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EvanjElizácia prostrEdníctvom služby v komunitE
Chlapec s dvoma rybami a piatimi chlebmi (Jn 6, 1-9)

Pomôcky: bochník chleba na tácni s bie-
lym obrúskom

Kňaz (moderá-
tor): Deti, boli ste 
už niekedy hladní? 
Čo ste vtedy uro-
bili, aby ste zahnali 
hlad? Odpove-
de detí. Na úvod 
dnešného stretnu-
tia so svätým On-

drejom si budeme rozprávať o jednom 
veľkom dare. Tento dar potrebujeme 
pre náš život. Je tak dôležitý, že si ho od 
nášho nebeského Otca prosíme každý 
deň  v modlitbe „Otče náš“. Uhádne-
te, aký je to dar? Odpovede detí. Je to 
chlieb (do rúk vezmeme bochník chleba 
a ukážeme všetkým). Deti, je to pravda, 
že ho potrebujeme každý deň? Po chle-
be radi siahneme vždy, keď cítime hlad. 
V našej krajine ho máme zatiaľ dostatok 
a je to pre nás tak bežná a samozrejmá 
potravina, že si ju niekedy dostatočne 
nevážime. V mnohých krajinách na sve-
te je chlieb niečím posvätným. Chlieb 
sa nesmie zahodiť, pošliapať, ba ani 
nechať spadnúť na zem. Ak sa to ná-

hodou stane, treba ho ihneď zdvihnúť. 
Skôr, než chlieb nakrojíme, prežehnáme 
ho – rukou alebo nožom. Nerobí sa to s 
nijakou inou potravinou v domácnosti. 
V modlitbe Otče náš je chlieb symbo-
lom všetkého, z čoho človek žije. Chlieb 
sa už odpradávna rozdeľoval chudob-
ným a hladujúcim. Niektorí svätí, ktorí  
sa počas svojho života venovali chu-
dobným a hladujúcim sa zobrazujú s 
chlebom v ruke. Napríklad sv. Alžbeta 
Uhorská. Chlieb je čosi sväté. Je to dar 
Boží a preto nás zaväzuje, aby sme sa 
s ním delili a boli solidárni – spolucítia-
ci s tými, ktorí trpia hladom. Veď aj v 
dnešných  časoch sú krajiny, kde ľudia, 
hlavne deti, zomierajú pre nedostatok 
jedla.  

Aj za čias Pána 
Ježiša boli ľudia, 
ktorí trpeli núdzu. 
Dnes si porozprá-
vame o jednej ne-
zvyčajnej udalosti 
v ktorej bude reč 
o chlebe. V tom-

to evanjeliovom príbehu, ktorý zapísal 

ako bratia a sestry si máme navzájom 
pomáhať a poslúžiť, lebo najpresvedči-
vejším rozprávaním o Pánu Ježišovi a o 
jeho láske sú naše dobré skutky, kto-
ré vykonáme iným. Len takto môžeme 
iným ukázať Pána Ježiša a pritiahnuť k 
nemu dokonca aj neveriacich, s ktorými 
sa denne stretávame.

A ako môžeme pomáhať našim bra-
tom a sestrám v ďalekom svete? Ježiš 
má radosť, keď si všímame ubiedených, 
a aj keď nemôžeme priamo pomôcť, 
tak za nich prosíme v modlitbe. Keď 
teda počujeme o zemetrasení, alebo o 
povodni, v ďalekej krajine, hoci nemô-
žeme tam ísť priamo pomáhať, vždy 
môžeme niečo pre postihnutých urobiť. 
Modlitba je vlastne spojenie s Ježišom, 
jemu vyjadrená moja starosť o našich 
blížnych, moja ochota nejako pomôcť 
a moja prosba o to, s čím ja pomôcť 
nemôžem. 

Čo myslíte, čo si od nás praje Pán 
Ježiš, ako sa máme zachovať, keď vi-
díme nejaké zlo, hriech? Keď vidíme, že 
niekto sa správa zle? Keď si uvedomí-
me, že patríme k sebe, že tvoríme jednu 
rodinu, mali by sme za nich Bohu niečo 
ponúknuť. Pokúsiť sa nahradiť to, čo 
oni pokazili. Tak ako to robia dobrí sú-
rodenci. Takto môže byť každý veľmi 
užitočný. 

