
 

Ladislav Kubíček 
Klanění 
Klanění je slovo nepopulární. Může nám nějak pomoci? Dá se 
něco z mého života, z mého náboženského života nazvat 
klaněním? Přemýšleli jsme někdy o tom? Přišli jsme tomu na 
chuť? V klanění může být vyjádřen postoj dítěte k Otci, červa 
vůči Bytosti, vztah lásky, vztah uměleckého díla ke svému 
Umělci. Kdy se klaním během dne? Klaním se jen v neděli? Jen 
před svatostánkem? V práci? V prostředí, které se neklaní? 
Nečeká to ode mne Bůh právě tam? Netouží po tom, abych mu 
právě tam udělal radost, abych zmírnil urážky druhých? 
Nevymlouvejme se na nedostatek času. Osvojme si důstojnou 
reakci vykoupeného syna Božího. Jaký citový doprovod patří 
ke klanění? Je možné klanění spojit se smutkem, otráveností, 
nervozitou? Zvykneme-li si víckrát za den se klanět Bohu, 
nutně to musí naši nervozitu narušit, odbourat. Panno Maria, 
ty ses dovedla klanět - nauč nás to! 
 

Přijď království tvé 
U ateistů je všechno vývoj, soutěž politických, hospodářských 
a národnostních sil. Mají teorie o vývoji a pokroku, a zároveň 
se netají tím, že to všechno mohou kdykoliv zničit, že 
budoucnost je nejistá. A proti tomu zní naše „přijď království 
tvé“. Hotové království, které už teď někde existuje. Je 
popsané u sv. Jana. Nic mu nemůže zabránit - ani atomová 
válka, infarkt nebo Číňané. Určitě ho dosáhneme, je pro nás 
připraveno, je před námi a přijde. Duše milionů lidí 
zemřelých už ho prožívají! Je třeba o ně prosit už tady na 
zemi. Kdo neprosí a kašle na ně, ten ho nedosáhne. 
Nevěnujeme víc času království pozemskému než 
nebeskému? „Nejprve hledejte království nebeské“ - mám 

vtom čisté svědomí? Kolik času věnuji poslouchání lidí a kolik 
poslouchání Boha? Prosím, aby království Boží přišlo do mé 
rodiny, na mé pracoviště, do tohoto světa, do oblasti vědy a 
techniky, do umění? 
 

Pohled na čas a dějiny 
Žijeme-li v představě, že tu vždycky byl čas i dějiny a Bůh do 
nich zasáhl tím, že poslal svého Syna, žijeme v omylu. Před 
stvořením světa žádný čas neexistoval. Bez hmoty nemohl 
být čas, to potvrzují i fyzikové. Čas vznikl zároveň se vznikem 
vesmíru. Když Bůh stvořil světlo, stvořil čas. Všechen čas 
patří Bohu! Lidé si neuvědomují, že všechno mohou jen díky 
Bohu. Kdyby jim vzal myšlení a život, nemohli by se proti 
němu ani postavit. Jan Pavel II. říká: „Kristus ‘nesmrtelný Král 
věků’ vládne dějinám, jeho prostřednictvím čas vstupuje do 
věčnosti, nachází tam svůj zdroj, svůj výklad a své 
ospravedlnění.“ Jednou pochopíme, jakou roli v dějinách hrál 
každý z nás. Klaním se Kristu jako nesmrtelnému Králi věků? 
Jak ve svém prostředí přispívám k uznání Krista jako Krále 
věků? Nebo spíše dávám svou vlažností průchod silám 
ďábelským? 
(z knihy Na minutu s L. Kubíčkem – Zapaluji?) 
 

