
 

Ohlášky – neděle 20. 2. 2022 

 

Dnes prožíváme 7. neděli v mezidobí. 

 
 Úterý 22. 2. – Svátek Stolce sv. Petra, 

apoštola 

 Středa 23. 2. – Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

 Neděle 27. 2. 2022 bude 8. neděle v mezidobí.  

 
*** 

 

 Dnes, tj. 20. 2. 2022, je 3. neděle v měsíci, mše 

sv. i v Sulejovicích v 8:00. 

 Sbírka Svatopetrský haléř se koná tuto 
neděli 20. února 2022. Celý výtěžek dnešní 

sbírky bude odeslán Svatému otci. Získané 

prostředky jsou obvykle určeny ke zmírnění 

následků neštěstí, pomoci obětem válečných 

konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a 

dalším potřebným. 
 Modlitba chval se uskuteční v pátek 25. 2. 

2022 od 18:00 v Kapli u věžáku, Palackého 

6, Lovosice. 

 V neděli 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. Vznikla 

i samostatná skupinka modlitební podpory 

Kurzu Alfa. Někteří se scházejí v kapli na faře, 

další se připojují v duchu z domova. Je-li někdo 

další ochoten se zapojit do této modlitební 
podpory, 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. 13 (2022) 
20. 2. 2022 

 
7. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Rozjímání nad evangeliem o Svátku 

Stolce sv. Petra, apoštola 
 

Mt 16,13-19 

 
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal 
se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna 
člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí 
za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z 
proroků.“ Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého 
Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, 

synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale 
můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a 
na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji 
nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: 
co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co 
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 

 

dyž dnes slyšíme, že v otázce Ježíšovy 

osobnosti se citované dobové názory ani 
jedenkrát netrefily do černého, můžeme jenom 

závidět: Přese všechno žádný z nich neopouští rámec 

biblického zjevení. Kdybychom se podobně ptali 

dnes, uslyšíme takové bláboly, že nám vstanou vlasy 

hrůzou. A přece už tenkrát bylo k nalezení správné 

odpovědi zapotřebí autorizovaného výkladu. Ke slovu 
tak z Ježíšova ustanovení přichází – poprvé, ale nikoli 

naposled – Petrovo charizma. K tomu lze dodat jen 

jediné: Jak může dnes, tváří v tvář zmatení světa, 

vůbec vzniknout pochybnost o smysluplnosti a 

potřebnosti Petrova úřadu...?! 
 

*** 

 

Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na 
pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a 
nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a 
zmatků. 
 

*** 

 

Youcat (8. část) 
 

nozí 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'." Není ale toto tvrzení 

přece jen trochu oprávněné? Vždyť je-li „Bůh" 

veličinou nade všechno důležitou, jak to tvrdí 

všechna možná náboženství, měl by lidský mozek 

tento mlhavý pojem přece jen nějak definovat. 

Mohli bychom se tak například dozvědět, že ten 
prvotní vzorec Boha zní eiπ + 1 = Bůh. Nebo něco 

jiného v tomto smyslu. Člověk by pak držel v ruce 

pevný důkaz a už by se dále nemusel trápit s nějakou 

tou „vírou“ - vždyť on by to věděl! 

 
Co znamená, že Bůh je pravda?  Proč bych měl 

věřit v Boha? 

Zkusme si připustit, že by ten vzorec byl správný. 

Prostě bychom to věděli! Co by se dělo po jeho 

zveřejnění v nějakém uznávaném vědeckém 

časopise? Obrátili by se lidé, padli by na kolena a 
klaněli by se tomuto zázračnému vzorci? 

Vsaďme se o cokoliv, že ne! Lidé by si řekli: Aha! A 

zasunuli by si tu věc do nejzazšího koutku mozku, 

tam, kde už je uložen i zákon o gravitaci. 

Nikdo z nich by nejednal tak jako devětačtyřicet 
křesťanů v roce 304, když je přivlekli před císaře 

Diokleciána. Tito vyznavači Krista byli v Kartágu 

podrobeni výslechu, protože byli přistiženi při slavení 

mše svaté. Dostali ještě poslední šanci na záchranu – 

museli by však veřejně zapřít svého Boha a složit 

poklonu císaři. Neudělali to a prohlásili: 
„Nedokážeme žít bez neděle." A zaplatili za to 

životem. 

 

Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? 

U víry jde proto zjevně o něco nesrovnatelně 
drahocennějšího než o pouhé informace. Můžeme 

tedy říci, že nejde o poznatky o Bohu, nýbrž o vztah 

k Bohu. Znázorněme si to na poněkud drsném 

příkladu. Někdo by přišel a vmetl vám do tváře: „Tvá 

matka je děvka!" Strašně by vás to naštvalo, i když 

jste svou matku za posledních padesát let 
samozřejmě nemohli doprovázet úplně na každém 

kroku, a tedy nemůžete s úplnou jistotou dokázat, že 

maminka je tou nejmilejší a nejdražší bytostí na 

světě. Mezi maminkou a vámi existuje velmi důvěrný 

vztah a nikdy byste nepřipustili, aby někdo špinil její 

jméno. Také v případě Boha je alfou a omegou 

důvěrný vztah. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 
*** 

 

2/ Jak správně rozlišit svou životní 

cestu? 
 

ak mám naložit se svým životem? Jaká je moje 
budoucnost? Jaké je pro mě nejlepší povolání? 

Kdo bude mým budoucím partnerem nebo 

partnerkou? Otázka, s kým strávím celý zbytek 

života, to přece není jen tak! Je třeba vybrat si 

správně. Má pro mě Bůh nějaký zvláštní plán? Počítá 

s tím, že mu budu sloužit nějakým zvláštním 
způsobem? 

Otázky ohledně naší budoucnosti se jeví obzvlášť 

důležité, když jsme ještě mladí. S postupem času ale 

nemizí, spíš naopak – závažná rozhodnutí musíme 

činit opakovaně po celý život: nová profesní dráha, 
nová rodinná situace nebo nová výzva v rámci 

stávajícího životního povolání. 

Jako dítě jsem chtěl být nejprve prezidentem 

republiky. Říkal jsem si: „Takhle už aspoň mamka 

nebude mít žádné starosti!“ Ale když jsem pochopil, 

že člověk nemůže být zvolený prezidentem na celý 
život, rozmyslel jsem si to. Když mi bylo tak osm devět 

let, nastal velký obrat – rozhodl jsem se, že budu 

pastýřem. Tehdy jsme jezdívali za jedním známým, 

který choval stádo ovcí v oblasti Camargue, přišlo mi 

to krásné a uklidňující. O něco později přišlo období 
našeho života s Martialem, zločincem, který byl čtyři 

roky s mou matkou. Někdy k nám chodil i jeho 

právník. Rozhodl jsem se tedy, že budu advokátem, 

protože jistým způsobem by mi to umožňovalo být na 

straně dobrých i zlých, tak jsem to tehdy vnímal. 

Tento plán mi vydržel až do okamžiku mého obrácení. 
Když jsem prožil své obrácení, otázka profese byla 

odsunuta na druhou kolej. Nejvíc mi tehdy záleželo 

na tom, abych se stal dobrým křesťanem. Začínal 

jsem od píky, učil jsem se modlitby, které jsem do té 

doby neznal: Vyznávám se všemohoucímu Bohu, 
Věřím v Boha... 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

*** 
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