
3. neděle velikonoční C 

Jan 21, 1 - 19 

Motto: Máme od Pána Ježíše úkol. 

Zamyšlení: 

Když byl Pán Ježíš pokřtěn v Jordánu (to jsme četli po vánocích), šel a pozval několik učedníků. Co jim 

tenkrát řekl? 

Aby šli za ním. (Cyklus C – Pán Ježíš řekl Petrovi: „Od nynějška budeš lovit lidi.“) 

Ano. A dnešní evangelium se odehrává, až když Pán Ježíš vstal z mrtvých. Co v něm řekl Pán Ježíš 

Petrovi? 

Pas moje ovečky. 

Co to znamená? Má se stát pastýřem? 

Ne, má se starat o všechny lidi, kteří věří v Pána Ježíše. 

Na začátku i na konci měl tedy Pán Ježíš pro apoštoly nějaký úkol. Nejprve měli být s ním, aby se 

naučili, co Pán Ježíš lidem říká. Pak měli jít a starat se o ostatní lidi. I pro nás má Pán Ježíš úkol. Ten se 

může časem měnit, podobně jako u apoštolů. Až budeš starší, budeš se rozhodovat, kde bys chtěl 

pracovat, jakou školu budeš studovat apod. Při všem tomto rozhodování by ses měl řídit tím, jaký 

úkol ti dá Pán Ježíš.   

Teď ještě žádná velká rozhodnutí dělat nemusíš. Ale už i teď má pro tebe Pán Ježíš úkol. Víš, jaký? 

Poslouchat rodiče, učit se, snažit se být dobrým křesťanem... 

Ano. Víš, k čemu jsou dobré úkoly ve škole? Proč je děti dostávají? 

Aby si procvičily to, co se ve škole naučily. 

Ano. A co se stane, když je nějaký žák neudělá? 

Dostane pětku.  

Ano. Bude málo umět a při písemce dostane špatnou známku. 

A co by se stalo, kdyby Petr první úkol, který mu Pán Ježíš dal, nesplnil a nešel by za ním. Dokázal by 

dobře splnit druhý úkol – aby se staral o ostatní lidi? 

Ne. 

Proto bychom měli už teď plnit úkoly, které od Pána Ježíše dostáváme, abychom v budoucnu uměli 

to, co se teď máme naučit a dokázali splnit úkoly, které jednou dostaneme. 

Závěr: Budeme plnit úkoly, které nám Pán Ježíš dal. 

Námět: Předsevzetí můžeme konkretizovat podle situace dítěte – poslouchat rodiče/učit se/starat se 

o sourozence/trénovat na klavír… 