Richard Rohr 
Hostina zadarmo 
Ježíš káže nový druh spravedlnosti, nový druh 
ospravedlnění: důvěřovat neochvějné lásce Boží. Ježíš zve lidi 
na věčnou hostinu, na hostinu Boží lásky. Bůh sytí své lidi a 
jídlo a pití Boží lásky nebere konce. Zaslíbení dané Izajášovi 
se nyní naplňuje. Lidé Izraele jsou zváni na hostinu. 
Ale lidé nechtějí přijít. Chtějí si zorganizovat slavnost pouze 
pro zvané. Zdálo by se, že je to jednoduché přijít ke slavnostní 
tabuli nezaslouženě, nicméně pro ty, kterým záleží na 
postavení, je to velmi těžké. Jim docela stačí to, co mají po 
ruce – jejich pozemky, postavení, manželka. Tak Ježíš posílá 
pro lidi a prosí je, aby přišli. Řekněte jim, ať přijdou na mou 
slavnost! I tak ještě není ani zpola plno. Málo je těch, kteří 
dovedou přijmout něco nezaslouženého. Tak nakonec posílá 
pro děvky, opilce, mrzáky a nemocné a nutí je, aby přišli. 
Někdo přece musí mým dobrým zprávám uvěřit! 
Ježíš učil v podobenstvích, jako je toto. Pro praktickou 
lidskou spravedlnost nedávala podobenství skoro žádný 
smysl. Pokud vám jde o zásluhy, soutěžení a odměny, pak 
vám evangelium nebude dávat smysl. 
(meditace pro 2. neděli po Narození Páně) 
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Týdeník 
římskokatolické farnosti 
sv. Václava v Lovosicích 
Zahradní 32/2 
410 02 Lovosice 
web: farnostlovosice.cz 

2. neděle po Narození 
Páně 

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE 

LOVOSICE SULEJOVICE 

Kostel sv. Václava Kostel Nejsvětější Trojice 

    

Ne 9:30 3. neděle v měsíci, v 8:00 

Út, St, Čt 8:00   

Pá 16:30   

    

Modlitební skupina DD Milešov  

Út Po ranní mši sv. V době karantény nebude. 

   

 Farní kavárna po dobu karantény nebude. 
 Náboženství dětí bude ve čtvrtek od 14:30. 
 Bohoslužeb se v období 27. 12. 20 – 10. 1. 21 

(nařízením vlády ze dne 23. 12. 20) může být 
v kostele využito 10% kapacity míst k sezení.  

 Stále je možnost si v sakristii zakoupit kalendáře: 
závěsný Katolický kalendář (A5)za 49 Kč 
závěsný Rodinný plánovací kalendář (A3) za 79 Kč 
 

Přehled bohoslužeb v době vánoční 
ve farním obvodu Lovosice, Prackovice, Velemín, 
Milešov, Sulejovice 
 
6. 1. 2021 Slavnost Zjevení Páně (středa) 
16:30 Lovosice, kostel sv. Václava – mše sv. 
 
10. 1. 2021 Svátek Křtu Páně (neděle) 
9:30 Lovosice, kostel sv. Václava – mše sv. 
 
nedělí 10. 1. 2021 končí doba vánoční 
od 11. 1. 2021 následuje liturgické mezidobí – 
bohoslužby dle obvyklého týdenního programu 
 



