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Sobota 5. týždňa

Mk 8,1-10
Rozmnoženie chleba
Byť pozorný a milosrdný voči blížnemu

Baníci vzali desiatu svojmu kolegovi. Chceli vedieť, ako sa zachová. Chceli
vyskúšať jeho kresťanskú vieru. Ich zámer sa nevydaril. Nestali sa svedkami
neočakávaného výbuchu hnevu. Zaskočený kolega povedal: „Niekto mi zobral desiatu,
ale chuť do jedla mi ostala.“ Tak mi niekto pomôžte.
Keď sv. Filip Néri chodil podobne ako don Bosco zháňať jedlo pre opustené deti,
ktoré našiel na ulicu, išiel oproti nemu jeden vysokopostavený pán na koni. Sv. Filip ho
poprosil, či by mu neposkytol peniaze, keďže videl, že nemá pri sebe chlieb. Ten ho
pourážal, napľul naňho, odkopol ho a ešte sa aj vysmial. Svätec to prijal a hovorí mu: „To
bolo pre mňa a teraz mi dajte niečo pre chlapcov.“ Dotyčného tak prekvapila jeho pokora
a jednoduchosť, že vybral peniaze a dal mu ich.
V evanjeliu sme počuli o rozmnožení chleba. Ježiš povedal: „Ľúto mi je
zástupu, veď sú už tri dni so mnou a nemajú čo jesť. Keď ich pustím domov
hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka“ (Mk8,2-3).
Ježišovo milosrdenstvo bolo také štedré, že nielen všetci sa najedli, ale
ešte sa aj zvýšilo sedem plných košov odrobín.
Skúsme sa preniesť do dnešnej modernej doby. Koľko ľudí zomiera od
hladu, predovšetkým v rozvojových krajinách. Môžeme vidieť podvyživené deti,
ktoré zomierajú na uliciach. Je tu veľký kontrast: na jednej strane sa dávajú
veľké výdavky na zbrojenie a na druhej strane zomierajú ľudia od hladu.
Zamyslime sa aj my nad sebou či niekedy neplytváme chlebom.
Koľkokrát celé desiaty sa nachádzajú v odpadových košoch. Vážime si chlieb,
ktorého je u nás dostatok? Ďakujeme Bohu za to, že máme dostatok potravín?
Chlieb je určený k nasýteniu. Ak ho však niekto rozláme na kúsky a rozhádže po
zemi, bude hladovať ďalej. Chlieb je užitočný vtedy, ak je prijímaný ako pokrm.
Je tu ešte iný chlieb, živý, ktorým je Ježiš Kristus. Prijímajme často tento chlieb
s čistým a úprimným srdcom. Trvalo jedávať pri mojom stole znamená, že aj
trvalo budeš jedávať pri Pánovom stole, pri večeri Pánovej – Eucharistii. Boh si
povoláva zdravých, ale aj chromých priateľov aj nepriateľov, tých, ktorí zabudli
na otcovský chlieb. Ale aj tých, ktorí zabudli na nebeského Otca. Pánov stôl je
stôl trvalej Božej milosti a lásky. Keď ho takto budeme prijímať, budeme si
vážiť aj chlieb každodenný. Amen.

