
Ohlášky – neděle 16. 1. 2022 

 

Dnes prožíváme 2. neděli v mezidobí. 

 

 Pondělí 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata 
 Úterý 18. 1. – Památka Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

 Pátek 21. 1. – Památka sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice 

 Neděle 23. 1. 2022 bude 3. neděle v mezidobí.  

 
 Farní kavárna je vždy v neděli po mši sv. 

 Náboženství pro školní děti je pravidelně 

v úterý od 14 h. 

 Alfa kurz – viz níže 

 18. 1. – 25. 1. 2022 Týden modliteb za 
jednotu křesťanů, motto: „Viděli jsme na 

východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu 

poklonit“ (Mt 2,2) 

 Další víkend Školy křesťanského života a 

evangelizace Marie z Nazaretu se uskuteční od 

pátku 11.2 do neděle 13.2. je otevřena i pro 
nové uchazeče. Využijte příležitost se 

duchovně vzdělat, růst v modlitbě, najít 

přátele křesťany. http://www.skolamarie.cz/ 

 

 
*** 

Vážení přátelé,  

v Lovosicích zahajujeme další Kurz Alfa. Začátek 

je od čtvrtka 3. února od 19:00 v Střední odborné 

škole technické a zahradnické, Lovosice 

Osvoboditelů 1/2, Lovosice.  
Kurz je otevřen pro všechny nezávisle na 

příslušnosti církevnímu společenství i pro ty, kteří 

do žádné církve nepatří.  Vítáni jsou všichni. 

Pozvěte své známé. 

Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou 
víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Každé setkání 

se zabývá některým tématem spjatým s 

křesťanstvím, vytváří prostor k rozhovoru. Alfa 

probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, 

univerzitách, barech i jinde. Nenajdete dvě úplně 

stejné Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci: 
jídlo, promluvu a rozhovor o tématu. 

Zájemci hlaste se na farnost.lovosice@seznam.cz  

nebo na 603845460. 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

Út, St, Čt 8:00 

Pá 16:30 

 

V zimním období jsou mše sv. v úterý, středu a 

čtvrtek ve farní kapli. 
 

*** 

 

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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Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 
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Rozjímání nad evangeliem z památky 

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
 

Lk 1,39-47 

 
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho 
judského města v horách. Vešla do Zachariášova 
domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela 
Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. 
Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala 
mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, 

že matka mého Pána přišla ke mně! Vždyť jakmile 
zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a 
radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria 
řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v 
Bohu, mém spasiteli." 

 

 jistou nadsázkou můžeme říci, že setkání 

Marie a Alžběty bylo historicky první 
ekumenickou modlitbou. Skrze Alžbětu měl na 

svět přijít poslední židovský prorok – a Mariino dítě 

už přináší křesťanství. Když tedy obě, naplněny 

Duchem Svatým, nacházejí v modlitbě společnou řeč, 

předznamenávají tím a inspirují tolik potřebné i 

náročné úsilí o sjednocení dalších generací lidu 
Božího. Neseme-li dnes tíži rozdělení, vnímejme dvojí 

povzbuzení slova Božího. Obě ženy se setkávají díky 

snaze prokázat konkrétní službu. K tomu vedla 

Mariina vnímavost pro potřeby bližního. A v obdivu k 

Boží lásce ihned nacházejí společnou řeč. Vše ostatní 
bylo i bude dílem Ducha Svatého. 

 

*** 

 

Youcat (4. část) 
 

„Tvrdit, že život na zemi vznikl náhodou, je 

stejné, jako očekávat, že se po výbuchu v tiskárně 

z rozmetaných písmenek náhodně poskládá 
slovník.“ říká G. Conklin, americký biolog 

 

ež autor „Letopisů Narnie" C. S. Lewis (1898-

1963) přijal křesťanskou víru, zastával už 

teistický názor na svět. Uvažováním dospěl k 

názoru, že Bůh musí existovat. Nijak zvlášť ho to však 

neuklidnilo, protože šlo o pouhé chladné a nezávazné 

konstatování. Jak by člověk mohl vejít do kontaktu s 

onou mocnou druhou stranou skutečnosti? Lewisovi 

se to zdálo nemožné.  
Cítil se podobně jako Shakespearův hrdina Hamlet – 

tedy jako ten, kdo hraje svou roli v dramatu, jehož 

není autorem. Jednoho dne však přišel na 

rozhodující nápad: „Pokud by se měli Hamlet a 

Shakespeare spolu vůbec kdy sejít, muselo by k tomu 

dojít ze Shakespearova podnětu. Hamlet sám by 
nedokázal nic iniciovat." Podstata křesťanství by se 

dala vyjádřit následovně: autor dramatu nečekaně 

vstoupí na jeviště a představí se svým postavám – ten 

nezbadatelný Bůh tedy vystoupí ze svého tajemství a 

ukáže se takový, jaký je. Říkáme tomu ZJEVENÍ. 
Proč se musel Bůh ukázat, abychom poznali, jaký je? 

