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8.5.  Ne   4. neděle velikonoční – den modliteb za duchovní povolání  
  (Panna Maria, Prostřednice všech milostí  a  Den matek) 

Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s krátkou májovou pobožností, 
   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

9.5.  Po   pondělí po 4. neděli velikonoční 

10.5.  Út   úterý po 4. neděli velikonoční  
Den kanonie na Strahově 
v 9.30 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 

11.5. St            středa po 4. neděli velikonoční 
             A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y  

         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství     

12.5.  Čt   čtvrtek po 4. neděli velikonoční 

13.5.  Pá   památka Panny Marie Fatimské 
   A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i  

                        celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství   
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích, 
v 17.00 pobožnost k Panně Marii v kostele v Liběšicích 

14.5.  So  svátek sv. Matěje, apoštola  
v 17.15 modlitba mariánského večeřadla v kostele v Liběšicích,  

modltiba za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině  
v 18.00 mše sv. v kostele v Liběšicích – s nedělní platností  

15.5.  Ne   5. neděle velikonoční  
Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, 

  v 10.00 v Liběšicích – s krátkou májovou pobožností, 
   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

___________________________________________________________ 

 Začal měsíc Panny Marie, kdy jsme zvláštním způsobem zváni k denní modlitbě 
růžence a také k pobožnostem k Panně Marii. Dnešní 4. neděle velikonoční překrývá 
krásný svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, který nám připomíná, že vše si 
můžeme vyprosit skrze tuto obdivuhodnou Matku, která stále bdí nad svými dětmi  
a starostlivě nás vyzývá k nápravě našeho života a k návratu k Jejímu Synu. V tyto 
dny, kdy se účastní několik našich farníků pouti do Medžugorje, si můžeme 
připomenout toto milostiplné duchovní propojení nebe a země a také více otevřít svá 
srdce poselstvím Panny Marie, která nás stále dokola prosí, abychom se modlili za mír. 
Jak nesmírně aktuální tyto výzvy jsou, netřeba připomínat.  

 Stále probíhá pomoc ukrajinským uprchlíkům. Důležité weby: 
www.stojimezaukrajinou.cz,  www.pomahejukrajine.cz,   www.charita.cz  

Poutníčkova 

příloha  
roč.21, č.19 

 Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky    (Papež František, 1.5.2022) 

Evangelium dnešní liturgie vypráví o tom, jak se zmrtvýchvstalý Ježíš potřetí ukázal apoštolům. 
Toto setkání se odehrává u Genezaretského jezera a vtahuje do dění především Šimona Petra. Vše začíná 
tím, že Petr říká ostatním: „Půjdu lovit ryby“ (v.3). Na tom nebylo nic divného – byl rybář, i když tohoto 
řemesla zanechal právě na břehu onoho jezera, kde odhodil sítě, aby šel za Ježíšem. A nyní, když na sebe 
Vzkříšený dává čekat, Petr možná poněkud klesá na mysli a navrhuje ostatním, aby se vrátili 
k předchozímu životu. Druzí souhlasí: „I my půjdeme s tebou“, prohlašují, avšak „tu noc nic nechytili“. 

Také nám se může stát, že na Pána zapomeneme vinou únavy, zklamání, či snad z pohodlnosti,  
a tak zanedbáme ona velká a kdysi učiněná rozhodnutí, abychom se spokojili s něčím jiným. Například 
nevěnujeme čas rozhovoru v rodině a upřednostňujeme osobní koníčky, zapomínáme na modlitbu, dáváme 
se strhnout různými vlastními nároky, opomíjíme dobročinnost a omlouváme si to svými každodenními 
naléhavými výdaji. Takové chování ovšem vede k dalšímu rozčarování, za něhož, jako Petr, vytahujeme 
prázdné sítě. Taková cesta vede zpět a nepřináší uspokojení. 

Co ale s Petrem činí Ježíš? Znovu se vrací na břeh jezera, kde si zvolil Petra, Ondřeje, Jakuba  
a Jana, všechny tyto apoštoly si vyvolil odtud. Nic jim nevyčítá – Ježíš totiž nikdy nekárá, ale dotýká se 
srdce, nýbrž vlídně na ně zavolá: „Dítky“ (v. 5). A jako kdysi je vybízí, aby opětovně a statečně rozhodili 
sítě. A ještě jednou se sítě naplní, až je to k neuvěření. Bratři a sestry, když se v životě ocitneme 
s prázdnými sítěmi, nenastal čas k sebelítosti, rozptýlení a návratu k dřívějším zájmům. Nikoli, je to čas, 
kdy máme opětovně s Ježíšem odrazit od břehu, sebrat odvahu k novému začátku a zajet s Ním na hlubinu. 
Jsou zde tato tři slovesa: odrazit, znovu začít, zajet na hlubinu, a to pokaždé, když nás potká nějaké 
zklamání, anebo když se z života vytrácí smysl. „Dnes mám pocit, že se vracím zpět...“. Při takovém pocitu 
začni znovu s Ježíšem, zajeď na hlubinu. Čeká na tebe a myslí nejenom na tebe, ale na každého z nás. 

Petr onen „otřes“ potřeboval. Když zaslechl, jak Jan volá „Pán je to!“ (v. 7), ihned skočil do vody 
a plaval za Ježíšem. Je to láskyplné gesto, neboť láska přesahuje vše užitečné, výhodné a povinné, láska 
vzbuzuje úžas a podněcuje ke tvořivému, nezištnému vzmachu. Zatímco tedy Jan, nejmladší z učedníků, 
rozpoznává Pána, Petr, který je nejstarší, se mu vrhá do vody vstříc. A v onom skoku se projevuje veškerý, 
opětovně nalezený elán Šimona Petra. 

Drazí bratři a sestry, zmrtvýchvstalý Kristus dnes každého z nás vyzývá k novému rozletu. 
Vybízí, abychom se ponořili do dobra, aniž bychom se obávali, že něco ztratíme, bez přílišné vypočítavosti 
a očekávání, až začnou druzí. Proč? Nečekejte na druhé, protože jestli chceme jít Ježíši vstříc, musíme si 
s ním takříkajíc zadat. Je třeba se odvážně vychýlit z rovnováhy a začít znovu, riskovat. Jde o ztrátu 
rovnováhy. Ptejme se sami sebe: Jsem schopen nějakého velkorysého vzplanutí, anebo ve svém srdci 
brzdím veškerý rozmach a uzavírám se do zvykovosti či strachu? Je třeba se vrhnout, skočit. To je dnešní 
Ježíšovo Slovo. 

Na konci tohoto příběhu se Ježíš třikrát obrací k Petrovi s otázkou: „Miluješ mě?“ (verše 15.16). 
Zmrtvýchvstalý se dnes ptá rovněž nás: „Miluješ mě?“. Ježíš si totiž přeje, aby o Velikonocích naše srdce 
vstalo z mrtvých, protože víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky. „Miluješ mě?“, ptá se Ježíš tebe i mne, 
kteří máme prázdné sítě a mnohdy máme strach znovu začít, tebe i mne, nás všech, kteří nemáme odvahu 
ke skoku a možná jsme ztratili elán. „Miluješ mě?“, ptá se Ježíš. Od oné chvíle Petr navždy přestal 
s rybolovem a věnoval se službě Bohu a bratrům, dokud nevydal život právě zde, kde jsme se dnes sešli.  
A co my, chceme Ježíše milovat? 

Panna Maria, která pohotově přitakala Pánu, kéž nám pomůže, abychom se opět rozběhli za dobrem. 


