
– Stále sa mi chce tieto dni spievať z plné-
ho hrdla: Aleluja! Aleluja! Aleluja!
– Svetlúšik, len do toho. Spokojne spievaj, 
aj ja sa pridám. Veľkonočné obdobie trvá až 
sedem týždňov a Ježišovo vzkriesenie nám 
dáva ten najväčší dôvod na radosť po celý 
rok. Ba celý život.
– Raz darmo, Dobromilka, my kresťania 
skoro stále niečo oslavujeme a to je paráda. 
– A oslavovať  v tomto prípade znamená svä-
tiť – vpúšťať Božiu lásku do nášho srdca na 
jeho slávu. Takto sme svätili zmŕtvychvsta-
nie na Veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božie-
ho milosrdenstva a teraz i Nedeľu Dobré-
ho pastiera.

DOBRÝ PASTIER
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Nedeľa Dobrého pastiera

Ahoj, kamaráti!

Slová pastier, dobrý pastier si po-
čas čítania Svätého písma už ne-
raz začul. „Pán je môj pastier, nič 
mi nechýba.“ Tento žalm (Ž 23) 
vieme skoro naspamäť. Do-
konca Ježiš sám o sebe hovo-
rí, že je Dobrý pastier, ktorý aj 
svoj život položí za ovce (po-
rov. Jn 10, 1 – 17).

AKÝ JE NÁŠ PASTIER? 
ČO O ŇOM VIEME?

Ovečka v bludisku sa zatúlala od stáda. Je vy-
strašená, hladná, uzimená, ale pastier jej už 
ide na pomoc. Zistíš, po akej trase sa za ňou 
vyberie?

„Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stra-
tí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôj-
de za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju 
nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde 
domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ,Raduj-
te sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stra-
tila‘“ (Lk 15, 4 – 6).

PASTIER ŤA NÁJDE

Do prázdnej ohrádky si môžeš nakresliť, ako veľ-
mi sa pastier s priateľmi a susedmi raduje, keď náj-
de stratenú ovečku.

•  je ten, kto vchádza bránou do ovčinca – je 
bránou k ovciam;

•  volá svoje ovečky po mene;
•  vyvádza ich na pašu;
•  kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo po- 

znajú jeho hlas;
•  je dobrý, pozná svoje ovce a ony jeho;
•  aj svoj život položí za ovce;
•  má ovce aj mimo tohto ovčinca, ktoré chce 

priviesť do jedného ovčinca;
•  je až taký dobrý, že s ním mi nič nechýba;
•  osviežuje mi dušu; 
•  vodí ma po správnych chodníkoch;
•  s ním sa nemusím ničoho báť;
•  jeho prút a palica sa starajú o moje bezpečie;
•  s pastierom mám hojnosť milostí, darov, 

dobroty;
• v jeho dome mám svoje miesto naveky.

Toto sme sa dozvedeli o Dobrom pastiero-
vi cez Žalm 23 a desiatu kapitolu Evanjelia podľa 
Jána. Ale aj inde sa dozvedáme o starostlivosti 
nášho pastiera:
• Keď (Ježiš) vystúpil a videl 

veľký zástup ľudí, zľutoval 
sa nad nimi, lebo boli ako 
ovce bez pastiera. A začal 
ich učiť mnohým veciam 
(porov. Mk 6, 34).

•  ... oni, Izraelov dom, 
sú mojím ľudom, 
hovorí Pán, Jahve. 

 Vy však, moje 
stádo, ovce mo-
jej paše, ste ľu-
dia a ja som váš 
Boh (porov. Ez 34, 
30 – 31).

Dobrý pastier, z celého srdca ti 
ďakujeme, že je nám pri tebe tak 

dobre. Ďakujeme ti za tvoju lásku, 
starostlivosť, útechu. Ďakujeme ti aj za 
to, že keď sa od teba odtrhneme, ty nás 

hľadáš a ideš nám naproti. Amen.
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