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Piatok 15. júla 2016 

Text: J 6, 1 – 15 
1Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2a nasledoval Ho veľký 

zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. 3Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil 

so svojimi učeníkmi. 4A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. 5Keď teda Ježiš pozdvihol oči 

a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo 

najedli? 6Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. 7Odpovedal Mu Filip: 

Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. 8Povedal Mu jeden 

z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: 9Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve 

rybičky; ale čo je to pre toľkých? 10I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. 

Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. 11Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával 

sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. 12Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte 

nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. 13Pozbierali (ich) teda a nalámané zvyšky, ktoré po 

jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. 14Ľudia však, vidiac 

znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. 15Preto Ježiš, keď 

poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. 

Piesne: ES č. 403, 506 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
„Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ježišova otázka z príbehu o nasýtení zástupu je 

skúškou pre Filipa. Tak o tom čítame v poznámke od autora – evanjelistu Jána. Pán Ježiš problém 

hladného zástupu nastoľuje pred svojich učeníkov – najskôr pred Filipa. Ide však len o rečnícku 

otázku, lebo podľa slov evanjelistu Pán Ježiš presne vedel, čo urobí. Chce však počuť riešenie od 

svojich učeníkov, od tých, ktorí Ho už od začiatku verejného pôsobenia sprevádzajú. Chce 

poznať, či sa už niečomu priučili. Zdá sa však, že Filip ešte neprekročil hranice svojich očakávaní 

o Mesiášovi, ktorý sám o sebe povedal, že je chlebom života. Filipova nechápavosť vyplýva aj 

z jeho odpovede, keď neodpovedá na otázku, ktorú mu Ježiš položil. Na otázku: „Kde nakúpime 

chleba?“ odpovedá: „Za dvesto denárov nestačí.“ Pán Ježiš sa nepýtal na dostatok peňazí, ale na 

to, odkiaľ je možné zadovážiť dostatok pokrmu pre celý čakajúci zástup. Kde je ten prameň 

starostlivosti a štedrosti, ktorú už neraz zakúsili? Či Filip a ani ostatní učeníci ešte nespoznali, 

odkiaľ pramenia dobrodenia, ktoré počas nasledovania svojho Majstra zakúsili? 

Milý brat, milá sestra, koľkí z nás sa dnes podobajú na nechápavého Filipa! Pán Ježiš sa pýta, ako 

riešiť vzniknutý problém, no my s Jeho pomocou nepočítame. Máme pred očami hmotné 

riešenie, ktoré síce nie je dostačujúce, no to Božie riešenie akosi nevidíme. Príbeh o nasýtení 

zástupu nás chce povzbudiť ku hľadaniu riešení u Pána Boha. Spoliehať sa iba na svoje 

východiská – to nikdy nevedie k riešeniu, ktoré je pre nás pripravené z Božej strany. Dôverujme 

Pánu Bohu, lebo „čo Boh činí, to dobré je“. Amen. 

Modlitba: 
Dobrotivý Bože, Ty nám zo svojej hojnosti daruješ mnoho darov – duchovných i telesných. 

Staráš sa o nás ako Otec o svoje dietky, a my sme tak často zaslepení svojimi vlastnými 

potrebami, cieľmi, východiskami! Prosíme Ťa, zmeň náš postoj k sebe i k Tebe. Daj nám hľadať 

predovšetkým Tvoju vôľu, nachádzať Tvoje východiská, upierať sa na Tvoje premyslené 

riešenia. Amen. 
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