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Štvrtok 30. júna 2016 

Text: L 5, 1 – 11 
1Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2A 

uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. 3Vstúpil teda na jednu z lodí, 

ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil 

zástupy. 4Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 
5Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na 

Tvoje slovo spustím siete. 6Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete 

trhali. 7I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a 

naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a 

povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, 

ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, 

spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. 11Potom 

priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho. 

Piesne: ES č. 233, 484 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes je pre žiakov a študentov základných a stredných škôl posledný deň školského roka. Pre 

ostatných ľudí je to neklamné znamenie, že sa začína leto a s ním obdobie dovoleniek, čas, keď si 

po vynaloženom úsilí chceme oddýchnuť a načerpať nové sily. Prečítali sme stať z Písma 

svätého, kde Peter a jeho priatelia po vynaloženom úsilí perú siete a chystajú sa na oddych. 

Neignorujú však prítomnosť Ježiša, naopak, venujú Mu pozornosť. Ježiš hovorí Petrovi: „Odraz 

na hlbinu…“ Pánovo slovo je Pánovým pozvaním. Čas oddychu, leta a dovoleniek je aj pre nás 

príležitosťou prijať Ježišovo pozvanie: „Odraz na hlbinu…“ Čo je tou mojou hlbinou, na ktorú 

ma Ježiš pozýva? Kde sú tie miesta, kam sa mi možno nechce ísť? Ak si v živote neviem alebo 

nemám možnosť nájsť dostatok času na hĺbanie, môže sa ľahko stať, že zostanem len na plytčine 

a neobjavím poklady, ktoré sú skryté v hĺbke. Objaviť tieto poklady môže stáť určité úsilie, ale 

ich hodnota v porovnaní s vynaloženou námahou ďaleko presahuje všetky očakávania. 

Archeológovia neďaleko Neapola museli najprv odstrániť 25 metrov hrubú vrstvu lávy a bahna, 

ktorá tam bola od čias výbuchu sopky Vezuv, ale potom odkryli poklady nevyčísliteľnej hodnoty. 

Čo je tou mojou hlbinou, zakrytou možno hrubou vrstvou bahna, no keď ho s Božou pomocou 

odstránim, nájdem tam poklady, ktoré tam oddávna vložil Pán? „Odraz na hlbinu…“ Kresťania 

tieto slová tradične vysvetľovali ako pozvanie ponoriť sa do hlbín duchovného života: nájsť si 

čas na modlitbu, čítanie Písma, duchovné rozhovory. Aj my sme pozvaní v tomto zmysle zájsť 

toto leto na hlbinu, neľutovať čas ani námahu, ktorú to bude stáť, lebo odmena sa s tým nedá 

porovnať. Môže nám odhaliť o nás samých veci, z ktorých budeme zhrození. Ako Peter padneme 

na kolená a vyhŕkneme: „Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek.“ Ale Ježiš, náš dobrý 

priateľ, nás v tej chvíli neopustí. Naopak, stojí pri nás a uisťuje nás: „Neboj sa!“ 

A tak dnešný biblický príbeh nás pozýva k tomu, aby sme v lete zašli na hlbinu. Aby sme 

odpovedali na Božie slovo. Aby sme sa ponorili do Písma i do svojho vnútra a odovzdali Bohu 

svoje strachy, aby sme mohli ďalej rásť a prinášať ovocie. Amen. 

Modlitba: 

Pane Ježiši, ďakujeme Ti za prácu a námahu uplynulých dní. Spolu s deťmi a učiteľmi ďakujeme 

za školský rok, ktorý sa dnes končí. V lete, keď je príležitosť sa zastaviť a oddýchnuť si, daj, aby 

sme ju využili a zašli na hlbinu, ponorili sa aj do duchovných vôd, prijali Tvoje pozvanie 

a započúvali sa do Tvojho hlasu. Chceme Ti priniesť to, čo nás ťaží, vzbudzuje v nás obavy 

a špiní našu dušu. Vezmi to, očisť nás a obnov, aby sme Ti s novou silou a väčšou radosťou 

vedeli slúžiť na slávu Tvojho mena. Amen. 
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