
                                                            

Ohlášky – neděle 26. 12. 2021 

 

Dnes prožíváme Svátek Svaté rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 
 

 Pondělí 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a 

evangelisty 

 Úterý 28. 12. – Svátek svatých Mláďátek, 

mučedníků 

 Pátek 31. 12. – Památka sv. Silvestra, 
papeže; závěr občanského roku 

 Sobota 1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie; Nový rok 

 Neděle 2. 1. 2021 bude 2. neděle po Narození 

Páně 
 

 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv. 

 Náboženství pro školní děti je pravidelně 

v úterý od 14 h. 

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

přes zimu ve farní kapli. 
 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 
přines 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. 5 (2021/22) 
26. 12. 2021 

 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 

 
 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Rozjímání nad evangeliem ze svátku sv. 

Jana, apoštola a evangelisty 
 

Jan 20,2-8 

 
Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke 
hrobu první, viděl a uvěřil. 

 

ilovaný učedník v Janově evangeliu 

vystupuje jako prototyp dokonalého 
Ježíšova následovníka: ve večeřadle je Ježíši 

tak blízko, že leží na jeho prsou; stojí u kříže (na rozdíl 

od jiných učedníků); v den vzkříšení uvěří jako první 

z učedníků. A přitom se jeho víra nezakládá na 

osobním setkání se Vzkříšeným – při objevení hrobu 

nevidí Ježíše, ale přesto věří, protože „vidí“ očima 
srdce. Jeho láska k Ježíši mu dala nové oči, vidoucí. 

Chceš následovat učedníka Jana, zvaného miláček 

Páně, a stát se i ty tím milovaným na Ježíšově srdci, 

který ho vidí vnitřním zrakem, přestože je tělesným 

očím skryt? 
 

*** 

 

Náhoda 
 

ebyla to náhoda, že se Mojžíš nebo svátý Pavel 

s Hospodinem setkali? Křesťan na náhody 

nevěří, protože Ježíš řekl, že jsou spočítány i 

všechny vlasy na naší hlavě. Na křižovatkách našich 
dnů zažíváme neuvěřitelná překvapení, neuvěřitelná 

setkání. Někdy se nenadále objeví sám Pán. 

Jednou se zastavil v chrámu a učil, když tu k němu 

přivedli ženu dopadenou prý při cizoložství (srov. Jan 

8,3). Zákon nařizuje takové kamenovat. Co říkáš ty, 

obrátili se na Ježíše. Zvláštní zákon, dopadeného 
muže nepřivedli? Zena byla vyděšená, krutému 

trestu by asi neunikla. Všichni ji odsoudili, jak se 

zachová on? Nepřestávali na něj dotírat otázkami. 

Ježíš se té ženy zastal. Kdo z vás je bez viny, ať po ní 

hodí kamenem. Zastává se i nás, jistě můžeme doufat 
v jeho dobrotu a milosrdenství. Všichni se vytráceli, 

Pán zůstal s tou ženou sám. Ženo, kam se poděli? 

Nikdo tě neodsoudil? Nikdo Pane. Ani já tě 

neodsuzuji. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 
blízkosti) 

*** 

 

A náhle bylo s andělem celé množství 
nebeských zástupů a takto chválili Boha: 

"Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem, v kterých má (Bůh) 

zalíbení." 
 

*** 
 

Bohoslužby v době vánoční 
 

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 

– ZŠ 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. 

 
*** 

 

Youcat – Co víme o Bohu? 
 

Jak člověk vůbec přišel na ten nápad, že kromě 

kamení, vody, rostlin, zvířat a jeho samého by na 

světě mohlo být ještě něco nadpozemského. 

 
Lidé byli odjakživa „náboženští". Neexistuje národ 

nebo kultura, která by neuctívala cosi božského, 

jednoho boha nebo více bohů. „Proč vůbec existuje 

NĚCO a NIC spíše neexistuje?" - tak zní první otázka 

filozofie.  

Nabízené odpovědi se jedna druhé víceméně 
podobají, většina z nich říká, že o skutečnosti nelze 

uvažovat bez Boha.  

Už nejstarší svědectví o náboženství jsou plné úcty, 

krásy a vděčnosti. Stvořiteli a Ochránci světa byly 

přinášeny květiny, pálilo se mu vonné kadidlo. 

Tomuto tajemnému Původci všeho byly na celém 
světě budovány nádherné chrámy. 

Božstvo bylo v každém případě mocné a silné. Bylo 

však také dobré? Vždyť život namíchával člověku 

pestrou směsici štěstí i neštěstí. Proto byly představy 

prvních lidí o Bohu často protkány také strachem a 
nejistotou. 

Lidé nedokázali ovlivnit počasí ani úrodu. A kam 

odcházeli jejich zemřelí? Lidé cítili, že jsou v rukou 

vyšší moci. Často se ji pokoušeli ovlivnit přinášením 

obětí a říkali si: Dáme-li božstvu to nejlepší, co máme, 

nakloníme si je. Proto obětovali svému bohu (či 
božstvům) úrodu, zvířata, v určité době dokonce lidi 

– šlo o vzájemný výměnný obchod. 

Bohu byly přičítány všechny nevysvětlitelné a lidem 

nepochopitelné jevy. V souladu s pokrokem v poznání 

přírody takových jevů postupně ubývalo. Naskytla se 
otázka: Není Bůh Stvořitel z hlediska přírodních věd 

nadbytečný? Existuje rozpor mezi vírou a přírodními 

vědami? 

Ani poznatky soudobých přírodních věd hlavně 

matematiky, fyziky, biologie, kosmologie (například 

teorie velkého třesku, náhoda a nutnost, vznik a 
vývoj genomu lidského života) na existenci Boha však 

nedokázaly nic změnit. 

 

*** 
 

Posiluj nás, Bože, 
ať v každodenním životě následujeme 
příklad svaté Rodiny 

a svůj pozemský domov naplňujeme 
společenstvím lásky, 

abychom v nebeském domově 
dosáhli věčné odměny a radosti. 

 

*** 
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