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Rozhodnúť sa pRe evanjelizáciu

Moja odpoveď na Božie volanie – Hneď zanechali siete (Mk 1, 16-20)

Pomôcky: ry-
bárska sieť alebo 
iný druh siete

(Kňaz, moderá-
tor): Milé deti, kto 
z vás už bol niekedy 
na rybačke? S kým 
si bol? Videl si, ako 
sa chytajú ryby? 

Na Slovensku nemáme more a preto ry-
bári  lovia ryby  na brehoch riek na udicu. 
V krajinách, kde je more, rybári vypláva-
jú loďou na šíre more a ryby chytajú do 
veľkej siete. Určite ste to videli v televízii.

Aj my tu dnes máme podobnú sieť. 
(Sieť rozprestrieme, aby ju všetci vide-
li. Deti môžu sieť chytiť do rúk a poťaž-
kať.) Sieť je pre rybára neodmysliteľný 
pracovný nástroj. Môže byť veľká ale-
bo malá. Ako vyzerá? Z čoho pozostá-
va? Vyjadrenia detí... Je upletená z moc-
ných nití alebo povrázkov, ktoré tvo-
ria oká. Prečo je taká pevná? Preto, aby 
sa pod väčším úlovkom  neroztrhla. Ry-
bár sa musí o svoju sieť denne starať. Ak 
sa na niektorom mieste roztrhne, musí 
to opraviť, ak je znečistená nánosmi z 
mora, musí ju vyprať, aby sa nezničila a 
mohla mu dlhšie slúžiť.  

Na našom 
predchádzajúcom 
stretnutí sme sa 
rozprávali ako sa 
Ondrej, učeník Jána 
Krstiteľa prvýkrát 
stretol  s Pánom 
Ježišom. Pamätáte 
sa na to? Pre On-

dreja to bol hlboký zážitok. Od tohto dňa 
neprestával myslieť na Ježiša. Rozmýš-
ľal o ňom aj pri svojej namáhavej práci. 
Bol rybárom a spolu so svojim bratom 
Šimonom vychádzali každý deň na Ga-
lilejské more loviť ryby.  Ani netušil, že 
onedlho, práve na brehu mora kde lovil 
sa opäť  stretne s  Ježišom. Túto udalosť 
opisuje evanjelista Marek takto:

Prečíta sa text evanjelia.
Spomeňte si na situáciu ako Ondrej 

prvýkrát stretol Ježiša. Vtedy sa Ondrej 
aj s iným učeníkom rozhodol ísť za Ježi-
šom,  chcel vedieť kde býva a lepšie  ho 
spoznať.  Ježiš ich oboch pozval k sebe. 
V dnešnom čítaní je tomu opačne -  Pán 
Ježiš prichádza za Ondrejom a jeho bra-
tom Šimonom. Avšak neprichádza k ním 
len tak. Prihovára sa im zvláštnymi slo-
vami: „Poďte za mnou a urobím z vás 

ternete ...  Ale to, čo je najdôležitejšie, 
je dobre poznať Pána Ježiša. Dozvedáte 
sa o ňom na hodinách náboženstva, od 
svojich rodičov, pri svätej omši, čítaním 
sv. Písma, ale najlepšie ho môžete spo-
znať najmä vo vzťahu s našimi najbližší-
mi ľuďmi a v službe pre nich. 

Ak chceme byť 
Ježišovými spolu-
pracovníkmi – ry-
bármi ľudí tak ako 
apoštol Ondrej  a 
ostatní apošto-
li, musíme si zapa-
mätať toto:  ak v 
mojom každoden-

nom živote – tak ako na tej sieti – budú 
previazané moje skutky s Ježišovým pri-
kázaním lásky, vtedy  budem priťahovať 
iných k Ježišovi. Stanem sa jeho apoš-
tolom.   

Príbeh Štefky.
„Istého dňa“, rozpráva Štefka, žiačka 

vo vašom veku – „učiteľ kričal na spo-
lužiaka, ktorý sa zle správal počas vyu-
čovania. Celá trieda kriticky hľadela na 
toho chlapca. Nechceli sa s ním rozprá-
vať. Ja, hoci som nepochopila jeho kona-
nie, usúdila som, že musím niečo urobiť, 
aby som prerušila jeho samotu a dodala 
mu odvahy. Cez prestávku som podišla 
k nemu, rozprávala som sa s ním a sna-
žila som sa zmierniť jeho hnev na učite-
ľa. Keď to videli moje spolužiačky, zača-
li ma kritizovať. Veľmi ma to nahnevalo. 
O niekoľko dní neskôr sme sa dozvede-
li, že ten spolužiak trpel vážnou nervo-
vou chorobou, preto sa niekedy nedo-
kázal ovládať. Preto nechtiac urazil uči-

teľa. Hneď som presvedčila celú trie-
du, že tomu spolužiakovi treba pomôcť, 
ukázať mu úprimné srdce, nenechať ho 
osamoteného. A tak dovtedy obchá-
dzaný, nepovšimnutý, stal sa predme-
tom našej citlivej starostlivosti.“ 

Štefánia, hoci nevyšla zo svojho 
mesta, tiež bola apoštolkou, apoštolkou 
dobroty a lásky. Nedala sa, ako ostatní 
na ľahšiu cestu, na cestu odvrátenia sa 
od spolužiaka a na jeho ponižovanie. Po-
stavila sa proti mienke celej triedy. Vďa-
ka tomu nielenže pomohla tomu chlap-
covi, ale zmenili sa aj jej spolužiačky. 

