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   5. neděle v mezidobí 
Když Pán Ježíš chodil kolem Genezaretského jezera a mluvil k lidem o Pánu Bohu, přicházelo za ním mnoho lidí. Všichni ho chtěli slyšet a tlačili se na něj. Tu Pán Ježíš uviděl u břehu dvě prázdné lodě. Patřily rybářům, kteří na břehu prali sítě. Pán Ježíš na jednu z těch lodí nastoupil a z lodi mluvil k lidem, aby ho všichni slyšeli.   Potom řekl Šimonu Petrovi, kterému loď patřila: „Zajeď na hloubku a spusť sítě, aby se do nich nachytaly ryby.“ Šimon Petr mu na to odpověděl: „Pane Ježíši, celou noc jsme se snažili lovit, spouštěli jsme sítě, ale nic jsme nechytili. Ale když ty říkáš, že máme vyjet ještě znovu, uděláme to.“  Když vyjeli a spustili sítě, ulovili najednou tolik ryb, že se jim sítě skoro protrhly. Hned jim přijeli na pomoc i rybáři z druhé lodi. Naplnili rybami obě lodi, až se skoro potápěly. Tak velké množství ryb ulovili.   Když to Šimon Petr viděl, byl z toho velmi překvapený. Padl na kolena, poklonil se Pánu Ježíši a řekl mu: „Pane Ježíši, ty jsi tak velký a mocný. Ale já jsem jen slabý  a hříšný. Nezasloužím si, abys tu u mě byl.“ Pán Ježíš mu na to ale odpověděl: „Neboj se! Ode dneška budeš lovit lidi.“ Na to přirazili rybáři s loděmi ke břehu, nechali je tam a šli s Pánem Ježíšem dál.   V dnešním evangeliu si Pán Ježíš vybírá apoštoly – pomocníky, kteří s ním chodí, poslouchají ho a pomáhají mu. Takovými pomocníky Pána Ježíše můžeme být i my. Ale z našeho života by to mělo být znát, že máme rádi Pána Ježíše.  Proto bychom se měli snažit být jako on – být hodní, veselí, kamarádští, pomáhat ostatním, … 
(správná odpověď z minulého čísla – Vy jste světlo světa.) 
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 V dnešním evangeliu jsme četli, jak Pán Ježíš pomohl Petrovi a dalším rybářům chytit plné sítě ryb. I na našem obrázku je ryba. Najdi, který stín k ní patří.          


