
Z dnešního evangelia: 
    

   Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to  

u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě 

Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské 

Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. 

Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu:  

„I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale 

tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na 

břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich 

zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: 

„Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, 

a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro 

množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl 

Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to 

Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen 

nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – 

nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť  

s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí  

a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: 

„Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr 

vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich 

stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se 

neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo  

z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je 

to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. 

To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém 

zmrtvýchvstání. (...)  (Jan  21, 1-14) 

   Povídání ukazující setkání Ježíše s učedníky je spíše 

literární kompozicí, založenou na elementech 

pocházejících ze samotného evangelia podle Jana (Jan 

20,11-18) a ostatních evangelií (Lk 5,4-11; Mt 14,28-31; 

Mt 16,13-20). Učedníci jsou Ježíšem znovu nasyceni, což 

oživuje nejenom vzpomínku na rozmnožení chlebů a ryb 

pro velké množství lidi (Jan 6,1nn), ale připomíná také 

nauku Ježíše o chlebě života, který on má dát lidem, 

věřícím v něho, aby měli věčný život (Jan 6,32nn). Přijetí 

chleba od Ježíše nastává však poté, co učedníci poznávají 
Pána. To svědčí o tom, že právě zázračný rybolov   

povzbudil  víru učedníků. Od té doby učedníci nejenom 

vidí znamení, která koná Ježíš, ale také jim rozumí. To 

ukazuje, jak velká změna se v nich odehrála.           
(Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitba 
 

   Bože, lásko, otevři mé oči, aby viděly, mé uši, aby 

slyšely, a má ústa, aby vyznávala Tvou velikost a krásu. 

Naplň mě svým Duchem lásky a odpuštění, abych byl/a 

poslem života, který proudí skrze sebedarování Tvého 

Syna. Nauč mne stát pod křížem a vydržet tíhu bolesti  

a utrpení, s nimiž nemohu v té chvíli nic dělat; a věřit, že 

proměňuješ každé utrpení, každou bolest a že opravdu 

setřeš slzu z každé lidské tváře. 

 
 

 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Největším štěstím v životě je jistota, že jsme milováni. 

(Hugo) 

 Krátké návštěvy prodlužují přátelství. (Přísloví) 

 Řeč zakrývá a zároveň odhaluje lidskou povahu. 
(Cato) 

 Bůh je hlubina, do níž vstupujeme, když překračujeme 

sami sebe v lásce. (T. Halík) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. na faře (mše sv. 

bude v kostele) 

 Adorace Nejsvětější Svátosti – 20.4.2013 v 20.00 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 14.4.2013 
 

 

 

 

 

 
 

„Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi 

mě vysvobodil.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny v příštím týdnu: 

Lovosice – 20.4.2013 v 13.00 hod. Svatba 

Sulejovice – 21.4.2013 v 15.00 hod.   

VÁCLAVČ.15(2013) 

14.4.2013  

3. neděle velikonoční 
 



 

Některé památky v týdnu 
 

21. dubna – Neděle Dobrého Pastýře 
Den modliteb za povolání k duchovnímu 

stavu 
 

   4. velikonoční neděle je v církvi nazývána Nedělí 

Dobrého Pastýře. O této neděli se vždy čte text  

z evangelia o Kristu – Dobrém Pastýři. On je Pastýř, 

který za nás – své ovce – dává život. Táto neděle je 

zároveň Dnem modliteb za nová duchovní povolání: za 

povolání ke kněžství, ale také k řeholnímu životu. 

   Všichni potřebujeme papeže, který zastupuje sv. Petra 

a vede celou církev zde na zemi. Biskupové celého 

světa jsou nástupcí apoštolů. Oni vysvěcují na kněze 

muži, kteří ukončí přípravu ke kněžství v semináři. 

Momentálně Diecéze litoměřická má v Arcibiskupském 

semináři v Praze 4 bohoslovce a jednoho studenta 

v Teologickém konviktu v Olomouci. Jeden bohoslovec 

studuje v Německu. Velkým darem pro církev jsou 

řeholnici a řeholnice. Oni slouží a obětují se Bohu, 

modlí se za nás a mnohými způsoby pomáhají lidem na 

celém světě.  

