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Eucharistia - pramEň EvanjElizáciE
Veľký predobraz Eucharistie – zázračné rozmnoženie chleba (Jn 6,1-13)

Pomôcky: veľká biela hostia, na ba-
liacom papieri nakreslený zelený vinič s 
hroznami, suchá vetvička 

Kňaz (moderá-
tor): Milé deti, na 
predchádzajúcom 
stretnutí sme si 
rozprávali o jed-
nom veľkom dare 
pre náš každoden-
ný život. Pamätáte 
sa, aký je to dar?  

Rozprávali sme si o chlebe. Deti, viete 
si predstaviť, žeby sme v našej krajine 
mali nedostatok chleba a  ďalších po-
travín?  Čo sa stane s človekom, ktorý 
by dlhší čas vôbec nejedol? Odpove-
de detí. Začal by chudnúť, bol by stále 
slabší, nevládal by chodiť a ani praco-
vať... Ak by to bolo dieťa, bolo by smut-
né, nechcelo by sa mu hrať, nevládalo 
by sa učiť, ochorelo by a ak by mu nikto 
nepomohol, nakoniec by zomrelo. Aby 
ste mali každý deň čo jesť, aby ste boli 
zdraví a silní na tele a mohli rásť o to 
sa až do vašej dospelosti starajú vaši 
rodičia. 

Naposledy sme 
si rozprávali uda-
losť, keď  aj Pán 
Ježiš sa postaral 
o veľké množstvo 
hladných ľudí. Túto 
udalosť si spoloč-
ne pripomenieme. 
Zaznamenal ju 

apoštol Ján takto: Prečítame evanje-
lium.

Deti, to, čo Ježiš urobil, bolo niečo 
úžasné. Rozmnožil chlieb a ryby, aby sa 
ľudia nasýtili a na ceste domov neod-
padli od hladu a vysilenia. To bolo ra-
dosti! Apoštoli, ktorí chlieb rozdávali 
vedeli, že Ježiš urobil zázrak. Keď sa už 
všetci najedli, upreli svoj zrak na Ježiša. 
Až teraz si uvedomili, čo sa vlastne sta-
lo. To Ježiš ich všetkých nasýtil, on im 
dal chlieb. Zhŕkli sa okolo Ježiša a boli 
by ho hádam udlávili od nadšenia, takže 
musel ujsť. Najradšej by ho boli vyhlá-
sili za kráľa. Ľudia sa napokon vrátili do 
svojich domovov. Po zotmení sa Ježiš  
s apoštolmi preplavil na druhý breh do 
mesta Kafarnaum.  Hneď ráno   ľudia 
opäť hľadali Ježiša na tom istom mies-
te, kde jedli chlieb. Keď sa dozvedeli, že 

nemôžete nič urobiť. Deti, čo je ovocím 
na viniči? Hrozno. Bolo by na vetvičkách 
šťavnaté hrozno, ak by neboli spojené s 
viničom – kmeňom? Nie. Prečo? Lebo 
cez kmeň prúdi do vetvičiek životodarná 
miazga, prinášajúca vetvičkám potrebné 
živiny. Ak zostanú a viniči, o nejaký čas 
na nich vyrastie šťavnaté hrozno, ktoré 
prináša osvieženie a radosť deťom aj do-
spelým. V ruke mám suchú ratolesť. Pre-
čo vyschla? Lebo už nie je spojená s kme-
ňom. Rástla na viniči, ale ju odlomil človek, 
alebo silný vietor. Môže takáto vetvička 
sama od seba zarodiť hrozno? Nie. A te-
raz to prenesme do nášho života. Čo má 
byť ovocím nášho života? Dobré skutky. 
Preto je dôležité, aby sme boli spojení s 
Pánom Ježišom. Tí, ktorí Pána Ježiša nepri-
jímajú v eucharistii, ich spojenie s Ježišom 
slabne, začnú sa od neho vzďaľovať, zľa-
hostajnejú vo viere a neprinášajú ovocie, 
ktoré Pán Ježiš od nich očakáva. Naopak, 
tí, ktorí často prijímajú Ježiša v eucharistii, 
cítia ako ich viera mocnie. Cítia, že majú 
v sebe iný život. Život s Bohom, spojenie  
s ním, priateľstvo s ním. Veď Ježiš to pri-
sľúbil slovami: „Ako mňa poslal živý Otec 
a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude 
žiť zo mňa.“ (Jn 6,57) Ak budeme často 
prijímať Pána Ježiša v eucharistii, určite 
sa staneme úrodnými ratolesťami.  Aj v 
našom živote bude vidno ovocie z ktorého 
budú mať radosť naši rodičia, súrodenci, 
učitelia, spolužiaci...

