
 

Ohlášky – neděle 13. 2. 2022 

 

Dnes prožíváme 6. neděli v mezidobí. 

 
➢ Pondělí 14. 2. – Památka sv. Valentina, 

biskupa a mučedníka 

➢ Neděle 20. 2. 2022 bude 7. neděle v mezidobí.  

 

*** 

 
➢ Posvěcené hromniční svíčky jsou k dispozici 

v sakristii. 

➢ Týden od 14. do 20. února 2022 je už 

šestnáctým Národním týdnem manželství. 

➢ Sbírka Svatopetrský Haléř se bude konat 
příští neděli 20. února 2022. Celý výtěžek 

sbírky bude, tak jako každý rok, 

prostřednictvím biskupství, odeslán Svatému 

otci. O určení získaných prostředků rozhoduje 

Svatý otec. Obvykle jsou určeny ke zmírnění 

následků neštěstí, pomoci obětem válečných 
konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a 

dalším potřebným. 

➢ 27. 2. 2022 po mši svaté, přibližně od 10:00, se 

uskuteční tradiční oblíbené setkání farníků v 

sále radnice. Vyhraďte si prosím na toto 
setkání čas a přijďte. Pozvěte na setkání své 

přátele. Komu to časové a další okolnosti 

dovolí, přineste prosím na místo něco slaného 

nebo sladkého k zakousnutí. Těším se na 

viděnou. 

➢ V naší farnosti probíhá další Kurz Alfa. Někteří 
účastnící minulých kursů se zapojili jako 

animátoři debatních skupinek. Pro duchovní 

přinos Kursu Alfa v našem městě a okolí je 

cílená modlitební podpora této aktivity, 

nejméně tak důležitá jako akce sama. Jsem 
vděčný, že vznikla i samostatná skupinka 

modlitební podpory Kurzu Alfa. Někteří se 

scházejí v kapli na faře, další se připojují v 

duchu z domova. Pokud je ještě někdo by se 

ještě byl ochoten zapojit do této modlitební 

podpory, i z těch, kteří se neúčastnili, tak se 
prosím přihlaste. Děkuji. 

 

*** 

 

 

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, ve středu a 

ve 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 v 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 
 

č. 12 (2022) 
13. 2. 2022 

 
6. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Rozjímání nad evangeliem z památky sv. 

Valentina, biskupa a mučedníka 
 

Mk 8,11-13 

 
Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od 
něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka 
vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? 
Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení 
dáno nebude!“ A nechal je, vstoupil znovu na loď a 
odplul na druhý břeh. 
 

e třeba odstranit terminologické nedorozumění. 

Každý Ježíšův zázrak je nepopiratelné znamení, 

tedy zjevný odkaz na Boží moc. Znamení je 

ovšem nápověda, nikoli odpověď. Farizeové nežádají 
znamení, ve skutečnosti chtějí „důkaz“ - tedy něco, co 

by je zbavilo povinnosti osobního rozhodnutí, 

nezbytnosti nést vlastní kůži na trh, zaujmout určitý 

jednoznačný postoj. Vlastně chtějí svou osobní 

zodpovědnost hodit na někoho jiného. V tomto 
smyslu nemohou ani oni, ani nikdo jiný od Ježíše 

dostat jakékoli znamení. Chtít to je podobně absurdní 

jako dát cizímu člověku příkaz: „Zamiluj se do mě!“ 

 

*** 

 

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy 
bude v mých ústech jeho chvála. Hledal 
jsem Hospodina, a vyslyšel mě, 

vysvobodil mě ze všech mých obav. 
 

*** 

 

Youcat (7. část) 
 

Člověk je pro Boha partnerem, kterého bere v dialogu 
vážně a je v jeho očích důležitý. „Tvé oči mě viděly v 
zárodku" (Žl 139,16). Okamžikem Božího zjevení 
začíná nová kvalita lidského života. 
 

Co je to víra? 
 

udeme pátrat po tom, jestli zvládneme žít svůj 

život sami, nebo jestli věříme, že je tu někdo, 

kdo zná všechny naše cesty a kdo má radost, když se 

vydáme správným směrem. 

 

Odkud víme, co všechno patří k pravé víře? 
Co člověk potřebuje k obyčejnému životu? Velkou 

dávku víry. I když jsem nikdy nebyl na Islandu, 

věřím, že existuje. Neumím řídit letadlo, ale věřím 

pilotům, že mě bezpečně dopraví tam, kam potřebuji. 

