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11. 5. nedeľa v období cez rok
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Ročník III.

R.: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

lk 5, 1 - 11
Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo 

chcel počuť Božie slovo.
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 

Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha 
odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite 
siete na lov!“
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale 
na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto 
dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni 
prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, 
odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, 
čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov 
Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.



 V evanjeliu dnešnej nedele Ježiš vyučuje. Patrí to k základným 

prvkom jeho poslania. Nestačí len liečiť neduhy tela i duše. Treba 

im aj predchádzať, vysvetľovať, čo je správne, aby sa potom každý 

slobodne a správne rozhodol. Ježiš používa aj učebné pomôcky. Keď 

ho pre veľký zástup nepočuť, vyberá si loďku – a nie náhodou práve 

Petrovu –,  aby ho bolo dobre vidieť i počuť. Vodná hladina, ktorá 

dobre odráža hlas, bola prvým masmédiom v službe evanjelizácie. 

 A za výkladom Ježiš pripája aj príklad. Priamo z loďky, na ktorej 

sedí v póze učiteľa. Nečakane vydá pokyn na rybolov, ktorý je pro� 

každej logike. Obracia sa na Petra, i keď sa do činnos� zapájajú aj ostatní. 

Aj tým Ježiš učí. Učí, že v Cirkvi nám oznamuje svoju vôľu cez Petra. No 

učí najmä to, čo to znamená konať v sile jeho slova, v poslušnos� jeho 

slovu. Peter jasne povie logické námietky, ale vzápä� zapojí vieru: „Ale na 

tvoje slovo spus�m siete.“ Bola to silná lekcia. Božie kráľovstvo, cirkevné, 

ale aj osobné či rodinné poduja�a opravdivo rastú v sile Božieho slova.



 To, že sa neraz nedarí, je výzva klásť si otázku, či nepostupujeme 

len podľa ľudských predstáv, podľa pravidiel manažmentu či mediálnej 

psychológie. Aj �e treba zapojiť, ale nie zbožstvovať. 

 Boh často práve neúspechom vedie k objaveniu úspešných 

riešení. Za�ahnuť na hlbinu – biblicky do ríše zla - znamená neuzatvárať 

sa medzi svojimi, ale s odvahou vstúpiť aj do zdanlivo veľmi bezbožného a 

odmietavého prostredia. A aby sme si apoštolský rybolov nepredstavovali 

ako predvolebný lov hlasov, treba upresniť, že pôvodina tu používa slovíčko 

znamenajúce skôr zachy�ť, v Biblii používané na označenie tých, čo boli v 

boji zachránení od smr� a ponechaní na žive. 

 Uloviť teda znamená vytrhnúť z hlbín smr� a zachrániť pre život. 

Ak sa nám to nedarí, je to výzva položiť si otázku, či konáme v sile Božieho 

slova a k čomu nás práve podnecuje.



povolanie apoštolov
Zázračný rybolov spôsobuje uznanie hriešnos� zo strany Petra 

a všetkých, čo boli s nim. Hoci dialóg prebieha len medzi Ježišom a Petrom, 

evanjelista zapája do deja aj ostatných tým, že opisuje ich správanie 

a vnútorné pocity. Peter vystupuje ako hovorca ostatných. 

V osobe Petra sa uskutočňuje povolanie aj ostatných apoštolov. 

Námietka Petra, že celú noc chytali je námietkou všetkých, veď je aj 

vyjadrená v množnom čísle. Pocit hriešnos� nezažíva iba Peter, ale všetci, 

lebo všetci sú preniknu� hrôzou nad veľkosťou úlovku.

V dôsledku toho aj očistenie od hriechov a následná výzva 

k nasledovaniu je určená všetkým. Božie slovo je aj pre nás zrkadlom, 

v ktorom vidíme naše hriechy. Ježiš aj nás chce očis�ť a pozýva nás do 

služby v prospech Božieho kráľovstva.

Po zázračnom úlovku Peter už neoslovuje Ježiša učiteľ, ale ho 

oslovuje  Pane, spolu s vyznaním svojej hriešnos�. Kristus pre Petra nie je 

iba učiteľ, ale je Pánom. Ide o vyznanie viery, lebo Peter spoznáva v Ježišovi 

Božieho Syna. Nastáva očistenie, ktoré je z Ježišovej strany spojené 

s poslaním. 

Vidíme silu Ježišovho slova, čo evanjelista od začiatku rozprávania aj 

neustále podčiarkuje. Na Ježiša sa tlačí zástup, lebo chce počuť Božie slovo. 

Na Ježišovo slovo Peter spúšťa siete a chy� veľké množstvo rýb. A napokon 

silou Ježišovho slova nastáva očistenie a učeníci zanechávajú všetko. 

Kristovo evanjelium je náročné, a predsa vnútorne cí�me, že je to práve 

Kristus, ktorý dáva zmysel našej ľudskej existencii.