Ježiš chce po-
silňovať naše pria-
teľstvo s ním. Vy-
myslel spôsob ako 
sa viditeľne s nami 
spojiť. On sám po 

tom veľmi túžil. Ježiš stále túži, aby sa 
mohol darovať celý každému, preto 
každého pozýva na hostinu a hovorí: 
„Vezmi, jedz a pi!“ Toto je moje telo a 
krv. Chcem sa s tebou tak spojiť, aby si 
mohol zo mňa brať výživu, aby si mo-
hol rásť a silnieť. Potrebujem ľudí, ktorí 
budú ďalej rozširovať to, čo som pri-
šiel oznámiť ľuďom, ktorí budú ochotní 
podľa toho žiť. To nie je ľahké. K tomu 
treba veľa sily a odvahy. Zo mňa si jej 
môžete nabrať a načerpať dosť. Príďte 
teda a posilnite sa na tejto hostine!“ 

1. Čítanie  Svä-
tého Písma.

Spolu s rodičmi 
a súrodencami si 
zo Svätého Písma 
prečítaj úryvok: Jn 
15, 1-11. Vyber si 
dve vety, ktoré ťa 
najviac oslovia. Z 

bieleho, alebo farebného papiera si vy-
strihni podobu viničného listu a obidve 
vety si napíš. Počas nasledujúceho ob-
dobia nad týmito vetami častejšie po-
uvažuj. 

2. Na Ježišovej hostine
Skús sa zamyslieť nad svojím pria-

teľstvom s Pánom Ježišom a prijmi jeho 
pozvanie na eucharistickú hostinu tak 
často, ako len môžeš. Pozvi aj svojich 
rodičov, súrodencov, kamarátov. Záro-
veň sa každý deň pozornejšie pomodli 
modlitbu Otče náš a v prosbe: Chlieb 
náš každodenný daj nám dnes si uve-
dom, že prosíme nielen o chlieb pre telo, 
ale aj o chlieb pre dušu.
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je v Kafarnaume preplavili sa loďkami za 
ním. Našli ho aj s apoštolmi v synagóge. 
Vypočujme si ich rozhovor s Ježišom. 

Rozhovor si pripravíme ako scénku. 
(Obsadenie: Ježiš, 3 apoštoli stojaci za 
Ježišom, prichádza zástup - 4 chlapci)
1. muž zo zástupu: (radostne) „Rabbi, 
kedy si sem prišiel?“
Ježiš: „Viem, prečo ma hľadáte. Hľadáte 
ma preto, že ste včera jedli z chlebov a 
nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pomi-
nuteľným pokrmom, ale za pokrmom, 
ktorý ostáva pre večný život.“
2. muž: „Naši otcovia na púšti jedli 
chlieb, ktorý im denne zosielal Boh. Taký 
chlieb nám chceš dať?“
Ježiš: „Tento chlieb bol pominuteľný. Môj 
Otec vám chce dať chlieb, ktorý dáva 
svetu život.“ 
3. muž:  „Pane, daj nám taký chlieb.“
Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichá-
dza ku mne, nikdy nebude hladovať, a 
kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“
4. muž: (zlostne, obrátiac sa k ostatným 
mužom zo zástupu) „Vari to nie Ježiš, Jo-
zefov syn, ktorého otca a matku pozná-
me? Čo to o sebe rozpráva?“
Ježiš: „Nešomrite medzi sebou! Vaši ot-
covia jedli na púšti mannu a pomreli. Ja 
som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. 
Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť 
naveky.“ A chlieb, ktorý ja dám, je moje 
telo.“
1. muž: (obrátiac sa k ostatným mu-
žom)  „Ako nám tento môže dať jesť 
svoje telo?“
Ježiš: „Hovorím vám: Kto je moje telo 
a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň.“
2. muž: „To sa už nedá počúvať. Poďme 
preč!“ (Mužovia odídu)
Ježiš: (obrátiac sa k apoštolom) „Aj vy 
chcete odísť?“
Apoštol Peter: „Pane, a ku komu by sme 

išli? My veríme tvojim slovám, veríme, 
že si Boží Syn.“  (koniec scénky)

Kňaz (animátor): Deti, ak ste pozorne 
počúvali tento rozhovor, postrehli ste, že 
Ježiš sa s mužmi rozprával o chlebe, ale 
nie o takom, ktorý máme denne na sto-
le. Hovoril im o živom chlebe, ktorý dáva 
večný život a tým chlebom je on sám. 
Je to jeho telo a krv. Ľudia zo zástupu 

to nevedeli pochopiť, neuverili Ježišovým 
slovám a odišli. Apoštoli tiež v tej chvíli 
ešte nechápali, ako to Ježiš môže urobiť, 
že budú môcť jesť jeho telo a piť jeho 
krv, ale verili Ježišovi, že je Boh, ktorému 
nič nie je nemožné a tak zostali.  