Modleme se za nová duchovní a řeholní povolání 

Další památky: 

21. dubna – 4. neděle velikonoční (Dobrého Pastýře) 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 14.4.2013 – v 9.00 hod. Za Boží požehnání pro Petra 

                          v Sulejovicích v 10.30 –  Za farníky 

So 20.4.2013 – v 13.00 hod. Svatba (za manžele) 

Ne 21.4.2013 – v 9.00 hod. Za † Margitu Honesovou 

                          v Sulejovicích v 15.00 –  

 

 

 

Bůh, víra a deprese 
 

   Depresivnímu člověku se Bůh zdá často velice vzdálený. 

Všechno se mu jeví temné. Existují stavy deprese, které 

jsou reakcí na zkušenost bolestné ztráty, nebo endogenní 

deprese, které nakonec ústí ve fyzickou chorobu a vyžadují 

patřičnou léčbu a medikaci. Vždycky je ale důležité 

nechápat depresi jako stav, který jsme si sami zavinili, 

nebo jako projev nedostatečné víry. Je to výzva, na kterou 

bychom se měli snažit odpovědět duchovně. Depresivního 

člověka bychom měli brát ve stavu jeho opuštěnosti  

a temnoty vážně. Měli bychom si ušetřit laciné rady, že se 

má radovat z krásy přírody nebo si dopřát dobrý oběd. 

Protože ten, kdo trpí depresí, se právě kvůli své nemoci 

nedokáže z ničeho skutečně radovat. 

   Já bych takovému člověku řekl: Chápu, že je těžké 

vydržet tu temnotu a osamělost. Ale snaž se smířit 

s depresí. Navzdory zdánlivé nesmyslnosti má svůj smysl. 

Ptej se jí, co se ti snaží říct. Možná to, že bys měl více 

zachovávat zdravou míru, abys o sebe dokázal lépe pečovat 

a svou touhu po dokonalosti nechal plavat. Na svou depresi 

bys měl najít vlastní odpověď. Máš-li dojem, že všechno 

kolem tebe je temné, dovol své depresi, aby tě vedla do 

hlubin. Tam, v hloubi tvé duše, přebývá Bůh. A tvoje cesta 

k němu nepovede oklikou kolem deprese, nýbrž skrze ni. 

Bůh je v tobě, i když ho necítíš. Volej k němu ze svých 

hlubin. Řekni mu, jek trpíš svou bezmocí. Možná ho 

vytušíš právě ve své bezmoci, zjistíš, že tě obklopuje svou 
láskou. A dovol své depresi, aby rozbila své ego. Aby 

rozbila tvou představu o životě. Ona tě takto může otevřít 

Bohu, jenže zcela jinému. Bohu přebývajícímu v temnotě. 

Bohu, který chce právě v soumraku tvého srdce rozestřít 

svůj pokoj.   (Anselm Grun: O životě z víry)  

    

 

Orientace 
 
   Jistého českého katolického biskupa se při jedné 

zahraniční cestě novináři zeptali, zda patří mezi biskupy 

orientované  fundamentalisticky nebo progresivně. Chvíli 

váhal a pak odpověděl: „Patřím mezi biskupy orientované 

katolicky.“ 

   Odpověď velice moudrá, skrývající více odpovědí než 

otázek. 

 

 
 

Jinými slovy… 
 

Kristus se jeví jedné epoše liberálně, 

druhé konzervativně. 

Křesťan proto nemá být 

ani liberál, ani konzervativec. 

Má být Kristův. 
                    ( Max Kašparů: Jinými slovy…)  

 

 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

35. Věříme v jednoho Boha, nebo ve tři bohy? 

   Věříme v jednoho Boha ve třech osobách (trojice). 

„Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství“ 

(Benedikt XIV., 22. Května 2005) 

Křesťané se nemodlí ke třem různým bohům, nýbrž 

k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. To, že je 

Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: on, Syn, hovoří 

o svém Otci v nebi („Já a Otec jedno jsme“, Jan 10,030). 

Modlí se k němu a dává nám svého svatého Ducha, který 

je láskou Otce a Syna. Proto jsme byli pokřtěni „ve 

jménu Otce a Syna i ducha svatého“. 
 