1. Ježišova ces-
ta

S pomocou ro-
dičov alebo sám, 
nájdi si tie mies-
ta v Evanjeliu, kde 
sa spomína sieť a 
skús si premyslieť, 
čo to znamená pre 

teba, ak chceš byť rybárom ľudí. Ako 
pomôcku udáme súradnice: Mt 4,18 – 
Mk 1,16; Jn 21,6.8.11 

2. Cesta apoštolátu
Vybuduj si cestu svojho apoštolá-

tu. Potrebuješ: tvrdší papier, alebo pod-
ložku, z farebného papiera vystrihnu-
té malé ľudské stopy, kamene. Pri ve-
černom zhodnotení celého dňa napíš na 
ľudské stopy postoj, ktorý ti pomáhal 
postupovať na ceste apoštolátu (od-
pustenie, prijatie, zdieľanie, pomoc iné-
mu...) a na každý kameň napíš prekáž-
ku, ktorá ti bráni alebo spomaľuje ces-
tu (sebectvo, ľahostajnosť, kritizovanie, 
násilnosť...) 



2 3
Február 2011Február 2011

rybárov ľudí.“ Zaiste boli obidvaja tými-
to slovami zaskočení.  Avšak v Ježišo-
vom hlase a v jeho očiach  videli pros-
bu. Ondrej a Šimon vedeli, aká dôležitá je 
spolupráca pri rybolove, ktorému sa do-
posiaľ venovali. Ježišove slová pochopi-
li ako výzvu k spolupráci a hneď sa roz-
hodli: zanechali  siete a išli za ním. 

O pár metrov ďalej Ježiš pozýva ďal-
ších dvoch bratov, ktorí opravovali siete: 
Jakuba a Jána a aj oni sa na Ježišove slová 
rozhodli hneď. Zanechali svojho otca aj 
loď s nádenníkmi a išli za Ježišom.  

Všetci štyria zanechali svoje siete. To 
znamenalo, že zanechali svoje zamest-
nanie, živobytie, istoty, ale aj svoje ro-
diny, príbuzných, priateľov, svoj dote-
rajší spôsob života... Od tohto okamihu 
vykročili za novým, pre nich neznámym 
poslaním,  ku ktorému ich Ježiš pozval. 

On si povolal ešte ďalších učeníkov, 
ktorí s ním chodili, počúvali jeho slová, 
videli jeho skutky.  Bolo ich dvanásť a Je-
žiš ich nazval apoštolmi. Vôbec im ne-
sľuboval výhodný život. Stovky, možno i 
tisícky kilometrov putovali s Pánom Je-
žišom. Vždy peši, často v horúčavách. S 
jedlom tiež bývali ťažkosti. Apoštoli však 
hľadali Pána Ježiša, a nie vlastné výho-
dy. Pre neho a jeho učenie boli ochotní 
prekonať všetky námahy.  Viete, čím ich 
Pán Ježiš tak mocne priťahoval? Bola to 
láska nielen v jeho slovách, ale aj  v jeho 
skutkoch. Na vlastné oči videli, koľko 
dobra vykonal ľuďom, ktorí za ním den-
ne prichádzali z ďalekých miest a dedín, 
aby ho počúvali. Mal na každého člove-
ka čas, každý človek bol pre neho dôleži-
tý, zvlášť trpiaci. 

Otázka: Viete si spomenúť na niekto-
ré Ježišove skutky, ktoré ľuďom preuká-
zal? Odpovede detí. 

Keď apoštoli, medzi nimi aj Ondrej, vi-
deli tie zástupy ľudí, začali pomaly chá-
pať Ježišove slová, ktorými ich povolal 

na začiatku, tam na brehu Galilejského 
mora: „Poďte za mnou a urobím z vás 
rybárov ľudí.“ Ježiš preto prišiel na tento 
svet, aby všetkých ľudí pritiahol k svoj-
mu nebeskému Otcovi a raz  ich zhro-
maždil v dome svojho nebeského Otca, 
v nebi. Ako rybár loví ryby do siete, po-
dobne aj Pán Ježiš získaval srdcia ľudí do 
svojej „siete“. Viete si predstaviť ako vy-
zerá Ježišova sieť? 

