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4. neděle velikonoční 
 

Pán Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Komu 
ovce nepatří a stará se o ně za peníze, ten, když vidí přicházet vlka, utíká od ovcí 
pryč, aby se zachránil, a na ovcích mu nezáleží. Vlk potom ovce uchvátí a rozežene. 

Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce  
a ony znají mne, jako mne zná Bůh Otec a já 
znám Boha Otce. Za své ovce dávám svůj 
život.“ 
 

Pastýř chrání ovce před nebezpečím, vybírá 
jim dobré pastviny, kam je vodí, v zimě je 
zahání do ovčína, stará se o ně, když jsou 
nemocné, pečuje o ně – stříhá je, zajišťuje 
jim vodu a potravu i v zimě… Když Pán Ježíš 
o sobě říká, že je pastýř, tak tím chce říci, 
že se o nás stará, jako se dobrý pastýř 
stará o své stádo. Že nás vede a záleží mu 
na nás, chce naše dobro. 
 
Kdo z lidí kolem vás se o vás také stará 
podobně, jako se pastýř stará o své ovce? V 

rodině o děti pečují rodiče, ve škole učitelé, ve farnosti se o věřící stará pan farář – 
duchovní pastýř. A my všichni patříme do Ježíšova stáda. Scházíme se s ostatními, 
kteří patří také mezi „Ježíšovy ovce“ – v kostele, na náboženství, mezi přáteli; 
necháme se Ježíšem vést, posloucháme jeho slova v Bibli a řídíme se podle nich ve 
svém životě… 
 
Pán Ježíš také říká, že za své ovce dává svůj život. Tím 
předpovídá svou smrt na kříži, kterou jsme si připomínali 
nedávno o velikonočních svátcích. Pán Ježíš nás má rád  
a stará se o nás. My se máme snažit patřit do jeho stáda. 

 
(správná odpověď z minulého čísla – Marie Magdalena) 
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Ovečky dovádí, skáčou jedna přes druhou a pastýř je nemůže spočítat. 
Pomůžeš mu? 
 
 

 


