
 

Ohlášky – neděle 5. 12. 2021 

 

 Pondělí 6. 12. – Památka sv. Mikuláše, 

biskupa 
 Úterý 7. 12. – Památka sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 

 Středa 8. 12. – Slavnost Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

 Neděle 12. 12. bude 3. neděle adventní 

(Gaudete) 
 

 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv. 

 Náboženství pro školní děti je pravidelně 

v úterý od 14 h. 

 5. 12. v době od 16.00 do 17.30 hod zveme 
do kostela Všech svatých v Litoměřicích na 

individuální setkání se svatým Mikulášem a 

andělem. Rodiče mohou pro své děti přinést 

dárek, který pak sv. Mikuláš dětem předá. 

 Rorátní mše sv. budou v úterý, ve středu a ve 

čtvrtek od 8:00 ve farní kapli. 
 Letáčky Nedělní liturgie s mešními texty a 

krátkými zamyšleními budou v neděli v kostele 

na stolečku u týdeníku. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

Út, St, Čt 8:00 

Pá 16:30 

 

*** 

 
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 

3. neděle v měsíci v 8:00 

 

*** 

 
Modlitební skupina 

pátek v 15:30, kostel sv. Václava, Lovosice 

 

*** 
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v Lovosicích 
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farnost.lovosice@seznam.cz 
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2. neděle adventní 

 

 
 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Rozjímání nad evangeliem ze Slavnosti 

Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu 
 

Lk 1,26-38 

 
Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán 
s tebou!" … Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se 
mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel. 

 

anna Maria je adventní průvodkyní a učitelkou 

– učí nás, jak toto silné období prožívat... 

Prožívat ho s Božím slovem. Jak? 
Nasloucháním. Nejprve mohu dát volný průchod 

svým emocím (Co ve mně vyvolává tento biblický 

text? Jaké pocity?). Pak mohu nad zvoleným textem 

uvažovat – ptát se s důvěrou: „Co to znamená? Jak 

žít toto tvé slovo, Bože?“ Bůh určitě odpoví, i když 

třeba ne hned. V každém případě by však na konci 
měla zaznít spásonosná odpověď proměňující náš 

život: „Ať se mi stane podle tvého slova. Jsem k 

dispozici, dávám se ti, chci realizovat toto tvé slovo.“ 

A „slovo se stane tělem“ i ve tvém životě. Nově. 

 

*** 

 

V Boží blízkosti 
 

šichni žijeme v Boží blízkosti. Rozdíl je, že to 

někteří berou na vědomí a reagují, jiní se tím 
neobtěžují zdržovat. Bible líčí příběhy mnoha 

lidí, kteří se dostali do kontaktu s Bohem. Buď ho 

hledali a nacházeli, nebo je sám vyhledal a zadal jim 

úkol. Jiní Boha odmítli, soudili a na kříž přibili. S 

některými se ztotožníme, jiným bychom se podobat 

nechtěli. Víme, že Bible je kniha života. Boží slovo je 
duchovním pokrmem, zdrojem poznání i naším 

požehnáním. Je ale knihou života i jinak – 

představuje nám obyčejné lidi, než zjistíme, že 

někteří z nich byli neobyčejní. Náš Pán mimořádným 

způsobem ocenil hlubokou víru některých z nich. Je 
dobré připomínat je, protože při konfrontaci s nimi 

nastavujeme zrcadlo sobě a poznáváme sebe. Bible 

mluví o Bohu a jeho činech, ale také o lidech a je 

napsána pro lidi. Na cestě spásy nás mnozí předešli, 

někteří z nich nám dali dobrý příklad. Moudrý člověk 

se prý poučí z chyb těch druhých, méně moudrý 
bohužel ani z vlastních ne. Proto musíme především 

vnímat Pána Ježíše a jeho činy a učit se od něho. Být 

v jeho blízkosti je zdrojem požehnání. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 
blízkosti) 
 

*** 

 

Jsme zasvěceným nástrojem 
 

ůh věděl předem i o našich chybách. Přesto s 

námi počítá. Velikost svatého Augustina 

spočívá právě v tom, že byl nejdříve lumpem. 

Kdyby byl od začátku plný dobroty, neměli bychom 
dnes ani svatou Moniku. Ráno by se pomodlila jeden 

otčenáš, večer jeden desátek a pak by se dívala na 

televizi, kdyby tehdy nějaká byla. Bůh věděl předem 

o našich slabostech, a přesto si nás vyvolil. Svatý Petr 

říká: „Vy nejste jenom jeden z četných národů, vy jste 
národ vyvolený – jste královské kněžstvo.“ Když 

kněžstvo, tak i s povinností obětovat a usmiřovat! 

Jsme zasvěceným nástrojem, jsme určeni pro nebe, 

jsme lidem, který patří Bohu jako vlastnictví. Jsme 

majetkem Božím – před smrtí i po smrti! Nazývá nás 

svými přáteli a očekává, že s ním jako s přítelem 

budeme denně rozmlouvat, že s ním budeme prožívat 

křížovou cestu, ale i obdivovat krásu stvoření. Vidíme 
v každém kvítku pozdrav svého Přítele? 
(z knihy Na minutu s Ladislavem Kubíčkem – 
Přitahuji?) 

 

*** 

 

Žít jen pro Boha 
 

lanět se ti, můj Bože, znamená klást jediné 
absolutno na místo, které mu patří. Z toho 

pak, bez ohledu na mé povolání, vychází vše 
ostatní. A tak, kdo žije z víry, má duši plnou nových 
myšlenek, nových tužeb, nových úsudků. Otvírají se 
před ním nové obzory, osvícené nebeským světlem (...). 
Nutně pak začne žít zcela nový život, opačný než svět. 
Tomu jeho skutky budou bláznovstvím.  

V těchto větách zaznívá, co bratr Karel cítil den po své 

konverzi. Začal pro něho nový život: Žít jen pro Boha. 

Není to heslo všech svatých? Ale také ideál každého 

křesťana? Jakmile je absolutní jedině Bůh, nemůže 
být absolutní žádná lidská láska (srov. Mk 10,22-31), 

nic stvořeného, žádná instituce, vlast, žádný 

pozemský ideál... Mohu se zaujatě věnovat své 

profesi, sociální nebo politické činnosti, mohu 

oddaně bojovat za lepší a bratrštější společnost, 

mohu zasvětit svůj život pomoci nejubožejším, mohu 
hluboce lnout ke své kongregaci a jejímu zakladateli: 

je to oprávněné, je to skvělé, zejména když do toho 

vkládám mnoho lásky, ale nic z toho není absolutní. 

Jedině Bůh je veliký. 
Můj Bože, ty jediný jsi Bůh. Když v tiché adoraci 
poodstoupím, přeji si vše postavit do tvého světla a 
v něm na vše pohlížet: na svou práci, rodinu, své 
aktivity, na vše, co mi leží na srdci. Kde je můj poklad? 
Je pravda, že čím víc tě budu milovat, tím širší budu 
mít srdce. Budu milovat ne jedině Boha, ale nejprve 

Boha a všechny jeho tvory kvůli němu, neboť je miluje 
a přikazuje mi, abych je miloval, protože jsou to jeho 
díla, protože se v nich odráží...; jako muž miluje děti 
ženy, kterou miluje. 
(z knihy N. Lafona 15 dní s Karlem de Foucauldem) 

 
*** 
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