
 

Ohlášky – neděle 19. 12. 2021 

 

Dnes prožíváme 4. neděli adventní. 

 
 Sobota 25. 12. – Slavnost Narození Páně 

 Neděle 26. 12. bude Svátek Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

 

 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv. 

 Náboženství pro školní děti je pravidelně 
v úterý od 14 h. 

 19. 12. 2021 ve 14:00 v Sulejovicích v 

kostele Nejsvětější Trojice proběhne 

předvánoční zpívání a zamyšlení. 

 Rorátní mše sv. ve 4. týdnu adventním budou 
v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8:00 ve farní 

kapli. 

 Mše sv. v úterý, ve středu a ve čtvrtek budou 

přes zimu ve farní kapli. 

 Výzdoba kostela na vánoční svátky bude ve 

čtvrtek 23. 12. po ranní mši sv. v 8:30. 
 Rozpis bohoslužeb během doby vánoční 

uvnitř týdeníku. 

 Letáčky Nedělní liturgie s mešními texty a 

krátkými zamyšleními budou v neděli v kostele 

na stolečku u týdeníku. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Přeji Vám, 
ať radost z narození Ježíše 
přinese novou naději do Vašeho života 
a prozáří každý den roku 2022 
 

P. Ladislav Nádvorník SDB 

 

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 

 

*** 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Římskokatolická farnost sv. Václava 

v Lovosicích 

Zahradní 32/2 
41002 Lovosice 

 

IČO: 46772537 

farnost.lovosice@seznam.cz 

www.farnostlovosice.cz 
 

R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga 

statutární zástupce farnosti 

+420 777 020 426 

jw.szeliga@gmail.com 

 
P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB 

kaplan 

+ 420 603 845 460 

 

Václav 
 

č. 4 (2021/22) 
19. 12. 2021 

 
4. neděle adventní 

 

 
 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Rozjímání nad evangeliem ze Štědrého 

dne pro ranní mši sv. 
 

Lk 1,67-79 

 
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil 
a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z 
rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna 
ústy svých svatých proroků.“ 

 
achariášovo kantikum je velmi podobné 

Mariinu Magnificat: není divu, vždyť obojí je 

inspirováno stejným Duchem a stejnou 

Ježíšovou přítomností! Oba dva předkládají dějiny 

spásy, stručný výčet toho, co všechno Bůh koná v 

životě člověka i v dějinách Izraele. Dokázal bys projít 
svůj život z této perspektivy? Najít ty momenty, kdy 

jsi zažil „Boží zásah“? A vytvořit teď svůj chvalozpěv, 

chvalozpěv o svém životě? 

 

*** 
 

Zjevení 
 

 listě Galaťanům píše sv. Pavel, že se 

s radostnou zvěstí evangelia seznámil díky 

zjevení našeho Pána, ne od nějakého člověka. 

Co se odehrálo na cestě do Damašku, je známé. 

Uslyšel hlas: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? 

Zmohl se na jedinou otázku: Kdo jsi, Pane? A Šavel, 
který Pána Ježíše prozatím neznal, se stal jeho 

horlivým stoupencem (srov. Sk 9,5), protože se ho 

dotkla Boží milost. Aby svého Pána poznal dobře, na 

čas oslepl. Co je důležité, je očím neviditelné. Pán se 

zmocnil jeho srdce, sám šije otevřel, nebylo proti 

tomu obrany. 
Podobá se to setkání Boha s Mojžíšem. Když Bůh 

někoho potřebuje, počká si na něj, zastaví ho, osloví. 

Škoda, že dnes se už takové věci nedějí, povzdechla 

si jedna paní. Opravdu ne? Každé povolání k 

zasvěcenému životu či ke kněžství začíná tím, že vás 
Pán zastaví, osloví, nabídne své přátelství. Pro 

člověka je to zdroj neuvěřitelného požehnání. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 
blízkosti) 

 

*** 

Bohoslužby v době vánoční 
 

24. 12. 2021 Štědrý den (pátek) 
9:00 – 16:00 Lovosice, kostel sv. Václava – možnost 

si odnést Betlémské světlo 

14:00 Lukavec – vánoční koncert s vánočním 

slovem 

15:00 Prackovice – kostel sv. Matouše, bohoslužba 
slova 

20:00 Velemín – kostel sv. Martina, mše sv. 

