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Ó, Pane, Ty sa staráš o nás,  

jak o svojich vlastných,  

dávaš nám chlieb, slovo 

a tiež iných potrieb časných. 

Spomeň na nás v núdzi 

a pokleslých nás zvedaj!  

Ó, Pane náš, ó, Pane náš,  

len zahynúť nám nedaj! Amen.  

 

J 6,9: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky, ale čo je to pre toľkých?  

 

Bratia a sestry!  

 

 Tento krátky verš, nad ktorým sa budeme spoločne zamýšľať je súčasťou evanjelia o nasýtení 

zástupu, ktoré sme pred malou chvíľou čítali.  

 Čítali sme o príchode Pána Ježiša a jeho učeníkov ku Genezaretskému jazeru, ktoré sa 

náchadza na upätí hôr v pokojnej prírode. Pán Ježiš má za sebou dlhé pôsobenie medzi ľuďmi, kedy 

sa s nimi stretával, navštevoval ich, jedol a pil s nimi, potešoval ich, uzdravoval ich i napomínal. 

Robil divy a rôzne zázraky. So svojimi učeníkmi prichádza na toto miesto, aby si v samote oddýchol, 

no i napriek tomuto želaniu ho nasledujú tisíce ľudí.  

 Ježiš vníma túto situáciu a pýta sa svojho učeníka Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo 

najedli? Možno, že je to od Pána Ježiša trochu nečakaná otázka. Jednak preto, lebo sám vie, čo urobí 

a jednak preto, lebo kladie veľký dôraz na duchovno človeka, na to, čo sa deje v jeho vnútri. Tu 

vidíme jeho starosť o ľudské telo. Ježiš berie otázku telesného nasýtenia rovnako vážne, ako berie 

otázku duchovného nasýtenia. Pýta sa Filipa, mohli by sme povedať, že ide o akýsi test pre jeho 

učeníka. Filip sprevádza Pána Ježiša už dlhšiu dobu, mnoho s ním zažil, bol dokonca aj na svadbe v 

Káne, videl a zažil teda aj to, ako premieňa vodu na víno, ako robí zázrak. Učeník Filip v tejto skúške 

zlyháva. Neobracia sa s dôverou na Ježiša ale odpovedá: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby 

sa aspoň máličko dostalo každému. Dvesto denárov v tej dobe nebolo málo peňazí - bola to približne 

ročná výplata robotníka. Touto skúškou Pán vyzýva nie len Filipa, ale všetkých svojích učeníkov, 

volá ich k pomoci, lenže ich odpoveď je: to predsa nie je možné, čo od nás žiadaš. Túto odpoveď 

potrvdzuje aj učeník Ondrej, ktorý prichádza a hovorí o chlapcovi, má päť chlebov a dve rybičky a 

zároveň zhodnocuje situáciu: Ale čo je to pre toľkých?  
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 Tá situácia sa zdala byť na prvý pohľad neriešiteľná. Nebolo dosť peňazí na to, aby sa 

nakúpilo pre všetkých dosť jedla a nebolo ani dosť zásob na to, aby mohol byť každý nasýtený. V 

ten moment by možno bolo úprimné a férové povedať: Choďte domov, rozíďte sa, Majster si 

potrebuje oddýchnuť. V evanjeliu podľa Marka (Mk 8,2-3), ktoré taktiež podáva správu o tejto 

udalosť, čítame o jednej veci ešte podrobnejšie: Ježišovi bolo ľúto vidieť tých ľudí, ktorí ho 

nasledovali, hladných. Nechcel ich poslať hladných na cestu, pretože doslova hovorí: Na ceste by 

mohli poomdlievať. Robí si starosť o ľudí a o ich telesné zdravie a nenecháva ich na pospas hladu.  

