
2. Neděle po Velikonocích                                                                        5. května 2019 

 

 
Skutky apoštolů 9,1-20:  Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto 

k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat 

muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl 

blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, 

proč mne pronásleduješ? “ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty 

pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát 

a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic 

neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku 

žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, 

Pane.“ Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. 

Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, 

aby opět viděl.“ Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil 

bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ 

Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i 

králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ Ananiáš šel, 

vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, 

který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ Tu jako by mu z očí 

spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými 

učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 

 
Zjevení Janovo 5,11-14:  A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – 
bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten 
obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ A všechno stvoření na 
nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i 
Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ A ty čtyři bytosti řekly: „Amen;“ starci padli na 
kolena a klaněli se. 
 
Jan 21,1-17:  Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu 
Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho 
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili 
na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to 
on. Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou 
stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, 
kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si 
plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od 
břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na 
něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl 
na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim 
řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, 
vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, 
zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, 
Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, 
miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí 
zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas 
mé ovce!  
 

 



Dodatková kapitola 
 

Popisuje situaci v tzv. janovských obcích, jejichž křesťané zůstávaly nejdéle 
v synagogách. Tzv. Petrova církev na konci prvního století již prosazovala nějakou svou 
vlastní organizaci a řád a žila mimo synagogy. Současným jazykem bychom řekli, že 
janovské sbory byly letniční. Dnešní čtení je řešením tehdejší situace soužití obou 
směrů sborů – Janova a Petrova. To řeší církev v dějinách neustále. A my máme 
pochopit, že klíčové není, kdo má pravdu a kdo ne, ale jde pro všechny křesťany (sedm 
učedníků – číslo plnosti) o setkání se zmrtvýchvstalým Pánem. Zmrtvýchvstalý Ježíš se 
zjevuje v Galilei, kam se učedníci vrátili ke svému řemeslu; loví ryby v Tiberiadském 
jezeře. Ježíš je oslovuje děti – autorita Boží. Vyprávění je dost nerealistické. 200 loket = 
100 m. To by bylo potřeba hodně silného hlasu a také 100 m od břehu je pořádná 
hloubka; těžko se mohl Petr brodit a navíc se ještě oblékl do svrchního pláště. O co tedy 
jde? 
Snad si z vyprávění můžeme pro sebe vzít to, že učedníci nic nemají a Pán jim chce něco 
nabídnout. Ježíš i nás obdarovává (má svou rybičku a chléb), ale chce, abychom i my 
něco do společenství přinášeli. (Všechno, co máme, pochází nejprve od tebe, máme ve 
své liturgické modlitbě.)  
Jan nevidí nic jiného než všichni ostatní, ale poznává Pána skrze lásku. Petr je kapku 
nedůvtipný, ale na Janovo slovo jedná. Petr zatím nároku lásky nerozumí. Opakuje se 
proto 3x. Petr si má uvědomit, co říká. Opravdu bude mít Ježíše rád, jako Ježíš má rád 
jeho? Nárok lásky není o přátelském vztahu; Ježíš se ptá: jsi ochoten se vydat do 
krajnosti? Jestliže odpovídáme jako Petr „ano“ – pak se máme starat o druhé. A Petr je 
pověřen, aby vedl ostatní. Pán Bůh mezi námi stále vybírá nové pastýře. Kéž jsou tak 
věrní, jako byl Petr a kéž mají lásku jako měl Jan. 
Láska znamená vydanost, dát celý svůj život. Následování znamená přijetí kříže, projití 
křížové cesty na smrt. 
Oba – Petr i Jan (oba církevní sbory) mají svou důležitost, své poslání. Snad v dnešním 
čtení zaznívá snaha o sjednocení obou dvou tradic, obcí, věřících – té janovské čerpající 
z lásky a petrovské čerpající z rozhodného konání. O to jde i v našich náboženských 
obcích. Tam, kde převládá rozhodné konání a jasný princip podle řádu, nezapomínat na 
láskyplné vztahy. A kde převládá vnímavost působení Ducha, nezůstat jen u té 
vnímavosti, ale konat. 
Důležité je nikoho neztratit, neopustit – síť se neprotrhla a číslo 153 znamenalo 
v řeckém atlasu  tehdy známý počet druhů ryb. Symbolicky tedy jde o lidi všech národů, 
jazyků – o universálnost církve.  
 