Pán Ježiš si 
všímal ľudí okolo 
seba, zvlášť trpia-
cich a ubiedených 
a reagoval na ich 
potreby. Ochotne 
pomáhal, poslú-
žil. Krstom povolal 

každého z nás do veľkého spoločenstva 
Cirkvi, aby sme si navzájom pomáhali a 
poslúžili. Učme sa Ježišovej všímavos-
ti na potreby blížnych, mať otvorené 
oči a uši pre ľudí, ktorí potrebujú našu 
pomoc. Tak ako Ježiš dal otázku Filipo-
vi aj mňa sa pýta konkrétne. Oslovuje 
ma menom: „ M.M., kde, ako môžeme 
pomôcť?“ (Kde nakúpime chleba?) Je-
žiš sa pýta v množnom čísle, lebo chce 
pomáhať spolu so mnou. Nenecháva 
ma nikdy samotného, ak sa rozhodnem 
konať dobro. A on, Ježiš, už vie, ako 
pomôcť, lebo je Boh. Od nás chce len 
jedno – ochotné srdce, aby sme z na-
šej strany urobili v danej chvíli to, čo je 
možné. Presne tak, ako to urobil Ondrej 
a ako sa zachoval chlapec, ochotný sa 
podeliť s tým, čo mal. S mojou ocho-
tou a dôverou bude Ježiš aj dnes konať  
veľké veci.

1. Čítanie Svä-
tého Písma.

Vo Svätom Pís-
me si vyhľadaj na-
sledujúce úryvky:  
Jn 14,12-13 a Jn 
15,12-17 a počas 
nasledujúceho ob-

dobia si ich viackrát prečítaj a snaž sa 
ich  aj uskutočňovať. 

2. Vynaliezavý v láske.
Keď sa ocitneš v situácii, kde bude 

potrebná pomoc a  ty ostaneš bez-
radný, spomeň si na túto evanjeliovú 
udalosť. Ak vieš pomôcť konkrétne, 
pomôž. Ak je to nad tvoje sily, urob, čo 
môžeš urobiť ako Ondrej a  zároveň to 
porozprávaj Ježišovi v modlitbe. 



2 3
Máj 2011Máj 2011

evanjelista svätý Ján budeme pozoro-
vať aj apoštola Ondreja a jeho charak-
teristickú vlastnosť - veľkodušnosť. 
Prečítame text evanjelia (Jn 6,1-9)

Táto udalosť sa odohrala v čase, keď 
sa dvanásti apoštoli vrátili z dlhej cesty 
na ktorú ich vyslal Pán Ježiš. Chodili po 
dedinách, všade hlásali evanjelium a 
uzdravovali chorých. Moc uzdravovať 
im dal Pán Ježiš. Apoštoli sa práve sa 
vrátili a chceli Pánu Ježišovi porozprávať 
všetko, čo robili. Pán Ježiš vedel, že si 
potrebujú odpočinúť a preto sa s apoš-
tolmi preplavil na druhý breh Galilejské-
ho mora. Lenže ľudia vytušili kam Ježiš 
s apoštolmi odchádza a tak sa vybrali 
za nimi. Keď Ježiš vystúpil z loďky čakali 
už na neho veľké zástupy. Len mužov 
tam bolo okolo päťtisíc.  Ale Pán Ježiš 
sa nemračil. Vedel, ako ľudia túžia po 
tom, aby im hovoril o Bohu a poučoval 
ich. Videl, ako ich duše – srdce je hlad-
né po pravde. Preto vyhľadal vyvýšené 
miesto – pahorok a tam si sadol. Všet-
kým dal znamenie, aby si posadali okolo 
neho do mäkkej trávy. Ľudia si sadli a 
pozorne obrátili svoje oči k  Ježišovi. A 
Pán Ježiš im rozprával o tom, ako Boh 
každého miluje. Ako má rád deti a kaž-
dého, kto nejakým spôsobom trpí. Učil 
ich o tom, že Boh všetko vie, vie kto 
je chorý, komu sa ubližuje, a má veľkú 
radosť, keď taký človek, alebo dieťa nie 
je hneď nahnevaný, ale snaží sa všet-
ko trpezlivo znášať. Ježiš rozprával tak 
zaujímavo, že ľudia z neho oči nespus-
tili. Vôbec im nenapadlo, že je už obed a 
bolo by treba jesť. Veď to iste poznáte. 
Keď je v televízii zaujímavý film, alebo 
čítate zaujímavú knihu, ani nezbadáte, 
že ste hladní. Tak aj títo ľudia zabudli na 
jedlo. Až keď sa začalo chýliť k večeru, 
prišli na to, že vlastne celý deň nejedli. 
Lenže čo! Nič si so sebou nevzali. Niko-

mu nenapadlo, že budú vonku celý deň. 
Ale Pán Ježiš vedel, že ľudia sú hladní a 
nemajú čo jesť. Nechcel ich poslať do-
mov hladných, veď tam okrem mužov 
boli aj ženy a deti.  Pán Ježiš im chcel 
dať jesť, ale najprv sa pýta apoštola Fi-
lipa: “Kde nakúpime chleba, aby sa títo 
najedli?“ Filip bol touto otázkou zasko-
čený.  Veď boli na opustenom mieste, 
kde neboli obchody. A keby tam aj ne-
jaké boli, apoštoli nemali  dosť peňazí 
aby nakúpili  chleba pre všetkých. Deti, 

