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2. 8. 2020

36. 
R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

18. nedeľa v období cez rok

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté 
miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. 
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im 
chorých.
A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je 
pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť 
si jedlo.“
Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“
Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“
On povedal: „Prineste mi ich sem!“
Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve 
ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom 
a učeníci zástupom.
Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných 
odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Z nedele na nedeľu sledujeme 
veľmi ak�vne obdobie Ježišovho 
verejného pôsobenia. Slovami 
vysvetľuje a činmi potvrdzuje v 
čom spočíva Božie kráľovstvo 
ktoré prichádza spolu s ním všade 
tam, kde sa Ježiš čo len na chvíľu 
objaví. 



Voči jeho osobe a posolstvu nemožno zostať neutrálny. Buď ho človek 
nadšene prijme, alebo sa kŕčovite drží svojich zabehaných chodníkov i 
náboženských predstáv a neúprosne Ježiša odmieta. Po tom, čo Matúš 
hovorí o Nazaretčanoch, ktorí Ježiša odmietli a chceli zabiť i o tých, čo 
zavraždili Jána Krs�teľa, dnes poukazuje na tých, čo Ježiša a jeho posolstvo s 
nadšením prijímajú. Keď evanjelium hovorí o „zástupe/zástupoch“ nemyslí 
tým len veľkú skupinu poslucháčov. Je to rodiaci sa nový Boží ľud, Cirkev. 
Ježiš ju často prirovnáva k hos�ne. 
 Ježiš dobre vie, čo má robiť, ale chce zapojiť svojich učeníkov, 
chce ich poučiť. Počínanie učeníkov je ľudským postojom, ktorý hľadá čo 
najreálnejšie riešenie bez vytvárania prílišných problémov: Rozpusť zástup, 
hovoria, nech sa každý zariadi ako vie, veď si pre nich už urobil dosť: kázal 
si, uzdravoval chorých... rozpusť zástup. 
 Ježišov postoj je úplne odlišný a vychádza z jednoty s jeho Otcom, 
z lásky k ľuďom, z jeho súcitu so všetkými. Ježiš vníma naše problémy, naše 
slabos� a potreby. Ježiš sa úplne odovzdáva nebeskému Otcovi, pretože vie, 
že pre neho nie je nič nemožné. Preto hovorí učeníkom, aby usadili ľudí do 
skupín po päťdesiat – a nie náhodou. 
 Znamená to, že už  nie sú zástupom, ale stávajú sa spoločenstvom, 
ktoré sa živí Božím chlebom. Potom berie chleby a ryby, pozdvihuje oči k 
nebu, požehnáva – ide o jasný odkaz na Eucharis�u – potom ich láme a dáva 
učeníkom a učeníci ich rozdávajú. Viac ako o rozmnožovanie ide o delenie 
sa, ktoré vychádza z viery a modlitby. Všetci sa najedli a ešte aj ostalo. 
 Toto je Ježišovo znamenie, Boží chlieb pre ľudstvo. Učeníci to 
videli, ale naplno toto posolstvo nepochopili. Boli očarení, rovnako ako 
zástup, nadšením z úspechu. Opäť sa riadia ľudskou logikou a nie Božou. Tá 
je logikou služby, lásky a viery.

„Môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, 
ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu.“ Ježiš s týmto chlebom 
života, ktorý dáva Otec ľuďom, stotožňuje seba samého: „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 za život 
sveta.“



Výnimočná udalosť, z ktorej malo osobný prospech aj niekoľko �síc 
ľudí je opísaná v dnešnom evanjeliu. Zažili čosi, čo spokojne sa dá nazvať 
senzáciou a zázrakom.

