
Slovo litoměřického biskupa Jana 
 
Vážení a milí otcové, kněží a jáhnové, pastorační 
pomocníci, 
drazí bratři a sestry, milé diecézánky a milí diecézáni, 
v souvislosti s dnešním, tj. 12. 3. 2020, vyhlášením 
Vlády ČR o nouzovém stavu, platí při uzavření škol 
moje výzva ze dne 10. 3. 2020 ulehčit rodičům dětí od 
cca 5. třídy ZŠ, jejich starost zabezpečit domácnost, ve 
které tyto děti zůstanou, když rodiče budou v 
zaměstnání. Proto vyzývám mládež naší diecéze, 
studentky a studenty, starší žákyně a žáky ZŠ, kterým 
též je školní výuka pozastavena, aby nabídli svou 
pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž rodiče 
musejí odcházet do zaměstnání. Biskupství takovým 
domácím pomocníkům nabízí uhrazení alespoň 
oběda. Místní duchovní správci se s výdaji, spojenými 
se stravou pomocníků, obrátí na mne. Těší mě, že se 
již několik dobrých lidí přihlásilo a nabídlo svou 
pomoc při pohlídání dětí, ale i pomoc materiální. 
 
Vyzývám laické držitele mimořádného povolení k 
podávání Eucharistie, aby byli k dispozici podat Tělo 
Páně v neděli, nebo ve všedních dnech. Kněze prosím, 
aby byli ochotni navštěvovat nemocné a starší lidi v 
jejich domácnostech, avšak aby ve zvýšené míře dbali 
hygienických zásad (dostupné desinfekční 
prostředky s sebou!). Nejedná se jen o zdraví nás, 
kněží, ale o to, abychom nezpůsobovali zhoršení stavu 
samotných nemocných. Je samozřejmě nutné 
respektovat vládní nařízení, avšak stejně naléhavé je 
varovat se jakéhokoliv skrupulózního chování. V 
nejasnostech, nechť kněží bez obav kontaktují mne, 
svého biskupa. 
 
Protože se prakticky nyní na omezenou dobu 30 dnů 
jedná o rušení veřejných bohoslužeb, pokud je to jen 
trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé 
adoraci a tiché soustředěné modlitbě. Je žádoucí, aby 
všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých 
časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u 
svatostánku. 
 

Platí, že všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb 
jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši 
svaté. Nabízí se však možnost sledovat mši sv. díky 
rozhlasovému vysílání, resp. díky televiznímu 
přenosu (Rádio Proglas a TV Noe), je-li jim to 
dostupné. Svaté přijímání jim mohou donést 
pomocníci Eucharistie. V naší diecézi jich je téměř 
třicet. Rozšířím jejich počet okamžitě, když jejich 
duchovní správcové o to požádají a každého 
jednotlivého event. kandidáta doporučí. Kněze 
vybízím k tomu, aby denně soukromě, nebo v 
uzavřeném společenství max. celkového počtu 30 
věřících, celebrovali mše sv. už také kvůli 
dostatečnému počtu konsekrovaných hostií, nyní 
podávaných hlavně mimo mši sv. 
 
Eucharistii doporučuji podávat na ruku, stejně tak 
by bylo vhodné vyprázdnit kropenky. 
 
V současné situaci, zcela pro nás nezvyklé, spatřuji i 
pozitivní impulzy: možná si začneme více vážit každé 
mše sv., Eucharistie, sounáležitosti s postiženými, 
zapomeneme na všemožné sváry a nepokoje, 
prohloubíme důvěru v Boha, Kristovu církev a její 
právoplatné představitele, uvědomíme si sílu 
modlitby v duchovním propojení na dálku, naučíme se 
skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé 
přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, všechno 
mít nemusíme, staneme se více svobodnými pro 
službu Bohu a lidem. 
 
Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů a 
Uzdravení nemocných, Vám všem žehnám a jsem s 
Vámi spojen v modlitbách. V jakékoliv nouzi se mi 
ozvěte, prosím. 
 
Váš + Jan 

 
 

 
 

 
 
Týdeník 
římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 
Zahradní 32/2 
410 02 Lovosice   
web: farnostlovosice.cz 
 
3. neděle postní 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosím rodiče, aby mne kontaktovali, jak naložíme 

s hodinou náboženství pro školní děti. 
 Křížovou cestu v postní době se budeme modlit v 

kostele v pátek od 16:10, v neděli od 9:00 
 Do odvolání jsme nuceni zrušit farní kavárnu.  

 
 

 Tuto neděli 15.3.20 14:00-17:00 bude přístupná farní 
kaple k soukromé modlitbě.  Pro ty kdo se nezúčastnili 
mše sv., bude možno přijmout sv. přijímání. 

 Vzhledem k malému počtu návštěvníků mši ve všední 
dny bude v tyto dny program bez změny.  
 

  VÁCLAV Č. 11 (2020)  

                                            15. 3. 2020  

 

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE: 

LOVOSICE  
Kostel sv. Václava 

Ne – v 9.30  

Út – 17.30  
St, Čt – 8:00  
Pá – v 16.30 

Modlitební skupina 
Út 16.30 
  

Okolní kostely  

 
Podle situace budeme v 
nejbližší době modifikovat 
pořad nedělních bohoslužeb 
na vesnicích. 
 

