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SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle velikonoční, cyklus A
„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však
vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou,
ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." Ježíš jim pověděl toto podobenství, ale oni nepochopili, co jim tím
chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou,
jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet
i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a
měly ho v hojnosti." (Jan 10,1-10)

V dnešním čtení jsme několikrát slyšeli o pastýři a ovcích; ve čtení, v žalmu
i v Evangeliu. A nejen dnes. Na začátku Ježíšova života byla také řeč o pastýřích.
Vzpomněly byste si, při jaké příležitosti?
O vánocích se anděl zjevil pastýřům, kteří v okolí Betléma pásli stáda, aby jim
zvěstoval narození Pána Ježíše.
Co dělá pastýř? Ano, stará se o ovečky. A jak se o ně stará? Počítá je a krmí je, aby
žádná nechyběla. Hledá jim pastviny a přivádí je na ně a stará se, aby ovečky
nezabloudily a pokud se tak stane, vrátí se pro ně a znovu a znovu je přivádí a hledá.
Když jsou nemocné, tak je ošetřuje.
Co myslíte, děti, proč to dělá? Protože je má rád, každou z nich.
Myslíte, že je zná jménem? Ano, každou ovečku zná jménem, aby ji mohl zavolat
a ona, aby jej poznala podle hlasu.
Myslíte, že jim dal ošklivá jména nebo krásná jména? Tak jako Vám rodiče dali to
nejkrásnější jméno, které si dokázali představit, tak i dobrý pastýř své ovečky volá
jen těmi nejkrásnějšími jmény.
Myslíte, že by ovečky šly za cizím pastýřem nebo dokonce za zlodějem? To by musely
být hloupé ovečky. Ony jdou jen za svým pastýřem, protože on je má rád a dobře se
o ně stará.
Ale jak ho poznají? Přece podle hlasu, kterým láskyplně volá jejich jména.
Znáte ještě někoho, komu říkáme dobrý pastýř? Pán Ježíš je dobrý pastýř.
A zná nás jménem? Ano, při křtu jsme dostali jméno, kterým nás Ježíš volá, jako své
milované ovečky.
Možná, že máte krásné jméno po svých rodičích nebo třeba po své babičce nebo
dědečkovi. A mnoho z vás nyní nemůže babičku ani dědečka navštívit, protože je
chráníme před onemocněním. Ale nic nám nebrání v tom, jim napsat hezký dopis.
V příloze najdete děti obrázky dobrého pastýře. Můžete je vytisknout, vystřihnout
a na druhou stranu obrázku namalovat nebo napsat něco povzbudivého pro babičky
nebo dědečky. Rodiče vám s tím určitě pomohou. A pak už stačí jen obrázek dát do
obálky a poslat prarodičům. Uvidíte, že jim tím uděláte velikou radost.

