
33..  vveeľľkkoonnooččnnáá  nneeddeeľľaa  „„CC““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána  

Ježiš sa znova zjavil učeníkom 
pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa 

takto: Boli spolu Šimon Peter, 
Tomáš nazývaný Didymus, 

Natanael z Kány Galilejskej, 
Zebedejovi synovia a iní 
dvaja z jeho učeníkov. 

Šimon Peter im povedal: 
„Idem loviť ryby.“ Povedali 
mu: „Pôjdeme aj my 

s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, 
stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: 
„Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: 
„Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb 
ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To 
je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž 
oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko 
od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili 
na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im 
povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na 
breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť 
sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil 
spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával 
im; podobne aj rybu.  To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho 
zmŕtvychvstania.  
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma 
väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš 
mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn 
Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ 
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, 
máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, 
a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu 
povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa 
opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše 
a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. 
Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ Počuli sme slovo Pánovo. 

Osemsmerovka s tajničkou:  BREH, CHLIEB, CHYTILI, DETI, DIDYMUS, 
DO MORA, 
DVAJA, TERAZ, 
DVESTO, 
DÁVAL IM, 
IDEM, JESŤ, 
ĎALEKO, JEŽIŠ, 
LOVIŤ, MORE, 
MÁTE, 
NABREHU, SIEŤ, 
NA LOĎ, ŠATY, 
NASTÚPILI, 
NEMÁME, 
NIEČO, TOMÁŠ, 
NÁJDETE, STÁL, 
OBLEČENÝ, 
PAHREBU, 
PETER, POĎTE, 
ROZLOŽENÚ, 
RYBY, SPÝTAŤ, , 
TIBERIADSKE, 
UČENÍCI, TRETÍ RAZ, VYTIAHNUŤ, ZMŔTVYCHVSTANIE, Z PRAVEJ STRANY, 
ŠIMON, ŤAHALI, STOPÄŤDESIATTRI, MNOŽSTVO RÝB, ZJAVIL, 
Predsavzatie: Často budem Ježišovi hovoriť: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre 
vieš, že ťa 
mám 
rád/rada.“ 


