
Z dnešního evangelia: 

   Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na 

něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu 

stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. 

Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi,  

a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se  

a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl 

Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ 

Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se 

lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím 

sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že 

se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům  

v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. 

Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr 

viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode 

mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas –  

a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které 

chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří 

byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj 

se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi  

k zemi, nechali všeho a šli za ním.  (Lk 5, 1-11) 

 

   Ježíš na začátku své misie utváří společenství 

učedníků, které připravuje ke kontinuitě jeho díla. 

Z dnešního textu vidíme, že se u břehu Genezaretského 

jezera dějí dvě skutečnosti – zdály by se odlišné, 

nespojené. Jedna skutečnost: Ježíš hlásá evangelium, 

druhá: práce rybářů. Ježíš žádá Šimona, aby mohl 

použit jeho lod`. Šimon souhlasí, ale zároveň se vrací 

ke svým zájmům. Ještě neví, že díky jeho shodě, má 

účast na misii Ježíše. Dovolil Ježíšovi vejít do své 

každodennosti, kterou Mistr bude proměňovat. Když 

Ježíš přestal mluvit, zkoušel Šimonovy rybářské 

zkušenosti. Překvapený Šimon čelí volbě: nebo zajede 

na hlubinu a spustí sítě- to ale hrozí zesměšněním, 

protože nebyla to správná doba k lovení, anebo 

v důvěře udělá, to co doporučuje Ježíš. Volba důvěry je 

základ. To dává Šimonovi možnost se stát apoštolem. 

„Od nynějška budeš lovit lidi.“       (Pramen: komentář 

k textu evangelia) 

Modlitba 
 

   Otče mého, ale i veškerého života, uděl mi sílu 

k věrné práci ve Tvé službě. Děj se Tvá vůle. 

   Kdybych měl vždy na mysli, že v životě nejvíc 

záleží na konání Tvé vůle, nebyl bych propadl 

pochybnostem. Vzpínám se jako kůň, když 

pochybnosti přicházejí a já necítím Tvé vedení. Očisti 

mě, prosím, a nedopusť, abych zbloudil a Tvůj Duch 

ve mně oněměl.    (Lev N. Tolstoj) 
 

 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Štěstí nepochází ze svobody, ale z přijetí úkolu. 

(André Gide) 

 Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, 

nudy a lenivosti, ale všechno je to nevyhnutelné, 

pokud si člověk zvykne žít na úkor jiných. 

(Čechov) 

 Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při 

životě. ( Ebner-Eschenbachová) 

 Žádný objekt nevzniká sám od sebe. Jinými slovy, 

každa věc je přivedena do existence nějakou jinou 

věcí. Musí tedy existovat původní a primární 

příčina, Bůh, který je na počátku řetěze existence 

všech věcí. (Sv. Tomáš Akvinský) 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 15.30 hod. 

 Adorace Nejsv. svátosti – So 16.2.2013 ve 20.00 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 10.2.2013 

 

 
 

 

 

 

„Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, 16.30 v kapli na faře 

  Čt v 7.30 v kapli na faře 

Pá - 16.30 v kostele   

  Ne - 9.00 v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30  

Milešov Pá -  9.00 (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00  
 

Změny v příštím týdnu:  

Lovosice  - Po v 17.00 hod. v kostele 

Lovosice - Popeleční Středa v 16.30 h. v kostele 

Lovosice - Pá v 16.00 hod. Křížová cesta 

VÁCLAVČ.6(2013) 

10.2.2013  

5. neděle v mezidobí 



 

Některé památky v týdnu 
 

13. února – Popeleční Středa 
 

   Tímto dnem začíná 40 denní postní období, do kterého 

se nezapočítávají neděle, přestože se v tomto období 

nazývají postními. Každá neděle je vlastně památkou 

zmrtvýchvstání Páně a svým významem se liší od 

ostatních dní. Vstup do postní doby provází udělování 

popelce, které nemá být rituálem, ale jak řekl papež 

Benedikt XVI., má být něčím hlubším, co se dotýká 

našeho srdce. 

   Tato středa jako začátek postní doby byla zavedena 

v 6-7 století. Kající označení popelem, od něhož má 

středa název, bylo zavedeno pro celou církev koncem 

11. století jako znamení pokorného uznání hříšnosti  

s připomínkou lidské smrtelnosti. Kněz říká: 

„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ 
 

Další památky: 

11. února – nezávazná pam. Panny Marie Lurdské – 

Světový den nemocných 

17. února – 1. neděle postní  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 10.2.2013 – v 9.00 hod. Na poděkování za 60 let 

života a za všechny příbuzné a přátele  

                            v 10.30 – Za † paní Ludmilu Kocovou 

Po 11.2.2013 – v 17.00 hod. Za nemocné. 

