
 

Ohlášky – neděle 23. 1. 2022 

 

Dnes prožíváme 3. neděli v mezidobí. 

 
 Pondělí 24. 1. – Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele církve 

 Úterý 25. 1. – Svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

 Středa 26. 1. – Památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 
 Pátek 28. 1. – Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele církve 

 Neděle 30. 1. 2022 bude 4. neděle v mezidobí.  

 

 Alfa kurz – viz níže 
 Modlitba chval v pátek 28. 1. 2022 od 18:00 

v Kapli u věžáku, Palackého 6. 

 Dnešní sbírka je na podporu biblického 

apoštolátu. Na stránkách www.biblickedilo.cz 

najdete inspirace, jak slavit neděli Božího 

slova. 
 

*** 

 

 

 
 

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 

 
*** 

 

Farní kavárna vždy v neděli po mši sv. 

Náboženství pro školní děti – úterý od 14 h 

 
*** 

 

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 
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3. neděle v mezidobí 

 

 
 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 
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Rozjímání nad evangeliem ze svátku 

Obrácení sv. Pavla, apoštola 
 

Mk 16,15-18 
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti (apoštolům), 
řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude 
spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo 
uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém 
budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými 
jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco 
smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné 

budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ 

 

lásání radostné zvěsti není doplňkovou, 

volnočasovou aktivitou církve. Z Ježíšova 
závazného rozhodnutí tvoří její podstatu. Že 

se při slavení eucharistie shromažďujeme kolem 

svého Pána, je samozřejmě nezbytné. Jak bychom o 

něm jinak mohli svědčit? Ježíšovými učedníky se ale 

stáváme, až když z kostela vycházíme a konáme 
službu svědků! Příslib Ježíšovy ochrany a pomoci, 

vyjádřený tak nepřeslechnutelně, nemá odvést naši 

pozornost k nepodstatným detailům. Nejde o 

eskamotérství, ale životní nasazení. Toho, kdo 

skutečně žije v Kristu a svědčí o něm, Kristus také 

ochrání – pro Boží království. 
 

*** 

Youcat (5. část) 
 

ze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm 

vůbec smysluplně mluvit? Ten, kdo v životě 

prožil příběh lásky, zná moc dobře onen 

napínavý okamžik. Odhodláte se a obejmete někoho, 

koho máte opravdu rádi. Zápasíte se sebou samým a 
možná zčervenáte. “Já ti musím něco říct!“ Srdce se 

vám rozbuší. Tušíte, co přijde. Riskujete, že byste 

mohl sklidit posměch a pohrdání. Ale pak přece jen 

seberete odvahu, otevřete se a dovolíte nahlédnout do 

pečlivě uzavřené komnaty svého srdce. Ovšem 
kdybyste toto riziko nepodstoupili, nikdy v životě 

byste se nedozvěděli, co k vám ten druhý cítí. 

Podobně jako neexistuje příběh lásky bez projevení 

citů, stejně tak nelze hovořit ani o poznání Boha, 

pokud by Bůh sám nevystoupil ze své hluboké 

skrytosti a nezjevil se. Nebo jinými slovy, pokud by 

nedovolil, abychom alespoň trošku porozuměli tomu, 

kým je a jak to s námi myslí. 

Bůh je příliš velký, než aby ho bylo možno definovat 

a uchopit lidskými pojmy. Jak směšné jsou veškeré 
pokusy zredukovat Boha na pouhou poučku! Už 

veliký filozof sv. Augustin (350–430) prohlásil: 

„Domníváš-li se, žes pochopil, pak to, o čem si myslíš, 

že jsi pochopil, zcela jistě není Bůh." Spíše bychom 

museli zopakovat po Karlu Barthovi: „Boha lze 

poznávat prostřednictvím Boha.“ 
Srovnání: Na chrousta bychom zřejmě kladli 

přehnané nároky, kdybychom od něho čekali, že 

pochopí matematické zákony. 

Jak by se nám Bůh mohl ukázat, abychom mu 

dokázali porozumět? Neonovým nápisem na obloze? 
Nebo by se více zamlouvalo, kdyby se vynořil před 

běžícími kamerami z hlubin oceánu jako nějaké 

monstrum? To jsou jistě směšné představy. 

