
 

Ohlášky – neděle 27. 2. 2022 

 

Dnes prožíváme 8. neděli v mezidobí. 

 
 Středa 2. 3. – Popeleční středa – začíná doba 

postní 

 Neděle 6. 3. 2022 bude 1. neděle postní.  

 

*** 

 
 Dnešní nedělní sbírka je věnována na pomoc 

Ukrajině. 

 Dnes po mši svaté, přibližně od 10:00, se 

uskuteční tradiční oblíbené setkání farníků v 

sále radnice. 
 V pondělí 28.2.22 v 17h se koná kulečníkový 

klub gentlemanů. 

 Ve středu 2. 3. 2022 je Popeleční středa, 

začátek doby postní. Mše sv. s udílením 

popelce bude v 16:30 v kostele sv. Václava 

v Lovosicích. 
 

*** 

Prohlášení České biskupské konference k 

aktuální situaci na Ukrajině 

 Čeští a moravští biskupové jednoznačně 

odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují 
svou plnou podporu Ukrajině. 

 Rozhodli, že tuto neděli použijeme při 

bohoslužbách mešní formulář „V době války 

nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou 

modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém 

misálu, a  

 vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto 

neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve 
spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární 

pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na 

Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země.  

 Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do 

konkrétní pomoci případným uprchlíkům. 

 Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, 

aby v den Popeleční středy věřící nabídli své 

posty a modlitby za Ukrajinu. 
Praha, 24. února 2022 

Mons. Jan Graubner 

předseda České biskupské konference 

 

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. 14 (2022) 
27. 2. 2022 

 
8. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Rozjímání nad evangeliem z Popeleční 

středy  
Mt 6,1-6.16-18 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste 
nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak 
nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy 
dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají 
pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. 
Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když 
však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá 
tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj 
Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se 

modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k 
modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé 
viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. 
Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři 
dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a 
tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když 
se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti 
totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem 
ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou 
odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si 
hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se 
postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, 
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. 

 

a prahu doby postní přichází důležité 
připomenutí. Jako z mnoha jiných 

křesťanských hodnot, i z postu si svět udělal 

módní záležitost. Kdekdo o postu mluví a tím tak či 

onak inzeruje své „duchovní“ hodnoty. Skutečný půst 

se ale odehrává spíše „za zavřenými dveřmi“, tedy 
stranou pozornosti ostatních. Ježíš přitom nežádá, 

abychom odešli do ilegality. Očekává však, že skrze 

půst významným způsobem prohloubíme svou 

duchovní sounáležitost s trpícím Božím beránkem. 

Strategickou otázkou proto zřejmě nebude, jaký 

sebezápor si vynaleznu pro letošní půst, ale možná 
spíše, před čím jsem až dosud utíkal, uhýbal či 

zavíral oči...? 

 

*** 

 

Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. 
 

*** 

 

Jak správně rozlišit svou životní cestu? - 

Povolání 
 

 několik měsíců později, v dubnu nebo květnu 

roku 1981, jsem požádal své přátele z 
modlitebního společenství o modlitbu, protože 

jsem prožíval obtížné období, především v oblasti 

mravní čistoty. Požádal jsem je tedy o přímluvnou 

modlitbu. Tato forma modlitby je velmi rozšířená v 

proudu Charismatické obnovy. Když má někdo 
nějaký konkrétní úmysl, poklekne a jeho bratři a 

sestry mu položí ruce na ramena a modlí se za něj. 

Tato tradice vychází přímo z učení Ježíše, který nás 

sám nabádal, abychom se scházeli a přimlouvali se 

za sebe navzájem: „Shodnou-li se dva z vás na zemi v 

prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to 
učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve 

jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 

18,19n) 

Během svého veřejného působení Ježíš sám 

mnohokrát vkládal ruce na nemocné a vyzýval své 
učedníky, aby toto gesto po něm opakovali: „Ty, kdo 

uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém 

budou vyhánět démony, na choré budou vzkládat 

ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,170). Tato praxe se potom 

rozšířila v prvotní církvi, jak se můžeme dočíst ve 

Skutcích apoštolů: „Publiův otec ležel s horečkou a 
úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na 

něj ruce a uzdravil ho.“ (Sk 28,8) 

Tenkrát jsme šli do jedné oratoře a já jsem poklekl 

před svatostánkem. Přátelé mě obklopili. Někteří mi 

vložili ruce na ramena. Modlili se horlivě, vroucně. 
Jeden z nich vzal Bibli a s vírou ji náhodně otevřel. 

Přečetl mi text, který takto přijal. Jednalo se o závěr 

Janova evangelia, kde se vzkříšený Ježíš třikrát ptá 

Petra, zda ho miluje. Petr se cítí bídně, právě totiž 

Krista třikrát zapřel. A přesto bez nejmenšího 

zaváhání odpoví: „Pane, ty víš všechno, ty víš dobře, 
že tě miluji.“ A potom mu Ježíš třikrát po sobě svěří 

do péče své ovečky. Tento text z jedenácté kapitoly 

Janova evangelia se často čte během kněžských 

svěcení, ale to jsem tehdy nevěděl. Byl mezi námi i 

jeden kněz. Když jsme ukončili modlitbu a vycházeli 
z oratoře, vzal si mě stranou: 

„René-Lucu, už tě někdy napadlo, že by ses mohl stát 

knězem?“ 

„Ano, už jsem si tu otázku pokládal, ale nevím... S 

celou mou minulostí, nejsem si jistý, jestli by Ježíš 

mohl volat někoho jako mě. Proč se ptáš?“ 

„No, protože během modlitby jsem ve svém srdci cítil, 
že tě Ježíš volá ke kněžství. A když jsem slyšel, jaký 

text jsi dostal, bral jsem to jako potvrzení. Ten text je 

totiž oficiálním vysláním Petra jako kněze. Takže ti to 

jen říkám, ale samozřejmě tě to k ničemu 

nezavazuje.“ 

Požádal jsem o modlitbu, protože jsem si připadal 
nehodný, a jako odpověď jsem dostal povolání od 

Ježíše, abych ho následoval jako kněz! Náhle mi bylo 

úplně zřejmé, že mě volá, a já jsem mu odpověděl: Zde 

jsem! 

Od té chvíle, když jsme na střední škole měli uvést do 
nějakých dotazníků, čím chceme v budoucnu být, 

psal jsem jednoduše „kněz“. Vyučující se mě často 

udiveně ptali: „Víš to jistě?“ 

Po maturitě jsem chtěl vstoupit přímo do kněžského 

semináře, ale můj duchovní doprovázející mi 

doporučil, abych počkal ještě rok a prověřil tím své 
povolání, které jsem dostal tak mladý. Rok jsem tedy 

pracoval v malé firmě, která vyráběla kazety s 

náboženskou tematikou. Rok dozrávání uběhl a 

povolání nezmizelo, dokonce bylo silnější než kdy 

dřív. V září 1986 jsem tedy ve dvaceti letech vstoupil 
do semináře a 26. června 1994 jsem byl vysvěcen na 

kněze. Bylo mi sedmadvacet let. 

Docela mě pobavilo, když jsem si později uvědomil, že 

mé kněžské povolání je tak trochu průsečíkem všech 

povolání, která jsem si v dětství vysnil: prezident – 

protože předsedá Božímu lidu; pastýř – protože se 
stará o ovečky, které mu Pán svěřil; právník – protože 

je i něčím jako obhájcem Pána Boha, který je ve světě 

neustále obviňován a odsuzován. 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 
*** 

 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své 
milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď 
mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu 
a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou 
nepravost uznávám, můj hřích je stále přede 
mnou. 
 

*** 
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