Deti, na hodinách náboženstva ste 
sa už učili, že každý človek má nielen 
telo, ale aj dušu. A Ježiš sa chce starať 
nielen o naše telo, ale aj o našu dušu. On 

veľmi dobre vie, že tak ako naše telo po-
trebuje denne pokrm aby mocnelo, bolo 
zdravé, aby sme  sa vládali hrať a učiť, 
tak isto aj naša duša potrebuje pokrm, 
ale iný – duchovný. Prečo? Aby sme sa 
stávali stále lepšími,  viac podobnými 
Ježišovi, aby sme tak ako on pomáhali 
ľuďom okolo nás a rozdávali jeho lásku. 
Bez Pána Ježiša by sme to sami nedoká-
zali. Ježiš však vedel, že onedlho zomrie, 

vstane zmŕtvych a bude sa musieť vrá-
tiť do neba k svojmu Otcovi. Chcel však 
aj naďalej zostať medzi nami, ale už nie 
v podobe človeka, ale v podobe chleba, 
ktorým chce živiť našu dušu. Ste zve-
daví ako to Pán Ježiš urobil? Bolo to deň 
pred jeho smrťou. Pri večeri Ježiš vzal do 
rúk jeden veľký, guľatý chlieb. Bol tenký 
a jemný. (Vezmeme do rúk veľkú hostiu) 
Potom pomaly a vážne povedal apoš-

tolom: „Vezmite a jedzte z neho všetci, 
toto je moje telo.“ Potom ten preme-
nený chlieb pomaly rozdelil na jedenásť 
kúskov a každému jeden podal. Potom 
vzal do rúk kalich s vínom a znovu s dô-
razom a pomaly povedal: „Vezmite a pite 
z neho všetci, toto je moja krv.“ Potom 
kalich putoval okolo stola a každý z neho 
trochu prijal. Pán Ježiš dal apoštolom 
svoje telo pod spôsobom chleba a svoju 
krv pod spôsobom vína. Tento duchovný 
pokrm sa nazýva Eucharistia. Apoštoli 
verili Ježišovi a verili aj to, že prijímajú 
skutočne jeho telo a jeho krv. Vôbec o 
tom nepochybovali. 

Živiť sa telom a krvou, skutočným 
živým telom a krvou, to je celkom pri-
rodzené. Keď sme sa pred narodením 
ešte len vyvíjali v mamičkinom tele, žili 
sme z jej tela a krvi, odtiaľ sme dostá-
vali výživu, aby sme mohli rásť a silnieť 
a aby sme boli schopní prísť na svet a 
žiť v ňom. Prečo by nás teda nemohol 
živiť Ježiš svojím telom a krvou, aby sme 
boli raz schopní žiť s Bohom v netuše-
nom šťastí? Chybu robí každý, kto ne-
prijíma tento najväčší Ježišov dar, kto 
ho odmietne len preto, že ho nemôže 
pochopiť. Len ten, kto ho prijíma, spo-
zná jeho účinok. Aby apoštoli pochopili 
ako je potrebné ich spojenie s Ježišom v 
Eucharistii, vyrozprával im podobenstvo 
o viniči. Deti videli ste už vinič, na kto-
rom rastie hrozno? Ukážeme nakreslený 
zelený vinič. Deti, čo má vinič na obráz-
ku? Hrubší kmeň, vetvičky, listy, strapce 
hrozna. Teraz počúvajte toto podoben-
stvo a jeho význam pre náš život. Ježiš 
povedal apoštolom:  Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. (Pritom ukážeme na kmeň a 
jednotlivé vetvičky). Ako ratolesť ne-
môže prinášať ovocie sama od seba, ak 
neostane na viniči, tak ani vy, ak neosta-
nete vo mne. Kto ostáva vo mne a ja v 
ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 

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?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom 
mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 
Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne 
aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: 
„Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali 
teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po 

tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 
(Jn 6,1-13)
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