V životě si umíme bezpečně dokázat jen poměrně 

málo věcí. Požádá-li chlapec svou dívku: „Chci od 
tebe hned teď důkaz, že mě miluješ!", můžeme si být 

jisti, že jejich láska vzala za své, ještě, než začala. 

 

Kdykoli se nám v ústech objeví slovo „víra“, objeví se 

hned někdo, kdo pohrdavě prohlásí: „Věřit znamená 
nevědět." 

Dalo by se to vyjádřit i tak, že víra je pro naivky, 

zatímco inteligent počítá s vědomostmi. 

 

Mnozí o církvi smýšlejí tak, že se veškerá její 

existence zakládá na nepodložených domněnkách. 
Lidé prostě mají věřit. Nikomu dnes jistě nehrozí, že 

skončí na hranici za to, že si myslí že to či ono ví lépe.  

Vždycky ale zavání kacířstvím, když někdo například 

prohlásí: „Bůh? ... tedy pro mě je to něco na způsob 

prvotního zákon nebo vzorce'." Avšak je-li „Bůh" 
veličinou nade všechno důležitou, jak to tvrdí 

všechna náboženství, měl by lidský mozek tento 

mlhavý pojem přece jen nějak definovat. 

(z knihy Youcat: Kurz víry) 
 

*** 
 

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé 

slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude 
milovat a přijdeme k němu. 
 

*** 

 

Zamčeno 
 

alíře jsem požádal, aby na dveře přimaloval 

klíčovou dírku. Možná, že je zamčeno. Tolik 

mužů a žen uzamklo svá srdce... Otočím 
klíčem, protože moji rodiče se rozvedli. Znovu otočím 

klíčem, protože jediná osoba, která mi vyprávěla o 

Bohu, moje babička, zemřela navzdory mým dětským 

modlitbám. Mohu zamknout na další západ kvůli 

těžké zkoušce, nemoci, studijnímu nebo pracovnímu 

selhání. A ještě znovu, protože se mi zdá, že Bůh je 

hluchý a neslyší mé modlitby. Další cvaknutí, protože 
Bůh se jeví zcela bezmocný vůči až pohoršlivému zlu. 

A definitivní otočení klíčem, protože podle všeho je 

snazší žít, jako by Bůh vůbec nebyl. 

Když mi to dojde, je třeba pojmenovat, kdy jsem se 

takto uzavřel či zatvrdil. Aniž bych si to uvědomoval, 

tyto mé bloky mohly způsobit, že jsem nevnímal Boží 
volání. Jakmile si začnu tyto věci uvědomovat, 

začínám odemykat – mé srdce se začíná otvírat. 

 

Klika je na tvé straně 
 

Na obrazu si můžeme všimnout dalšího zvláštního 

detailu, který je patrný už na původním plátně 

Williama Hunta. Na dveřích chybí klika. Nějaká tam 

přece musí být, jinak by dveře nefungovaly. Jenže 
klika je pouze zevnitř... na naší straně! 

To se vztahuje na každého z nás – Ježíš klepe na 

dveře našeho srdce, ale sám nikdy nepoloží ruku na 

kliku, aby si otevřel. Vyrážet dveře, to není jeho styl. 

Je ohleduplný a plně respektuje naši svobodu. Je na 

nás, jestli ho zaslechneme. Je na nás, zda mu 
otevřeme. 

Ťukání Pána Boha na dveře našeho srdce se 

projevuje mnoha způsoby: prostá krajina, setkání, 

svědectví, inspirativní kniha, film, radostná nebo 

naopak smutná událost... Jestliže zaslechneme jeho 

hlas, stačí mu otevřít a říct: „Vejdi, Pane, a zůstaň u 
mě!“ 

A Bůh se v našem životě záhy projeví. Nám lidem trvá 

někdy dlouho, než Bohu otevřeme, ale pokud my lidé 

bušíme s upřímností na jeho dveře, on neotálí a své 

srdce nám otvírá, věrný svému slovu: „Hledejte, a 
naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7) 

(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 
 

*** 

 

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a 
upřímné srdce; dej nám svou milost, ať 
žijeme tak, abychom byli tvým důstojným 

příbytkem. 
 

*** 
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