Vykladači Svätého písma hovoria, že nasýtenie sa mohlo udiať dvojakým 
spôsobom. Prvý bol ten, keď sa v Ježišových rukách rozmnožili chleby aj 
ryby a to do takej miery, že vystačili pre zástupy hladných ľudí. Druhý mohol 
byť ten, že apoštoli, ktorí z čírej ľudskej vypočítavos� navrhovali, aby Ježiš 
rozpus�l zástupy, žeby si oni potom spokojne mohli sadnúť a zjesť svojich 
päť chlebov a dve ryby, napokon dali tento pokrm k dispozícii aj iným. Potom 
ich príklad nasledovali aj ostatní ľudia, takže všetci sa nasý�li. Či to už bolo 
tak alebo onak, išlo určite o veľký zázrak a pre zástupy o veľkú senzáciu.

Zázrak rozmnoženia chleba Ježiš vykonal na prírode. Okrem týchto 
zázrakov evanjelis� spomínajú ešte dvadsať konkrétnych uzdravení a tri 
vzkriesenia z mŕtvych. Všetky zázraky majú jedného spoločného menovateľa 
– Ježiš ich urobil verejne, a tak nik nemohol o nich pochybovať.

Prečo konal �eto zázraky? Iste nie pre slávu či upevnenie postavenia 
v spoločnos� alebo pre zisk, či kvôli tvrdej konkurencii s pekármi alebo 
lekármi, alebo kvôli reklame. Mnohé vykonal zo súcitu s trpiacimi, 
ubolenými, hladnými, hriešnymi... Všetkými zázrakmi však chcel jasne 
dokázať, že je Boží Syn a divmi chcel zdôrazniť, že Boh je prítomný medzi 
ľuďmi, účinkuje medzi nimi a miluje ich.

Ako je potom možné, že toľko zázrakov neobrá�lo Ježišových 
nepriateľov? Odpoveď je jasná: Zázraky sú iba znakom, ktorý vedie k 
viere a nie strojom, ktorý mechanicky nanucuje vieru. Sú pohnútkou, aby 
človek uveril a zároveň jasne hovoria o Božej všemohúcnos� a nekonečnej 
múdros�. Popri tom všetkom však človekovi dávajú úplnú slobodu.

Našu vieru nekazí nedostatok zázrakov, ale nedostatok našich modli�eb, 
nesústredenosť pri svätých omšiach, slabý záujem o sviatos�, neznalosť 
Svätého písma…, to kazí našu vieru! Ak sa zameriame na �eto skutočnos�, 
naša viera zosilnie, a potom bude pre nás úplne prirodzené vtesnať ju do 
života a medziľudských vzťahov. Pre kresťana, ktorý pamätá na evanjeliové 
rady – zaodievať ľudí, živiť ich, chrániť ich, pomáhať im – značí, pozerať na 
nich Kristovým pohľadom a pokračovať v jeho láskavých gestách.

Zázrakom rozmnoženia chleba nás vyzýva, aby sme v ňom pokračovali 
tu na zemi. Právo na majetok máme zameniť na úsilie rozdeľovať a za 
povinnosť rozmnožovať. Lebo chlieb môžeme vložiť do úst len vtedy, keď 
okrem výrobnej značky potu na čele má ešte aj druhú značku – lásku.



18. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
3. 8.
Féria

  18.30 
† Štefan

Utorok
4. 8.

Sv. Jána Máriu 
Vianneya

18.30
† Ondrej, Mária

Streda
5. 8.
Féria

18.30 
† Martin Nič 

(1. výr.)                             
Štvrtok

6. 8.
Premenenie Pána

18.30
za farnosť

17.30  
úmysel kňaza

Piatok
7. 8.
Féria

18.30
za členov RS a BBSJ

17.30  
za členov RS

Sobota
8. 8.

Sv. Dominika

7.30
ZBP Marianna

Nedeľa
9. 8.

Devätnásta nedeľa 
v cezročnom období

8.00
za farnosť

9.30
† Marta
11.00

ZBP Peter (50 r.)

 9.30
spoločný úmysel    

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Sviatosť zmierenia budem vysluhovať v Myslave v pondelok, utorok 
a v stredu od 17.45 do sv. omše. V Baške v piatok od 16.45.


