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Ročník II.

R.: Pane, daj nám chlieb z neba!

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj 
oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na 
druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma 
preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili 
ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý 
ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, 
Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie 
skutky?“

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on 
poslal.“

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo 
urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť 
chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal 
chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží 
chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, 

nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“



Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorej témou je 

„chlieb života“ alebo - v rámci knihy - Ježiš a židovské veľkonočné sviatky. 

Rozprávanie začalo pred týždňom a to opisom zázračného 

rozmnoženia chlebov a rýb na brehu Galilejského mora. Po ňom v noci 

nasledoval zázrak, pri ktorom Ježiš cez more prešiel. Ten liturgia vynecháva. 

Opro� zázraku s chlebami a rybami sa tak mení čas i miesto.

Je druhý deň a Ježiš sa s učeníkmi nachádza v Kafarnaumskej synagóge. 

Tu sa odohráva reč, alebo lepšie povedané dialóg o (eucharis�ckom) chlebe 

z neba.

Spomenutá zmena času a miesta vytvára akoby nový úvod. Zástup, 

ktorý chcel z Ježiša spraviť kráľa, ho hľadá. Po krátkom pátraní ho nachádza 

na druhom brehu mora. Tam ho Rabbi víta výčitkou: „Nehľadáte ma preto, 

že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasý�li ste sa.“ Ježiš 

na základe úmyslov svedkov zázraku vie, že nepochopili jeho význam. Cez 

skutok nasýtenia ich chcel priviesť k niečomu dôležitejšiemu. „Nezháňajte 

sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný 

život, a ten vám dá Syn človeka.“ Čo týmto pokrmom je, sa postupne 

v rozhovore bude odhaľovať.

 Zarazený ľud si následne pýta vyjasnenie toho, čo tým Ježiš myslí. 

„Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Odpoveďou je viera „v toho, 

ktorého (Boh) poslal.“ Zástup rýchlo porozumie, že Ježiš odkazuje na seba. 

Tomu sa ale pýtajúci bránia. Nechápu to a tak sa vracajú späť do svojich 

zaužívaných predstáv. Nastáva zlom. Ich predstavy o pozemskom kráľovstve 

sa rúcajú a medzi nimi a Ježišom sa začína vytvárať odstup. Ježiš vie, že 

nepochopili význam zázraku.



Ľud v pamä� a minulos� loví niečo, čoho by sa mohol chy�ť. 

Včerajšie nasýtenie mu začne evokovať starozákonné nasýtenie Izraela 

cez Boží dar manny. Toto rozprávanie ponúka aj liturgia v prvom čítaní. 

Poslúži si ním na porovnávanie. Urobí to však chybne. Mannu porovnáva 

s rozmnoženými chlebami a Mojžiša s Ježišom. Jeho téza a následná otázka 

má tak tento zmysel: Si ty, Ježiš, nový Mojžiš, ktorý nám dáva chlieb z neba? 

Ježiš odpovedá tak, že ich opravuje v troch veciach. Po prvé. Nebol to 

Mojžiš, ale samotný Boh, ktorý dal na púš� mannu. Pokrm, ktorý sa ponúka 

teraz má neporovnateľnú kvalitu.

A deje sa tak aj teraz. Boh Otec posiela z neba „chlieb.“ Po druhé. 

Pokrm, ktorý sa ponúka teraz, má neporovnateľnú kvalitu. Mannu museli, 

okrem soboty, zbierať Izraeli� každý deň. Dokázala ich zasý�ť iba na určitý 

čas. Navyše otcovia, čo mannu jedli, po čase aj tak pomreli. To čo sa ponúka 

teraz „dáva svetu život“ a ten, kto to požíva „nikdy nebude hladovať“ a 

„nikdy nebude žízniť.“

Po tre�e. Ježiš nie je Mojžiš, ktorý dáva či sprostredkuje takýto 

pokrm. On sám je jedlom, čo šokujúco predstavuje v jánovskom výroku: „Ja 

som chlieb života.“ Ako to myslel, budeme počuť pri ďalšom čítaní.



18. CEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
2. 8.

Féria (Porciunkula)

18.15
† Miroslav (nedož. 56 r.)

---

Utorok
3. 8.
Féria

18.15
ZBP Helena (70 r.)     ---

Streda
4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya

18.15
† Ladislav ---

Štvrtok
5. 8.
Féria

18.15
† Jána, Mária ---

Piatok
6. 8.

Sviatok Premenenia Pána

18.00
za členov RS a BBSJ

17.00
za členov RS

Sobota
7. 8.
Féria

7.30
† Katarína ---

Nedeľa
8. 8.

DEVÄTNÁSTA
NEDEĽA 

V  CEZROČNOM 
OBDOBÍ

8.00                                            
 za farnosť          

11.00       
ZBP Iveta (60 r.)                       

      

9.30                                    
 spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Sviatosť zmierenia - Myslava: Pondelok – Štvrtok: 17.45 – 18.15 hod.
                                          Baška: Piatok: 16.30 – 17.00 hod.

Spovedanie chorých v Myslave: Piatok: 8.00 hod.

Adorácia: Myslava: Piatok: 15.00 – 18.00 hod.
                      Baška: Piatok: 16.30 – 17.00 hod.