 

 



Slovo nastupujícího provinciála Salesiánů Dona 
Boska: 

BÝT ČI NEBÝT? na mši svaté 
 
Považuji za důležité vyjádřit se ke slavení neděle v 
současné situaci, kdy jsou zakázána shromáždění nad 
100 osob. Vnímám, že se kolem případného zrušení 
nedělních bohoslužeb zvedá živá diskuze. Někteří 
považují zrušení bohoslužeb jako přehnané opatření, 
někteří dokonce jako útok proti církvi, někteří 
vyžadují, aby bylo slouženo tolik mší, aby se jich lidé 
mohli účastnit v počtu nepřesahujícím 100, jak to radí 
biskupové… 
A teď to hlavní. 
Ve druhé kapitole Markova evangelia se farizeové 
zlobí, že Ježíšovi učedníci v sobotu drolí obilí z klasů, 
aby se aspoň trochu najedli. Ježíš na to reaguje tím, že 
sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. 
Mnoho katolíků má hluboce zakořeněné přesvědčení, 
že v neděli musí být člověk na mši svaté, jinak má 
těžký hřích. Takto jsem byl vychován i já. Naštěstí to 
pro mne není nic obtížného, protože jsem rád, že se 
mohu účastnit mše svaté téměř každý den. Nedělní 
slavení mše svaté je pro mne radost a životní potřeba. 
Beru to jako velké privilegium, nikoli zátěž. 
Smyslem církevního přikázání, že se má katolík v 
neděli a zasvěcený svátek účastnit mše svaté, je právě 
jeho vlastní prospěch a radost. Pokud věřící křesťan 
lehkovážně bez rozumného důvodu zanedbává účast 
na nedělní mši svaté, pak jedná velmi nerozumně a 
vystavuje svůj duchovní život velikému nebezpečí. 
Upozorňuji, že jsem právě napsal, že nedělní účast na 
mši svaté je přikázání církevní, nikoli Boží. Boží 
přikázání je světit den Páně. Církev upřesňuje, jakým 
způsobem se to má činit. A jestli právoplatní církevní 
představitelé, což jsou pro nás biskupové, stanoví jiný 
způsob slavení, pak je to legitimní. Jestliže je 
shromažďování lidí, v době šířící se nákazy 
nebezpečné, pak je skutkem zodpovědnosti a 
blíženecké lásky tato shromáždění nekonat. 
Biskupové nabídli možnost, zařídit mše svaté tak, aby 
na nich mohlo být menší množství lidí. Zároveň 
uvedli, že je v této situaci možné nahradit fyzickou 

účast na mši svaté jejím sledováním v televizi, nebo v 
rozhlase. Samozřejmě je mnohem lepší, slavit 
eucharistii ve společenství věřících, a věřím, že se 
toho opět brzy dočkáme. Zároveň vidím příležitost v 
tom, že tato mimořádná situace může být i užitečná. 
Možná se pro mnohé z nás scvrklo slavení dne Páně 
na pouhou účast na mši svaté. Když se na ni 
nedostaneme, možná nás to povede k většímu 
přemýšlení, jak neděli slavit. Doporučuji, aby 
zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, že společně 
budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit 
své vlastní přímluvy, mohou si popovídat o slyšeném 
Božím slově, mohou si udělat “vlastní kázání”. Mohou 
společně zavolat někomu, kdo je sám, mohou pozvat 
na sváteční oběd své přátele… Mohou si něco pěkného 
přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně 
na pěkný film, pomodlit se křížovou cestu… Prostě 
mohou prožít krásný den Páně, který bude 
skutečnou oslavou Boží. 
Děkují všem, kdo se nad těmito slovy zamyslí a 
nebudou v nich hned hledat, co jsem napsal špatně, 
nebudou mě škatulkovat, že jsem buď příliš 
konzervativní, nebo naopak liberální. Hledejme 
společně Boží království a ostatní nám bude přidáno. 
Všem ze srdce žehnám. P. Martin Hobza 
 

 

 
Žalm 91 

 
1 Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,  
kdo dlíš ve stínu Všemocného, 
2 řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,  
můj Bůh, v něhož doufám!“ 
3 Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka,  
ze zhoubného moru. 
4 Ochrání tě svými perutěmi,   
uchýlíš se pod jeho křídla,  
štít a pavéza je věrnost jeho. 
5 Nemusíš se bát noční hrůzy,  
šípu létajícího ve dne, 
6 moru, který se plíží ve tmě,  
nákazy, jež pustoší o polednách. 
7 I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici 
deset tisíc, k tobě se přece nepřiblíží. 
8 Svýma očima jen můžeš hledět,  
a spatříš odplatu bezbožníků. 
9 Neboť Hospodin je tvé útočiště:  
za ochranu zvolil sis Nejvyššího. 
10 Nepřihodí se ti nic zlého  
a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. 
11 Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,  
aby tě střežili na všech tvých cestách. 
12 Na svých rukou tě ponesou,  
abys nenarazil o kámen svou nohou. 
13 Po zmiji a hadu budeš kráčet,  
šlapat budeš po lvu i draku. 
14 „Vysvobodím ho, protože lne ke mně,  
ochráním ho, protože zná mé jméno. 
15 Vyslyším ho, až mě bude vzývat,   
budu při něm v tísni,  
zachráním ho a oslavím. 
16 Nasytím ho dlouhým věkem  
a ukáži mu svou spásu.“ 
 

 


