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3. neděle velikonoční
V průběhu následujících týdnů učedníci a přátelé vídali Ježíše často. Jednou večer
odešel Petr s několika učedníky ke Galilejskému jezeru. Petr prohlásil, že si chce
zarybařit. S ostatními vstoupil do člunu a vypluli na jezero. Chytali ryby celou noc, ale
nic neulovili. Ráno, když se vraceli ke břehu, spatřili
u jezera stát muže. Netušili, že je to Ježíš.
„Chytili jste nějaké ryby?“ zavolal na ně. „Ne, vůbec
žádné!“ křikli v odpověď. „Hoďte svou síť přes pravý
bok člunu!“ poradil jim Ježíš. Poslechli ho
a síť se v mžiku zaplnila tolika rybami, že ji nemohli
vytáhnout do člunu. Jeden z učedníků řekl: „To je
jistě Ježíš.“ Petr ihned skočil do vody a plaval ke
břehu. Ostatní zatím doveslovali s člunem k souši
a na břeh vyvlekli síť přetékající rybami. Ježíš zapálil
oheň a upekl nad ním ryby.
„Pojďte a jezte,“ vybídl je Ježíš
zeptat, kdo je, ale všichni věděli,
„Miluješ mě?“ „Víš přece, že ano,“
ještě dvakrát a Petr mu pokaždé
ať se dobře stará o jeho věřící.

a rozdával jim ryby a chléb. Nikdo se ho neodvážil
že je to Ježíš. Když dojedli, zeptal se Ježíš Petra:
odpověděl Petr. Ježíš položil Petrovi stejnou otázku
potvrdil, že ho miluje. A Ježíš ho pokaždé požádal,

Pán Ježíš dává učedníkům úkol - šířit dobré poselství o něm všem lidem a Petr se má
starat o všechny lidi, kteří uvěří v Pána Ježíše. My dostáváme úkoly třeba ve škole,
abychom si vše dobře procvičili, při zkoušení vše uměli a abychom se připravili na svou
budoucí práci. Ale máme také úkoly od Pána Ježíše - poslouchat rodiče, pomáhat,
snažit se být dobrým křesťanem ...Tak se připravíme na další úkoly, které jednou od
Pána Ježíše dostaneme.
(správná odpověď z minulého čísla – v neděli vstal
Pán Ježíš z mrtvých)
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Když Pán Ježíš řekl Petrovi: „Pas moje ovce,“ myslel tím, že se má starat o ostatní
lidi. My ale máme na obrázku opravdové ovečky a dva pastýře. Označ každou ovečku
barvou, podle toho, kterému pastýři patří. Kolik oveček má každý pastýř?