 Ježiš od začiatku vedel, čo urobí, príjma dar od chlapca, ktorého spomína učeník Ondrej. To 

dieťa sa zrazu stáva stredobodom nášho dnešného evanjelia. Prichádza dieťa, ktoré je závislé od  

pomoci druhých, je závislé od rodičov, je závislé ich starostlivosti. Prichádza s málom: päť chlebov 

a dve rybičky. Ježiš toto málo prijíma, modlí sa k Bohu, dobrorečí mu a nasycuje tisíce ľudí. Zázrak, 

zázrak! Sústreďme sa ale ešte raz na to dieťa, toho chlapca. Nie je dôležité, s akým množstvom jedla 

prichádza. Dôležité je, že prichádza. Prichádza k Ježišovi, ktorý z mála urobí mnoho. Nebyť toho 

mála, ktoré to dieťa v tejto beznádejnej situácie prináša, možno by k tomuto zázraku ani nebolo 

prišlo. Pán Ježiš totiž nikdy nečaroval z ničoho, len tak pre efekt, vždy je na začiatku niečo 

hmatateľné, čo on rozmnožuje a daruje všetkým na úžitok. Je dôležité, že to dieťa prichádza s tým 

málom a tým prináša do tejto situácie nádej. To je dobré!  

 Bratia a sestry! Toto evanjelium dnes zaznieva nám. Čo to má spoločné s našou situáciou 

spoločné? Dúfame aj my v zázrak, pomohol by nám v dnešnej situácii zázrak? Pri tom všetkom, čo 

dnes zažívame a čo sa deje okolo nás, sa deje aj, možno prekvapivo, mnoho dobrého! Začíname si 

uvedomovať, akí sme pre seab navzájom dôležití. Začíname si uvedomovať, že sa navzájom 

potrebujeme: muži ženy, ženy mužov, mladí starých a starí mladých, partneri seba navzájom. Sme 

svedkami toho, ako si začíname medzi sebou pomáhať, hoci v malom. Sme svedkami toho, ako 

otázkou: Ako sa máš? Ako sa ti vodí? Držíš sa? Darí sa ti? ukazujeme úprimný záujem o život 

druhého. Sme svedkami toho, kedy sa jedna správa či telefonát naozaj stávajú vzácnymi. Dostali 

sme príležitosť premýšľať a precítiť nesamozrejmosť nášho života - toho všetkého, čo bolo ešte pred 

pár týždňami úplne normálne a samozrejmé je dnes akési vzdialené. Ale deje sa mnoho dobrého. 

To, že si pomáhame, že na seba myslíme, že sa učíme a vidíme, koľko málo nám stačí k tomu, aby 

sme mohli žiť plnohodnotný život. To všetko je našich päť chlebov a dve rybičky.  

 Teraz je otázka: Ako obstojíme my v tejto skúške, ktorú dnešná doba, táto situácia priniesla? 

Dobro je v nás a medzi nami a vyzerá to tak, že sa aj šíri. A to je dobré! Ako naložíme s tým malým 

dobrom? Dnešné evanjelium nás povzbudzuje k tomu, aby sme s tým narábali presne tak, ako to 

dieťa - nech je nám ono symbolom nádeje a dobrej budúcnosti - aby sme s tým malým  dobrom prišli 
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k Pánovi Ježišovi, s našimi piatimi chlebmi a dvoma rybičkami. On je s nami, je pri nás a 

povzbudzuje nás práve skrze dnešné evanjelium, aby sme prichádzali k nemu. Lebo skrze to malé 

dobro, môže vzniknúť veľké dobre, tak, že ho aj veľa zostane. Vďaka piatim chlebom a dvom rybám 

Ježiš nasycuje tisíce ľudí a dokonca ešte aj mnoho zostalo.  

 Tá otázka: Čo ostane z toho dobrého, čo medzi nami je a vzniká? Na to celkom určite našim 

konaním v najbližších dňoch a týždňoch odpovieme. Čo urobíme? Aká bude naša odpoveď?  

 

Amen. 