Opäť sa pozrieme na našu sieť 
(sieť vydvihneme, aby ju každý videl). 
Povrázky na sieti smerujú zvislo, zhora 
nadol a vodorovne. Navzájom sú preple-
tené  do uzlov, aby celá sieť pevne dr-
žala. Predstavte si teraz Ježišovu nevidi-

teľnú sieť zhotovenú z iných povrázkov, 
ako je táto. Zvislé povrázky – to sú Je-
žišove slová, ktoré máme zapísané vo 
Svätom Písme. Vodorovné povrázky 
- sú Ježišove skutky lásky, ktorými po-
tvrdzoval svoje slová, preto jeho učenie 
malo moc. Ježišovo účinkovanie vystihol 
aj prorok Ozeáš slovami: „Povrazmi ľud-
skosti som ich tiahol, lanami lásky.“(Oz 
11,4).  

Apoštoli za tri roky  života s Ježišom 
denne  zakusovali, že to, čo Ježiš hovo-
ril, aj konal. Preto ho toľkí ľudia vyhľadá-
vali a ich počet denne vzrastal. Ježiš však 

vedel, že sám nedokáže navštíviť všet-
ky mestá a dediny a prísť ku každému 
človeku. Vedel, že po troch rokoch zo-
mrie na kríži a po zmŕtvychvstaní odí-
de do neba. Preto si vybral apoštolov za 
svojich spolupracovníkov, ktorí by mu 
teraz pomáhali. Túžil, aby raz oni pokra-
čovali v jeho poslaní stali sa rybármi ľudí 
a získavali ich pre nebo. Ježiš im prisľú-
bil Ducha Svätého, ktorý bude zárukou 
spojenia s ním, ako aj sám povedal: Ja 
som s vami po všetky dni až do skonče-
nia sveta. A tak vždy, keď sa ktokoľvek z 
jeho učeníkov snaží prebývať s ním, Je-
žiš ho uisťuje o svojej blízkosti. Čo mys-
líte, deti, môžeme byť aj my jeho učení-

ci? Odpovede. A ako? Keď budeme robiť 
to, čo On učil. A Pán Ježiš učil apoštolov 
skutočnej láske svojím príkladom. Ešte 
aj deň pred svojou smrťou, pri Posled-
nej večeri im Ježiš ukázal ako majú mi-
lovať: umyl im nohy a povedal: „Dal som 
vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som 
ja urobil vám.“(Jn13,15). „Nové prikáza-
nie vám dávam, aby ste sa milovali na-
vzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne mi-
lovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn13,34). 
Svoju lásku k ľuďom dokázal Ježiš svo-
jou smrťou na kríži. Vtedy naplnil svo-
je slová: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 

kto položí svoj život za svojich priateľov.“ 
(Jn 15,13)

Až po Ježišovom zmŕtvychvstaní a 
zoslaní Ducha Svätého apoštoli napl-
no pochopili svoje poslanie, pre ktoré ich 
Ježiš povolal a tri roky pripravoval. Sta-
li sa rybármi ľudí tak, ako to videli u Pána 
Ježiša. Rozišli sa do krajín, kde o Ježišo-
vi ešte ľudia  nepočuli. Tí, ktorí uverili v 
Pána Ježiša, dali sa apoštolom pokrstiť a 
stali sa kresťanmi a členmi veľkej Ježišo-
vej rodiny, ktorá sa volá Cirkev. Títo noví 
kresťania odovzdávali ďalej to, čo poču-
li od apoštolov a tak sa správa o Ježišovi 
dostávala cez storočia do ďalších krajín. 
Ježiš urobil zo svojich apoštolov „rybá-
rov ľudí“. Sieť naplnená rybami je takto 
aj symbolom Cirkvi. (Ak máme také-
to zobrazenie Cirkvi, môžeme ho deťom 
ukázať)

Pán Ježiš aj v dnešnej dobe povolá-
va ľudí, aby ho nasledovali, zanecha-
li všetko a stali sa „rybármi ľudí.“ Väčši-
nou sú to kňazi a rehoľné sestry, ktorým 
Boh dáva potrebné vlastnosti a túžbu, 
aby sa zasvätili jeho službe vo farnos-
ti, alebo na misiách. Ale Ježiš nepovolá-
va len ich, ale každého pokrsteného člo-
veka, tak ako sme si to povedali pri pr-
vom stretnutí. Povoláva nás, aby sme sa 
stali apoštolmi a rybármi ľudí vo svojom 
prostredí, vo vašej škole, doma, na uli-
ci. To tiež nie je vždy ľahké. Ježiš pozerá 
na každého z nás,  volá nás do spoluprá-
ce tak ako Ondreja a jeho brata slovami: 
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov 
ľudí.“ No ak sa chceme stať rybármi ľudí 
a získavať ich pre Ježiša a pre nebo, po-
trebujeme tak ako apoštoli byť ochotní 
najprv zanechať svoju sieť, to znamená 
všetko to, čo nie je vlastnosťou Ježišov-
ho spolupracovníka - rybára: sebectvo, 
namyslenosť, lenivosť, neochota pomá-
hať, podeliť sa, nezáujem o iných, pre-
mrhaný čas strávený pri počítači a in-

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimo-
novho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im 
povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď 
zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Ze-
bedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - a 
hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s ná-

denníkmi a išli za ním.
(Mk 1, 16-20)
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