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18. neděle v mezidobí 
 

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Pán Ježíš k nim mluvil  
a uzdravoval nemocné. 
 
Jednou za ním zase přišel zástup lidí a poslouchali ho celý den. Večer už měli všichni 
hlad. Byli ale zrovna na opuštěném místě, kde nebylo možné nic koupit. Učedníci proto 
říkali Pánu Ježíši: „Pošli ty lidi domů, ať se mohou najíst.“ 
 
Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Není přece potřeba, aby chodili domů. Dejte  
jim vy něco k jídlu.“ Učedníci se zarazili a namítli: „My tady ale tolik jídla nemáme  
– jenom pět chlebů a dvě ryby. To pro tolik lidí stačit nebude!“ 
 
Pán Ježíš jim přikázal: „Přineste mi sem to, co máte!“ Potom řekl všem lidem, aby  
se posadili do trávy. Vzal pět chlebů a dvě ryby, pomodlil se nad nimi a požehnal je. 

Pak je rozlámal a podal učedníkům, aby je rozdali 
lidem. Všichni se dosyta najedli. Když všichni 
dojedli, poslal pán Ježíš učedníky, aby sesbírali, co 
zbylo. Bylo toho ještě plných dvanáct košů. 
 
Lidé v dnešním evangeliu měli hlad a Pán Ježíš jim 
pomohl. Od Boha máme všechno, co k životu 
potřebujeme, tedy i jídlo. Proto mu také před 
každým jídlem děkujeme. Jídlo je totiž dar, 
kterého si musíme vážit.  Spoustu lidí na světě 
nemá pořádně co jíst a rozhodně si nemohou 
dopřávat to, co jim zrovna chutná. Proto budeme 
vděčni, že my jídlo máme, a nebudeme nic 
vyhazovat, ani nad tím ohrnovat nos.  

(správná odpověď z minulého čísla – Pán Ježíš  
přirovnává Boží království k hořčičnému semínku,  
ke kvásku do těsta, k pokladu ukrytému v poli, k perle.) 
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V dnešním evangeliu se dozvídáme o tom, jak Pán Ježíš rozmnožil chleby a ryby. Pro 
Pána Ježíše je možné i to, co se nám zdá nemožné. Pán Ježíš může i z mála udělat 
veliké věci, když se mu dáme k dispozici. 
Dnes tu máme úkol na procvičení ruky. Vezmi si tužku a najdi cestu od startu  
mezi rozmnoženými chleby a rybami až k cíli. Nesmíš se ale dotknout žádné čáry, 
ryby, okraje tabulky nebo čehokoli nakresleného. Pak ještě spočítej, kolik chlebů na 
obrázku zbylo. 
 
 
 
 

 

 


