kalichom, 

zjednotiť sa s jeho utrpením za vykúpenie celého ľudstva. Utrpenie, ktoré 

bolo predtým nezmyselné, teraz v Kristovi nadobúda zmysel. Každý z nás 

môže povedať: Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli 

spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.11 Každý deň zomieram, 

tak ako ste mojou slávou bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom 

Pánovi.12 

      Umŕtvovanie a pokánie, ku ktorým nás vyzýva Pôstne obdobie, majú 

ako hlavný motív spoluvykúpenie, „podiel na utrpení Kristovom”,13 účasť 

na samotnom Pánovom kalichu. Predovšetkým získavame tým my sami, 

 
7 Porov. Sk 12,2. 
8 Sv. Josemaría Escrivá, Ísť s Kristom, 15. 
9 Sv. Ján Zlatoústy, Homiliae in Matthaeum, 35. 
10 Sv. Pavol VI., Príhovor, 24. 2. 1967. 
11  2 Tim 2,10. 
12  1 Kor 15,31. 
13 Sv. Pavol VI., apoštolská konštitúcia Poenitemini, 17. 2. 1966.     

        



ale nadprirodzená skutočnosť nami obetovaného utrpenia a dobrovoľných 

umŕtvovaní sa rozširuje aj na celú Cirkev, ba dokonca na celý svet. 

Dobrovoľné umŕtvovanie sa je prostriedkom očistenia a zadosťučinenia, 

potrebným na to, aby sme sa mohli zhovárať s Pánom v modlitbe, a 

nevyhnutným pre apoštolskú účinnosť, keďže „činnosť bez modlitby je 

bezcenná; modlitba sa stáva cennejšou, keď sa spojí s obetou”.14    

      Ducha pokánia a umŕtvovania prejavujeme v našom bežnom živote, pri 

plnení denných povinností, neočakávajúc nejaké mimoriadne okolnosti. 

„Pokánie znamená, že presne plníš časový rozvrh práce, ktorý si si stanovil, 

i keď sa telo bráni a myšlienky sa snažia uniknúť do blúznivého snenia. 

Pokánie znamená, že vstávaš v presne určenú hodinu, ako aj to, že 

neodkladáš bez vážneho dôvodu na neskôr úlohu, ktorá sa ukazuje ako 

ťažšia alebo ťa stojí viac námahy. 

      Pokánie spočíva v tom, že dokážeš tak zladiť svoje povinnosti voči 

Bohu, voči blížnym i voči sebe, a to pri všetkej náročnosti k sebe, aby si si 

našiel čas na splnenie každej povinnosti. Pokánie konáš vtedy, keď sa s 

láskou podriadiš svojmu plánu modlitby napriek únave, vnútornému chladu 

či nechuti. 

      Pokánie znamená vždy sa správať k druhým - hlavne k tým najbližším - 

láskavo; venovať sa s úprimným záujmom trpiacim, chorým, postihnutým; 

trpezlivo odpovedať ľuďom, ktorí sú neodbytní alebo prišli nevhod; vedieť 

zmeniť alebo odložiť svoje plány, keď si to vyžadujú okolnosti, a 

predovšetkým dobré a spravodlivé záujmy iných.   

      Pokánie spočíva v tom, že s dobrou náladou znášaš tisíc malých 

protivenstiev dňa; že nenecháš nedokončenú začatú prácu, aj keď ťa 

opustilo prvotné nadšenie; že zješ s vďačnosťou, čo ti predložia na stôl, a 

nebudeš prieberčivý. 

      Pre rodičov a všetkých tých, ktorí plnia poslanie riadiť či vychovávať, 

pokánie znamená napomenúť, keď treba, a to podľa povahy chyby a 

individuality toho, kto potrebuje túto službu, a nepodľahnúť malicherným a 

sentimentálnym náladám.  

      Duch pokánia vedie k tomu, že nebudeme úporne trvať na svojich 

monumentálnych  plánoch do budúcnosti, v ktorých už vidíme svoje 

geniálne ťahy štetcom. Akú radosť urobíme Bohu, keď sa budeme vedieť 

zrieknuť svojich mazaníc a diletantského počínania a dovolíme mu, aby 

dodal obrazu črty a farby, ako sa mu zapáči.”15 

    

3 Keď ostatní učeníci počuli rozhovor oboch bratov s Ježišom, namrzeli sa. 

Vtedy Pán povedal: Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a 

mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa 

medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude 

 
14 Sv. Josemaría Escrivá, Cesta, SSV Trnava 1994, 81. 
15 Sv. Josemaría Escrivá, Boží priatelia, 138. 



chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka 

neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za 

mnohých.16 

      Služba Krista ľudstvu má za cieľ spásu. Naša pozícia musí byť pozíciou 

služby Bohu a blížnym v nadprirodzenom duchu, zvlášť v záležitostiach 

týkajúcich sa spásy, ale aj vo všetkom, čo sa vyskytne v priebehu dňa. 

Znamená to službu aj tým, ktorí nám za to neprejavia vďačnosť. Je to 

najlepší spôsob, ako účinne a nepozorovane zasvätiť svoj život za iných i 

ako bojovať proti vlastnému egoizmu, ktorý nás zbavuje radosti. 

      Väčšina povolaní predpokladá bezprostrednú službu blížnym: povolanie 

domácej panej, predavača, učiteľa; každé poctivé povolanie, hoci nie vždy 

bezprostredne, predstavuje službu. Kiež na to nezabúdame; pomáha nám to 

totiž v posväcovaní sa prácou. 

      Služba blížnym vyžaduje umŕtvovanie sa, uvedomovanie si Božej 

prítomnosti a zabúdanie na seba. Niekedy tento duch služby môže šokovať 

zvlášť tých, čo myslia len na seba. Pre nás, kresťanov, je to dôvod pre 

hrdosť a česť, že takto nasledujeme Krista, lebo dobrovoľná služba z lásky 

vyžaduje, aby sme uplatňovali veľa prirodzených a nadprirodzených čností. 

„Táto dôstojnosť sa prejavuje v ochote slúžiť podľa príkladu Krista, ktorý 

»neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť«. Ak teda vo svetle tohto Kristovho  

postoja možno skutočne »kraľovať« iba »službou«, tak si potom táto 

»služba« vyžaduje takú duchovnú vyspelosť, že ju vlastne treba nazvať 

»kraľovaním«. Aby niekto mohol náležite a účinne slúžiť druhým, musí 

vedieť ovládať seba samého a vlastniť tie čnosti, ktoré umožňujú takúto 

vládu nad sebou.”17 

      Dôležité je, aby sme slúžili a pomáhali tým, ktorí nás obklopujú, hoci 

nám to nezaplatia ani inak nenahradia. Slúžiť spolu s Kristom a pre Krista 

znamená spolu s ním kraľovať. Naša Matka, preblahoslavená Panna Mária, 

ktorá slúžila svojmu Synovi i svätému Jozefovi, nám pomôže naučiť sa 

rozdávať úplne, bez vypočítavosti. 

 
16 Mt 20, 24-28. 
17 Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptor hominis, 4. 3. 1979, 21. 