Kardinál Tomáš Špidlík 
Bůh - Slovo 
 
Smysl všech věcí nám odkrývá Ježíš 
 
Co jiného jsou slova než slova? Proletí vzduchem, ale kámen 
neprorazí. Tímto výrokem nás vybízí knížka Následování 
Krista k duchovnímu klidu uprostřed mnoha zbytečných řečí, 
kritik a pomluv. Rozumný člověk na to nedbá a jde svou 
stanovenou cestou. Turecké přísloví mluví podobně: „Budeš-
li po každém psu, který na tebe štěká, házet kamenem, daleko 
nedojdeš.“ Na vesnicích se tyto rady vztahují na obyčejné 
pouliční klepy. V široké veřejnosti je aplikace daleko širší. 
Kdo může věřit všemu, co je psáno v tisku a co se hlásá v 
televizi? Chrlí se tu tisíce slov, ale ta ztratila svou vážnost. 
Musíme si na to zvyknout. Ale přece všichni cítíme, že je to 
situace nenormální. Slovo by mělo být něčím vážným. Jak 
jinak by mohl sv. Jan začít své evangelium větou: „Na počátku 
bylo slovo“ (Jan 1,1)? 
Spontánně se ptáme: Který je ten začátek a které je to Slovo, 
o kterém se tu mluví? Už první kniha mluví o počátku, o 
genezi, o vzniku světa. I tam bylo slovo. Bylo to slovo 
stvořitelské. Bůh řekl a stalo se. Stvořitel řekl: Budiž země, 
buďte rostliny, buďte zvířata! Každé to slovo se stalo 
skutkem. A přece to nebylo slovo čarodějné. Čaroděj vyřkne 
nějakou formuli, zaříkadlo, a něco se stane. Takových slov se 
ovšem lidé bojí, proto je zaklínači říkají potají. Normální slova 
někoho oslovují, obracejí se k rozumné bytosti, která je může 
pochopit. Bůh stvořil celý svět a jeho nádheru slovem ne 
proto, aby tu věci prostě byly, ale aby zůstaly slovem, aby 
mluvily k někomu, kdo přišel až na konec, k člověku. Nebesa 
i země mu vypravují o slávě Boží (srv. Žl 19,2). Člověk vznikl 
tak, že ho Bůh oslovil, že se k němu obrátil. Čeká tedy od něho 
odpověď. Je tedy člověk zvláštní tvor: Je svou podstatou 
dialogální, nemůže být sám, nemůže být bez rozhovoru, bez 
sdílení se s druhým. Vedle Adama postavil Bůh hned Evu, aby 
žili spolu. Nesmí ovšem zapomenout, že první, kdo ho oslovil, 
byl Bůh sám. Odpoví mu ten, kdo se modlí, kdo pozvedne 
lidské slovo k Bohu; v tom je začátek jeho důstojnosti. 
První Slovo totiž bylo u Boha. Člověk byl stvořen jako tvor, 
který rozmlouvá s druhým. Aleje také Božím obrazem. To 
znamená, že ani Bůh od věčnosti není sám. Je Otec, Syn a Duch 
Svatý, společnost tří Osob. Druhá božská Osoba, Syn, se tu u 
sv. Jana jmenuje Slovem. Je to ovšem výraz obrazný, ale 
vyjadřuje hluboké zjevení, ukazuje nám, jaký je mezi Otcem a 
Synem vztah. Obyčejně definujeme Slovo jako výraz 
myšlenky. Myslíme například na to, aby nás někdo navštívil. 

Vyjádříme to slovy: Pojďte k nám! Když nám někdo něco 
dobrého udělal, prozradíme svou vděčnost slovem „děkuji“. 
Čím lépe slova myšlenky vyjadřují, tím jsou dokonalejší. 
Básníci jsou mistři slova. Dovedou vyjádřit své city daleko 
dokonaleji než jiní. Tuto zkušenost můžeme přenést obrazně 
do života Nejsvětější Trojice. Otec je čistá dokonalá myšlenka. 
Syn je slovo, které ji celou vyjadřuje. Právě proto je pravý Bůh 
z pravého Boha, je v něm všechno to, co má Otec. Ačkoli je to 
poměr jedinečný, tak slouží i nám za příklad. Kdykoli 
myslíme, jak myslí Bůh, kdykoli jednáme podle jeho vůle, 
stáváme se i my do jisté míry Božím slovem. Bůh se v nás 
vyjadřuje, mluví skrze nás k světu. Jsme tedy i jeho děti, 
synové, protože Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Slovo je prostředek domluvy, dorozumění. Lidé se však 
nedomlouvají jenom ústy, ale i posunky, obrazy, hudbou. 
Díváme-li se na umělecké dílo, ptají se nás: Co vám to říká? 