24:00 Lovosice – kostel sv. Václava, Půlnoční mše 

sv. 
 

25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně (sobota) 

9:00 - 15:00 Lovosice, kostel sv. Václava – možnost 

si odnést Betlémské světlo 

09:00 Lovosice – kostel sv. Václava, mše sv. 
13:30-15:00 Lovosice, kostel sv. Václava – vánoční 

koledování u betléma 
 

26. 12. 2021 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa (neděle) 

9:00 – 15:00 Lovosice, kostel sv. Václava – možnost 

si odnést Betlémské světlo 

9:00 Lovosice – kostel sv. Václava, mše sv. 
 

31. 12. 2021 Silvestr (pátek) 

16:00 Lovosice – kostel sv. Václava, děkovná mše 

sv. za rok 2021 
 

1. 1. 2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie, 

Nový rok (sobota) 

9:00 Lovosice – kostel sv. Václava, mše sv. 
 

2. 1. 2022 2. neděle po Narození Páně 

9:00 Lovosice – kostel sv. Václava, mše sv. 
 

6. 1. 2022 Slavnost Zjevení Páně (čtvrtek) 

8:00 Lovosice – farní kaple, mše sv. 

17:00 Lovosice – kostel sv. Václava, Tříkrálový 

koncert Charity Lovosice (účinkují: sbor Koťata - 
ZS Sady pionýrů, Lovosice; sbor Tutti Pazzi - 

Gymnázium Lovosice) 
 

9. 1. 2022 Svátek Křtu Páně (neděle) 

9:00 Lovosice – kostel sv. Václava, mše sv. 

 

V ostatní dny doby vánoční (27. 12. – 30. 12. 2021, 

3. 1. – 5.1., 7. 1. 2022) dle běžného rozpisu. 

*** 

 

„Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na 
svět svého Syna.“ (srov. Gal 4,4) 

 
*** 

 

Láska k bližnímu 
 

Silní vírou, že v nás žije Ježíš a že skrze nás 

prostřednictvím všech lidských vztahů jedná, jdeme 

vstříc svým bratřím. Prvním krokem na této cestě 

sourozenecké lásky by měl být respekt. Oprošťuji se 
od každého pocitu nadřazenosti a toužím hluboce ctít 

každého člověka, všechny jeho odlišnosti dané 

prostředím, kulturou, náboženským přesvědčením... 

A toužím ho milovat kvůli němu samému. 

Malého bratra Andrého si jeden muslimský přítel 

dobíral: „Tak, ty se modlíš, abych se obrátil?“ A on 
mu odpověděl: „Ne, nemodlím se, aby ses obrátil, ale 

abys konal vůli Boží.“ V tom je vše. Mohl bych si přát, 

aby se můj přítel vyvíjel, jak by se mi líbilo, ale 

odpovídalo by to Božímu záměru? 

Pane Ježíši, uč mne pokornému a trpělivému 
respektu k druhému, uč mne smekat před 

„neznámým Božím záměrem“ s ním. Uč mne nezištně 

milovat bratra, k obrazu nesmírné lásky našeho Otce, 

jenž nezištně miluje každého z nás. Pane Ježíši, 

věřím, že chceš skrze mne jednat, dej tedy, ať jsem 

čirý jako sklo, zbav mne všech zákalů, aby ses ve mně 
zračil, abys byl z mého života vidět. Dej, ať každý den 

beze slov hlásám evangelium... 

Můj Bože, bud vůle tvá ve mně i ve všech tvých 

tvorech! Můj Bože, dej, ať všichni lidé přijdou do 

nebe! Amen. 
(z knihy N. Lafona 15 dní s Karlem de Foucauldem) 
 

*** 

 

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a 
neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a 

povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v 
tvou lásku. 
 

*** 

Z 

V 