 

Jak se Bůh dává poznat člověku 
 
Půjde tu o otázku, jak se nekonečný Bůh vtěsná do 

naší omezené hlavy a proč se to dá snáze a rychleji 

pochopit na obyčejném příběhu lásky než z tlustých 
knih. … (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

*** 
 

Jak se setkat s Bohem? 
 

dyž Ježíš vyučoval, používal ve svých kázáních 
celou řadu podobenství. Například aby 

vysvětlil, jak roste víra v našem životě, 

přirovnal ji k semínku, které rozsévač zasévá do polí. 

Zrnko víry se musí vyrovnat s mnoha různými 

zkouškami, ohrožují ho ptáci, kamení i trny... (srov. 
Mt 13). Tato Ježíšova pedagogika se mi moc líbí, 

protože velkolepá poselství sděluje prostým jazykem. 

Odjakživa jsem se proto snažil ve svých kázáních 

používat různá současná přirovnání. Jeden obraz 

totiž řekne víc než tisíc slov, jak praví čínské přísloví. 

Když si mám tedy připravit vyučování na nějaké 
konkrétní téma, především pro mládež, nejprve se 

dlouho tiše modlím a prosím Ježíše: „Dej mi nějaký 

obraz, který jim to pomůže pochopit.“ Tímto 

způsobem jsem si postupně vytvořil svůj vlastní 

repertoár 6 podobenství. Studenti z CapMissio je 
dobře znají, protože je poslouchají stále dokola. Právě 

oni mě povzbudili, abych se pustil do psaní. 

1. Podobenství o dveřích lidského srdce aneb Jak 

se setkat s Bohem? 

19. března roku 1981 je mi čtrnáct, a právě jsem 

vyslechl svědectví Nickyho Cruze na sportovním 
stadionu René-Bougnol v Montpellier. Nicky je 

Američan. Nepochází z křesťanského prostředí, právě 

naopak. Vyrůstal v nechvalně známém newyorském 

Bronxu. Jednoho dne prožil duchovní probuzení, 

které otřáslo jeho životem. Od té doby jezdí po celém 

světě, svědčí o své víře a snaží se pozvat co nejvíc lidí, 
aby také otevřeli svá srdce Boží lásce. Tehdy večer 

jsem i já sám prožil osobní setkání s Boží láskou. 

Svého otce jsem neznal a můj otčím se nedávno před 

mýma očima střelil přímo do srdce.1 Nickyho slova 

mě zasáhla. Když se z toho mohl dostat on, tak já 
taky. Na konci svého svědectví nás Nicky vyzval, 

abychom učinili konkrétní gesto a přišli pod pódium. 

Mohl jsem zůstat sedět, ale rozhodl jsem se na jeho 

výzvu odpovědět. Přistoupil jsem a v tom okamžiku 

jsem až fyzicky pocítil Boží lásku ke mně. Já, tak 

trochu ztracený teenager, otvírám své srdce: Bůh do 
něj vstoupil a už nikdy neodešel. … 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

*** 

 

Boží vůle 
 

dyž Pán naznačil apoštolům, jakou smrtí 
zemře, Petr si ho vzal stranou a začal mu to 

vymlouvat: To se nestane. Pán reagoval 

překvapivě tvrdě: Jdi mi z očí, satane, nemáš na mysli 

věci Boží, ale lidské. Kvůli tomu jsem přišel! 

Nepadne-li zrno do země, zůstane samo; zahyne-li, 

přinese užitek. Když se v Getsemanech připravoval 
na smrt, věděl, co ho čeká, proto prosil: Otče, odejmi 

ode mě tento kalich. Ale nějak já chci, ale jak chceš 

ty (srov. Mk 14,36). 

Denně se modlíme: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na 

zemi. To je výraz velké důvěry a spoléhání na Boha. 
Za těchto okolností už nelze prosazovat svou vůli 

proti jeho mínění. Kde k tomu najít sílu? Ježíš radí: 

Učte se ode mě, vím, co znamená plnit Otcovu vůli. 

Nemusí to být lehké. Svatá Terezička prý říkala, že jí 

Bůh splní každé přání. Proč? Protože jsem mu nikdy 

nic neodmítla, řekla. Nechrne si od ní poradit, ne 
nadarmo je učitelkou církve. (z knihy Na minutu s 
Karlem Herbstem – V Boží blízkosti) 
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