 
Ve všem, co je stvořeno, co existuje, mluví Bůh. Na každém 
kroku nám něco říká. Rozumíme mu málo, částečně. Ale on 
chce, abychom ho pochopili celého, abychom poznali všecku 
pravdu. Celá pravda však je v Synu. Proto se vtělil, vstoupil do 
našeho lidského světa, abychom mohli ve všem vidět jeho a v 
něm Otce. Těm, kdo tedy objeví Krista v bližním a ve všem, co 
potkávají, se stává svět průhledným. Je jakoby jedno velké 
umělecké dílo, ve kterém se zjevuje duše prvního umělce, 
Stvořitele nebe i země. Kdo zná Krista, zná všechno; kdo 
nezná Krista, nezná nic. Tak to stručně shrnuje autor 
Následování Krista. V řeči nestačí slyšet zvuk slov, musíme 
zachytit jejich smysl. Smysl všech věcí nám odkrývá Ježíš. 
(nedělní zamyšlení kardinála T. Špidlíka pro 2. neděli po 
Narození Páně; Vatikánské promluvy pro rok 2008/2009) 
 

Myšlenky na měsíc leden 
Pat Collins: O Božím vedení 
 
1. Maria byla a je modelem pravého učednictví, nejen pro 
svoji touhu naslouchat slovu Božímu a jeho vůli, ale také pro 
svoji ochotu podle toho jednat. 
2. Bůh nám neustále zjevuje různými způsoby sám sebe a své 
záměry. Ale abychom ho mohli jasně slyšet, musíme nejdřív 
umřít sami sobě a více se zaměřit na to, co Bůh dělá. 
3. Co je satelitní navigace pro cestovatele, je svědomí pro 
toho, kdo chce vést dobrý křesťanský život. 
4. První věc, kterou každý křesťan potřebuje, aby mohl slyšet 
Boží hlas, je osobní setkání a vztah s Ježíšem Kristem. 
5. Nic bychom neměli začínat ani dělat, aniž bychom se 
nejprve poradili s Duchem Svatým. 
6. Modlitba je rozhovor duše s Bohem, oboustranná 
komunikace, ve které Bůh vnitřně duši sděluje, co by měla 
dělat, a ve které také duše sděluje Bohu, co ji naučil, o co má 
žádat. 
7. Když se modlíme, můžeme stejně jako Ježíš očekávat, že 
uslyšíme, jak Otec mluví k našemu srdci a zjevuje nám své 
slovo a vůli. 
8. Podstatou nové evangelizace je znovu nabídnout setkání se 
vzkříšeným Pánem, jeho evangeliem a Církví. 
9. Přijmout Ježíše Krista do svého života znamená, že mu 
dovolíš, aby od této chvíle bych hlavní postavou tvého života. 
10. Modlitba není ničím jiným než intimním přátelstvím, 
častým rozhovorem od srdce k srdci s tím, který nám dává 
poznat, že jsme milovaní. 
11. Není větší svobody než nechat se vést Duchem, zříci se 
veškerých výpočtů a snahy všechno ovládat a dovolit, aby nás 
vedl a orientoval tam, kam si on přeje. On dobře ví, 
co je v každé době a v každé chvíli třeba. 
12. V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám 
neukládá, ale který musí poslouchat. Neboť člověk má ve 
svém srdci zákon vepsaný Bohem. 
13. Je důležité, aby ti, kdo touží slyšet hlas Pána, byli otevřeni 
tomu, co Bůh chce říct, tedy nejen tomu, co by sami rádi 
slyšeli. 
14. Čím je modlící se člověk klidnější, tím hlubší bude jeho 
soustředění a větší jeho vnímavost vůči vnitřnímu Božímu 
hlasu. 
15. Jestliže se lidé obrátí a vrátí se k Pánu, Bůh je připraven 
se s nimi setkat a přijmout je. 
(P. Collins: O Božím vedení, Kartuziánské nakladatelství Brno 
2018) 

V naší farnosti bude probíhat 
Kurz Alfa 

Od úterý 12. 1. 2021 na faře v Lovosicích, Zahradní 
2 od 8:45 po ranní mši sv. Zúčastnit se může každý, 
kdo může v tomto čase přijít. 
Kurz Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou 
víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou 
všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem 
spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa 
probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, 
univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde.  