iste si viete predstaviť Filipovu bezrad-
nosť.  Avšak blízko pri Filipovi stál On-
drej a tak počul rozhovor Ježiša s Fili-
pom. Rozmýšľal, ako by mohol v tejto 
neriešiteľnej situácii pomôcť. A vzápätí  
ho napadla myšlienka: začal sa ľudí na-
okolo vypytovať, či predsa nemá niekto 
niečo na jedenie. A tak našiel chlapca, 
ktorý mal pri sebe päť chlebov a dve 
ryby. Ale čo to bolo pre toľkých! Všetci 
už boli riadne hladní a každý by bol chcel 
od toho chlapca aspoň trochu. Ale čo 
mal chlapec robiť? Rád by pomohol, ale 
komu má dať a komu nie? Ondrej hneď 

prišiel ku Ježišovi a povedal mu o chlap-
covi. Ostatné už ponechal na Pána Ježi-
ša. Všimnime si u Ondreja peknú vlast-
nosť.  Neostal pasívny a bezradný, ale 
opäť pamätal viac na druhých ako na 
seba. Urobil čo mohol a pretože veril, že 
Ježiš je mocný Boh, ostatné už pone-
chal na Pána Ježiša. Ondrejovu starosť 
o tisíce hladujúcich, ktorí neúnavne 
počúvali Pána, odmenil Boh zázrakom, 
ktorý nasledoval. Viete, čo potom na-
sledovalo? Ježiš si dal chlapca zavolať a 

opýtal sa ho, či by mu ten chlieb a ryby 
dal, že to chce rozdať ľuďom. Chlapec 
mu rád vyhovel. Ježiš vystrel svoje ruky 
nad chlieb a ryby a jeho pery sa ticho 
pohybovali. Potom sa vážne pozrel na 
apoštolov a povedal im: „Rozdávajte 
z toho všetkým ľuďom!“ Apoštoli boli 
najprv prekvapení, ale hneď poslúchli. 
Rozdávali a rozdávali, takže sa každému 
ušlo a nikto už nemal hlad.

Vďaka Ondrejovej ochote pomôcť a 
chlapcovi, ktorý bol ochotný podeliť sa 
s tým, čo mal, urobil Ježiš veľký zázrak a 
nasýtil tisíce hladných, ktorí s ním boli. 

K takejto ochote a vzájomnej pomo-
ci pre dobro druhých pozýva Pán Ježiš 
každého z nás.

Aby sme na to, my, kresťania neza-
budli, Pán Ježiš pri jednom rozhovore s 
apoštolmi povedal dôležité slová: „Čo-
koľvek ste urobili jednému z týchto mo-
jich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 
To znamená, že Pán Ježiš sa stotožňuje 
– zjednocuje s každým človekom, ktorý 
je v núdzi. Hovorí: Lebo bol som hladný 
a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali 
ste mi piť; bol som pocestný a pritúli-
li ste ma; bol som nahý a priodeli ste 
ma; bol som chorý a navštívili ste ma; 
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ 
(Mt 25,35-36) Toto je konkrétna kres-
ťanská láska, ku ktorej nás Ježiš volá a 
ktorú môžeme konať tam kde žijeme: 
doma, v škole...

Deti, na začiatku sme si rozprávali 
o chlebe. Povedali sme si, že chlieb je 
symbolom všetkého z čoho človek žije, 
čo k šťastnému životu potrebuje. Ve-
deli by ste to aj vymenovať? Odpovede 
detí. Jedlo, oblečenie, domov, vzdela-
nie, dospelí prácu... Deti, čo myslíte, to, 
čo sme vymenovali stačí, aby bol člo-
vek naozaj šťastný? Nie. Čo potrebuje 
človek okrem týchto hmotných vecí? 
Potrebuje lásku, porozumenie, priateľ-
stvo, pomoc, pokoj, úctu... Toto všetko 
môžeme nazvať tiež „chlebom“, ktorí  
potrebujeme všetci bez rozdielu. Mô-
žeme si teda povedať, že každý pokrs-
tený má byť pre svoje okolie obrazne 
povedané akoby chlebom, ktorý nasýti, 
poteší, a dodá silu kráčať ďalej.

Na predchádzajúcich stretnutiach 
sme si rozprávali o tom, že všetci po-
krstení na celom svete tvoríme jednu 
veľkú Ježišovu rodinu – Cirkev, v kto-
rej sme si navzájom bratmi a sestra-
mi. Máme sa tak nielen oslovovať, ale 

Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského 
mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré 
robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi 
učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol 
oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: 
“Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, 
že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za 
dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo 
len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu 
povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve 

ryby. Ale čo je to pre toľkých?“ 
(Jn 6, 1-9)
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