17. nedeľa v Cezročnom období B
ZÁZRAČNÉ NASÝTENIE
Podľa Jn 6, 1 – 15
Pán Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi na druhú stranu Galilejského mora.
Šlo za ním veľké množstvo ľudí. Pán Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil.
Keď videl, že k nemu prichádza veľa ľudí, opýtal sa Filipa: „Kde nakúpime
chleba, aby sa títo ľudia najedli?“ Filip na to odpovedal: „Neviem, je ich veľmi
veľa. Nakúpiť chleba pre toľko ľudí by stálo veľa peňazí.“
Vtom prišiel Ondrej a povedal: „Je tu jeden chlapec, čo má päť chlebov
a dve ryby. Ale to pre toľkých nestačí.“ Pán Ježiš im povedal: „Usaďte ľudí!“
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, ďakoval za ne Pánu Bohu a rozdeľoval ich
ľuďom.
Všetci sa najedli a po jedle nazbierali ešte dvanásť košov zvyšných odrobín.
Všetci sa tomu veľmi divili a hovorili si: „To je určite niekto veľký, asi prorok.“
Ale Pán Ježiš spoznal, že ho chcú urobiť kráľom, a preto radšej odišiel, aby bol
úplne sám.

17. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu sme počuli pekný príbeh. Aký zázrak v ňom Pán Ježiš
urobil? .....................................................................................................................
Áno. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Nikto nebol hladný. Komu za to mohli
všetci ďakovať? .......................................................................................................
Áno. On Božou mocou rozmnožil chleby a ryby, aby mali všetci dostatok. Bol
tam ale ešte niekto, bez koho by boli všetci ostatní ostali hladní. Kto? .................
.................................................................................................................................
Áno. Ten chlapec sa s ostatnými ochotne podelil so svojím obedom. Aj keď ešte
nevedel, aký zázrak Pán Ježiš urobí. Chcel by si byť tiež taký alebo mať takého
kamaráta? ..............................................................................................................
My sa dnes o svoj obed nemusíme deliť. Máme však mnoho iných vecí, s ktorými
sa môžeme s druhými podeliť. S čím napríklad? ....................................................
Niekedy to nie je vôbec jednoduché, však? Spomeň si, čo urobil v dnešnom
evanjeliu Pán Ježiš. Prišiel chlapec o svoje jedlo? ..................................................
Najedol sa on i všetci ostatní. A určite mal z toho radosť nielen on, ale aj všetci
ostatní. Keď sa nabudúce nebudeš chcieť rozdeliť, spomeň si na toho chlapca, na
Pána Ježiša a na to, akú mali nakoniec všetci radosť.
Záver: Rozdelíme sa s druhými.
1.Úloha pre teba:
Akou mocou urobil
Pán Ježiš tento zázrak?
Mocou

L _ _ _ Y.

2. Úloha pre teba: Usporiadaj obrázky podľa deja príbehu. Obrázky očísluj podľa
poradia.

Meno a priezvisko: ……………………………….…...................... Vek: ..........
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