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Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol 

Mt.16,13 - 19  Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa 
svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"  Oni vraveli: 
„Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného 
z prorokov." „A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich.  Odpovedal 
Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."  Ježiš mu povedal: 
„Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj 
Otec, ktorý je na nebesiach.  A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od 
nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo 
rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. 

 

  
Pri jednej večernej prechádzke som stretol na ulici dvoch chlapcov. 

Volajú sa Maxim a Ľubo. Pýtal som sa ich, kam idú. Maxim odpovedal, že 
ide odprevadiť kamaráta domov. Na otázku, či potom pôjde domov sám, 
Ľubko nezištne a rýchlo odpovedal: „ Nie potom pôjdem Maxima odprevadiť 
domov ja, veď je mojím priateľom a kamarátom, nenechám ho ísť samého.“  

Milé deti, málokto z nás si pamätá na situácie zo svojho skorého 
detstva. Keď sme boli ešte malými, a rodičia nás nosievali na rukách, 
objímali nás, starali sa o nás v našich potrebách aj ťažkostiach. Za tú ich 
námahu sme im často poďakovali svojím úsmevom, pritúlením sa 
k srdiečku, pusou na líčko a aj svojou detskou veselosťou. Tešili sme sa 
z nich, že ich máme pri sebe. Ak mamka alebo ocko sa od nás vzdialili, 
často sme ich hľadali a aj sa rozplakali, ak sme ich nenašli. Chýbali nám.  

Tešili sme sa, keď nám rozprávali o Ježiškovi, o darčekoch, ktoré sme 
dostali od neho pod stromček, keď sme sa s nimi modlili tie krásne detské 
modlitbičky.  
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