Copak by nás dočista neoslepilo, kdyby se nám 

ukázal naprosto otevřeně? Přesto se Bůh dává poznat 

z mnoha stop, které poukazují na jeho moc a velikost. 
Například v přírodě. Když vychází slunce a stvoření 

nového dne se představuje v celé své rozmanitosti a 

kráse, pak člověk může vytušit, že toto je Boží DNA. 

Pocházejí od Boha přírodní zákony a přirozený řád? 

Co je svědomí? 
Od té nejmenší buňky po makrokosmos je všechno 

promyšleno až do posledního detailu. Svědomí nám 

napovídá, že bít dítě, někoho okrást nebo podvést je 

skrznaskrz špatné. Jako by to od nás bezpodmínečně 

vyžadoval Boží hlas. Proviníme-li se proti vlastnímu 

svědomí, máme pocit, že už nikdy nesmíme přijít na 
oči té instanci, která v nás tajemným způsobem 
přebývá. (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

*** 

 

Jak se setkat s Bohem? (2. část) 
 

dyž nyní vyprávím svědectví o svém osobním 

setkání s Kristem všude možně po celém světě, 
setkávám se často s pochybovačnými pohledy. 

Pro některé lidi je totiž Bůh entitou tak vzdálenou 

jejich běžnému životu, že vůbec nerozumí, jak je 

možné se s ním přátelit. Nebo je Bůh v jejich životě 

přítomen díky náboženské výchově už od dětství, ale 
víra pro ně zůstává na rovině pojmu. Je pak těžké žít 

ve vztahu k Bohu jako k opravdovému příteli. V roce 

2003 adresoval papež Jan Pavel II. mladým lidem 

velmi silné poselství, v němž mimo jiné zaznělo: 

‚Setkat se s Ježíšem, milovat ho a učit (ostatní) ho 

milovat – to je křesťanské povolání. *2 Tato věta se 
později stala mottem naší evangelizační školy Cap 

Missio. V pár slovech je tu řečeno vše podstatné: 

Všeho totiž začíná setkáním s Kristem.  

Setkat se s ním.  

Už několik let patřím do skupiny celebrantů mše 

svaté, kterou vysílá každou neděli dopoledne televizní 
stanice France2. Je to pro mě příjemná výzva, 

poněvadž se obracím k obvyklým divákům této mše, 

ale zároveň se také pokouším zaujmout někoho, kdo 

je církvi vzdálený, ale zrovna třeba nechal puštěnou 

televizi, přičemž se věnuje něčemu jinému. V červnu 
2016 jsem měl na mysli zmíněný výrok Jana Pavla II., 

když jsem se na začátku kázání snažil upoutat 

pozornost diváků: „Právě probíhá Euro, tak jsem se 

vás chtěl zeptat: „Znáte člověka jménem Didier 

Deschamps? Předpokládám, že většina z vás by mi 

odpověděla: ‚Jasně, toho znám, to je přece trenér 
francouzského mužstva! Znáte ho, ale setkali jste se 

s ním někdy? Už jste s ním někdy mluvili, už jste měli 

možnost s ním povečeřet? S Ježíšem je to úplně 

stejné. Mnoho lidí ve Francii ho zná, ale ve 

skutečnosti se s ním nesetkali, nemají s ním osobní 
vztah.“ Tento můj kratičký úvod vyvolal na sociálních 

sítích poměrně slušný rozruch. 

Novináři byli nadšení z kněze, který zmiňuje Didiera 

Deschampse v kázání. Ale ta základní úvaha je 

závažnější, než by se mohlo zdát. Kdyby totiž všichni 

křesťané ve Francii prožili osobní setkání s Kristem, 
nepochybně by se naše církev rychle proměnila. Jak 

se takové setkání s Kristem vůbec odehrává? Pro 

některé to může být konkrétní událost, obrácení ve 

stylu svatého Pavla. Může nastat při poslechu 

nějakého svědectví nebo například na nějaké 
duchovní akci, jako jsou Světové dny mládeže s 

papežem, ale také třeba na poutním místě jako 

Paray-le-Monial či Taizé. Jiní lidé zase nedokážou 

pojmenovat jen jeden konkrétní okamžik. Ale je 

důležité, aby všichni mohli říct, že Ježíš je jejich 

přítelem. 

Příště: Milovat ho. 
*2 Poselství Jana Pavla II. k XVIII. světovému dni 

mládeže ze dne 13. 4. 2003.  
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 
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