
Ahoj, kamaráti!
– V prvý pôstny týždeň sme zo stola upratali 
odrobinky a ozdobili ho fialovou – liturgic-
kou farbou Pôstneho obdobia.
– So Svetlúšikom sme si preskúmali dlane: 
Nie sú tam nejaké pichľavé maličkosti, kto-
ré nám bránia chytiť priateľa Ježiša pevne 
za ruku? 
– A dnes vás s Dobromilkou pozývame na 
vrch pri Galilejskom mori. Aj tam nájdeme 
odrobinky. Zázračné.
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Jedného dňa prišiel Pán 
Ježiš ku Galilejské
mu moru a vystúpil 
s učeníkmi na vrch. 
Prichádzali za ním zástupy 
ľudí, ktorí túžili po jeho slo
vách a uzdravení tela 
i duše. Ľudí bolo veľa 
a túžili byť pri Ježišo
vi dlho. Dokonca  
niekoľko dní.  
A Ježiš vedel, že  
treba nakŕmiť 
nielen ich duše, 
ale aj telo. Mož
no priamo nepo
čul, ako im škvŕka 
v bruškách, ale je
ho láskavé srdce 
vnímalo všetko. 

Ježiš zvolal svojich učeníkov 
a povedal: „Ľúto mi je zástupu, 
lebo už tri dni sa zdržiavajú 
pri mne a nemajú čo jesť. A ne-
chcem ich prepustiť hladných, 
aby nepoomdlievali na ceste.“ 
Učeníci mu povedali: „Kdeže 
vezmeme na púšti toľko chleba, 
aby sme nasýtili takýto zá-
stup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko 
máte chlebov?“ Oni odpovedali: 
„Sedem a zopár rybiek.“ 
Tu rozkázal zástupu, aby si  
posadal na zem. 
Vzal sedem chlebov a ryby, 
vzdával vďaky, lámal a dával 
učeníkom a učeníci zástupom. 
Všetci jedli a nasýtili sa. 
A nazbierali sedem plných 
košov zvyšných odrobín. 
Tých, čo jedli, bolo štyritisíc 
mužov okrem žien a detí. Potom 
zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do ma-
gadanského kraja.
(Mt 15, 32 – 39)

Apoštol Matúš rozpráva Ďakujeme ti, Pane Ježišu,
že sýtiš hlad našej duše.
Sýtiš nás, kdekoľvek sme – či na vrchu, v škole 
alebo v posteli – všade sa s nami rozprávaš.
Rozprávaš sa s nami dlho – máš na nás čas vždy,  
keď potrebujeme. 
Je ti jedno, či je to minúta či niekoľko dní –  
u teba čas plynie inak.
Vždy si tu pri nás, vždy si tu s nami.
Aj tento ďalší pôstny týždeň.
Ďakujeme ti, že sýtiš aj naše telo a nie sú ti cudzie 
naše ľudské potreby. 
Sýtiš nás a dokonca zvyšujú odrobinky. 
Ako vtedy na vrchu – dokonca sedem plných 
košov.
Chceme sa deliť o tvoju zázračnú hojnosť
a byť ti vďační.
Amen.

Tip pre tvoje pastelky:

Nakresli si sedem košíkov (ale
bo vystrihni z hnedého papie
ra). A do nich doplň obrázky ale

bo slová toho, čím ťa sýti Pán a chceš sa 
o to podeliť. Možno je to dobrá nálada, 
dobrý pocit z tvojej snahy a zo skutkov, 

rôzne talenty či sladké dobroty.


