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4. neděle velikonoční 

Pán Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: „Kdo nevchází  
do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází 
dveřmi, ten je pastýř. Volá na každou ovečku jménem a vodí je na dobrou pastvu. 
Ovečky jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím člověkem nepůjdou, protože 
jeho hlas neznají.“  

Lidé Pánu Ježíši ale moc 
nerozuměli. Pán Ježíš jim to 
tedy vysvětlil: „Já jsem dveře 
do ovčince. Každý, kdo projde 
těmito dveřmi, bude 
zachráněn.“  

Jak se pozná, že jsme Češi? 
Mluvíme česky, ale také musíme 
mít rodný list, cestovní pas, 
občanský průkaz. Můžeme pak 
jít v Čechách k panu doktorovi, 
aby nás uzdravil, chodíme zde 

do školy … Co kdybychom se ale ztratili v cizině a neměli žádný průkaz? To by bylo 
velmi těžké, aby nám někdo pomohl se vrátit tam, kde jsme doma.  

Co potřebujeme k tomu, abychom byli doma u Boha, abychom patřili do jeho národa 
Božích dětí, do jeho stáda, jak říká on? Nějaký průkaz nebo musíme mluvit nějakým 
jazykem? Ne. Pevně se Ježíše držet, to znamená, věřit mu a neopouštět ho tím, že 
hřešíme. A co se stane, když se ho přece jen pustíme? Nechá nás tam, kde jsme? Ne. 
On nevládne svému království jako králové a prezidenti tady na zemi. On nás má rád  
a udělá všechno pro to, aby nás v té cizině hříchů našel a přivedl zpátky k sobě jako 
pastýř své ovečky.  

(správná odpověď z minulého čísla – 10 rozdílů) 
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Různé ovečky patří do různých ovčinců. Poznáš, která ovečka do kterého patří? 
Spoj ovečky s ovčincem, do kterého patří. Ze kterého ovčince je nejvíce oveček? 
Z každého ovčince jedné ovečce něco chybí. Najdi je a domaluj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