St 13.2.2013 – Za farníky a spoluobčany 

Ne 17.2.2013 – v 9.00 hod. Za farníky 

                          v 10.30 – Za † Květuši Kohákovou 

 

Krize spirituality v Evropě 
    

   V posledních letech jsme svědky tlaku na úspěšnost 

jedince ve společnosti. Cítíme tlak na to, jak lépe obstát, 

jak mít něčeho víc, jak být dokonalejší. Každý takový tlak 

vede k napětí, což samo o sobě může být prospěšné  

a tvůrčí. Mohli bychom znázornit život jako osu, po níž se 

pohybujeme, a to nejen od minulosti k budoucnosti, ale 

také jako pohyb od neúspěchu k úspěchu. Kdykoliv 

zůstaneme stát a neposouváme se na ose směrem doprava, 

k dalšímu úspěchu, chápeme to v sobě jako neúspěch. 

Rozbijí se náš sebeobraz a to v nás téměř vždy vyvolává 

krizi. Přitom víme všichni dobře, že nemůžeme být stále 

jen úspěšnější… Slovo krize znamená odhalení, objevení 

toho, co nám umožňuje nahlédnout dovnitř a pomáhá 

dospět k rozhodnutí. Takové situace mohou být 

upozorněním či pozvánkou k novému pohledu na život, 

ale mohou také vést ke krizi smyslu, ke krizi smyslu 

života. 
 

                                   Krize smyslu 
 

   Naše kultura se pohybuje v logice „buď – anebo“. Buď 

jsi dobrý, nebo špatný°; černý, nebo bílý; dokonalý, nebo 

hříšník, úspěšný, nebo neúspěšný. Vedle té horizontální 

osy směřující od neúspěchu k úspěchu, máme osu 

vertikální, na které se pohybujeme od beznaděje 

k naplnění. Tato kolmá osa nás odkazuje k jedné důležité 

věci: že totiž i negativní vývoj na ose úspěšnosti může 

směřovat k naplnění smyslu, který se v dané situaci podaří 

objevit. Paradoxně i neúspěch může mít smysl. A také 

naopak zakouším úspěch a mohu byt přitom 

v beznadějném postavení. Mohli bychom jej nazvat 

logikou „to i ono“. V Bibli nenajdeme mnoho dokonalé 

bílé ani dokonale černé, zato velké množství barev  

a odstínů. Toto je důležité právě v okamžiku, kdy se nám 

vytrácí smysl událostí, kdy se ptáme na smysl našeho 

života a kdy může být velmi přínosné, pokud se 

dokážeme ptát jinak než buď, anebo. Smysl nám totiž 

nemůže být dán, v kritických chvílích nestačí, že nám 

někdo řekne: „To má smysl“. Smysl, tedy určité 

nasměrování, musíme nalézt sami. Existují tři kroky, jak 

dát věcem a událostem smysl. První způsob je začít něco 

dělat, tj. že něco tvoříme. Druhou možnost je učit se 

milovat věci, dávat a přijímat. Třetí způsob je 

uplatnitelný, i když už není co podniknout: lze dávat 

smysl utrpení nebo jiné nemožnosti. (pokračování příště) 

                  

Pozvání k odpustkům 

   Na základě rozhodnutí našeho biskupa Mons. Jana 

Baxanta mohou věřící v litoměřické diecézi získat 

plnomocné odpustky u příležitosti 21. Světového dne 

nemocných, pokud se 11. února 2013 zúčastní mše svaté 

v kterémkoliv farním kostele a splní stanovené podmínky. 

(svátostná zpověď – nemusí být v tenhle den, přijetí 

eucharistie, modlitby: Otče náš, Věřím v Boha a modlitba 

na úmysly Svatého otce, odpoutání duše od jakéhokoli 

hříchu)  
 

Křížová cesta 

   V pátek začneme celebrovat pobožnost křížové cesty. 

Během 14ti zastavení budeme rozjímat o duchovním  

a fyzickém utrpení Ježíše. „Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13) On, Bůh – 

Člověk vzal na sebe náš hřích a dal se přibít na kříž.  

   Naší účastí a modlitbou můžeme poděkovat Kristu za 

dar vykoupení. Můžeme také získat pro sebe nebo pro 

duše v očistci plnomocné odpustky. Kéž všichni, drazí 

farníci, aspoň jednou v postní době najdete čas pro tuto 

páteční pobožnost – pro Pána Ježíše. 
Váš farář P. Roman Depa 

Posty 
 

   Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného 

postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle. 

Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle 

od 18 do 60 let. Každý pátek, pokud na něj nepřipadne 

církevní slavnost nebo významná oslava, je dnem 

pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající 

skutek nebo modlitba. Před každým přijímáním 

Svátosti oltářní je eucharistický půst 1 hodinu. 
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary, výzdobu a za úklid našeho kostela. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

26. Co jsou to vyznání víry? 
   Vyznání víry jsou stručné formule, jimiž všichni věřící 

společně vyznávají svou víru. 

   Tato stručná vyjádření nalezneme už v Pavlových 

listech. Raně křesťanské apoštolské vyznání víry se těší 

mimořádné úctě, protože je považováno za shrnutí víry 

apoštolů. Vysokého uznání dosáhlo velké vyznání víry, 

jelikož vyšlo z velkých koncilů dosud nerozdělené církve 

(niceského roku 325, cařihradského roku 381) a až do 

dneška tvoří společný základ křesťanů Západu  

a Východu. 
 


