
 

Ohlášky – neděle 8. 5. 2022 

 

Dnes prožíváme 4. neděli velikonoční (neděle 

Dobrého pastýře). 
*** 

 Májové mariánské pobožnosti během měsíce 

května každý pátek v 16:00.  

*** 

 sobotu 21. května 2022 od 10.00 hodin jsou 

Účastníci skupinek synodálního procesu 
zváni do katedrály sv. Štěpána 

v Litoměřicích. Při mši svaté s litoměřickým 

biskupem zakončí diecézní fáze synodálního 

procesu. Po mši svaté jsou účastníci zváni na 

oběd do Diecézního domu kardinála Trochty, 
kde proběhne reflexe synodálního procesu. Kdo 

z účastníků synodálních skupinek má zájem se 

zúčastnit, kontaktujte farního koordinátora: 

723655040, zukerstein.miroslav@gmail.com . 

 

 úterý 24. května - Hradec Králové -Setkání k 
Aktivizaci života farností Zapojte se i vy do 

oživování života církve v naší zemi! Zahraniční 

inspiraci přinese James Mallon, autor knihy 

Proměna farnosti, Domácí projekty - panelisté ze 

všech diecézí: Olomouc a P. Vojtěch Koukal, 
Komunita Blahoslavenství / Elva Frouz, 

komunita NOE Holostřevy / P. Michael 

Martinek, Salesiáni Teplice / Mons. Josef 

Suchár, farnost Neratov, a mnoho dalších. Pro 

vaši vlastní iniciativu bude vyhrazen čas v rámci 

pracovních skupin. Přihlášky konzultujte 
osobně s P. Ladislavem Nádvorníkem nebo na 

www.cirkev.cz/konference nebo pište na 

vzdelavani@cirkev.cz či volejte na tel.: 604 196 

736.  

 28.5.22 Farnost Lovosice pořádá Pěší pouť do 
kaple narození sv. Jana Křtitiele pod 

Plešivcem. Trasa: Přívoz Žernoseky, Kalvárie, 

mše v kapli pod Plešivcem – zpět okolo jezera 

Píšťany, Přívoz Lovosice. Délka trasy 17,5km,  

převýšení 250m  

 
 5.6.22 První sv. Přijímání dětí z farnosti 

Lovosice spojené s dnem farnosti. 

 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

Út, St, Čt 8:00 

Pá 16:30 

 

*** 

 
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 

3. neděle v měsíci v 8:00 

 

Řeckokatolické bohoslužby se konají každou 

neděli od 14:00 v kostele sv. Václava 
v Lovosicích.  

 

*** 

 

Farní kavárna vždy v neděli po mši sv. 

 
*** 

 

Setkání nad Biblí v pondělí od 18 h na faře 

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. 24 (2022) 
8. 5. 2022 

 
4. neděle velikonoční 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



4/ Rady zkušenějších II 
 

ozdělit si zodpovědnost: Harmonie ve 

způsobu pádlování umožňuje dobře 

nasměrovat manželský život. Zároveň je ale 

potřeba, aby jeden či druhý drželi kormidlo v různých 

oblastech. Jeden může třeba víc organizovat pracovní 
život či hospodaření a ten druhý zase řídit život 

rodinný, vztahový. Pokud se jeden příliš prosazuje na 

úkor druhého, má všechno pod kontrolou a přebírá 

kormidlo ve všech záležitostech páru, může lehce 

uváznout v pasti „všemohoucnosti“, zatímco tomu 

druhému hrozí, že se nebude dál rozvíjet a bude 
existovat jen skrze svého manžela nebo manželku. 

 

Důvěra 

Už jsme zmiňovali, že háček v kánoi vidí překážky 

jako první, ale musí důvěřovat kormidlujícímu 
zadákovi, protože pokud by chtěl ze strachu 

zasáhnout sám, mohl by překazit zadákův manévr. 

Důvěra je dalším klíčovým slovem pro manželství. 

Jeden z mých přátel pracuje jako vysokohorský 

průvodce. Jednou mi vysvětloval, že když se dva 

horolezci navzájem jistí, visí spolu na skále a jeden z 
nich se zřítí, existuje jediný způsob, jak ho ten druhý 

může zachránit, a to vrhnout se do neznáma z druhé 

strany. Takové důvěry je v manželství zapotřebí – 

smířit se s tím, že se často vrháme do neznáma! 

 
Komunikace 

Každý v páru má za úkol bdít nad tím druhým. Může 

zpozorovat nějaké hrozící nebezpečí, jemuž je potřeba 

se vyhnout. Je třeba spolu mluvit! Pokaždé znovu mě 

udiví, že stěžejním slovem pro úspěšné manželství je 

opravdu „komunikace“. Všímám si za ta léta, co 
doprovázím manželské páry, že první problémy mívají 

své kořeny právě v nedostatku dialogu. 

Často se stává, že zpočátku se v páru komunikuje 

poměrně dobře, ale postupně nastupuje něco jako 

„dialog dvou hluchých“. Úžasnou pomůcku, která 
může podpořit manželskou komunikaci, vytvořil 

Gary Chapman ve své knize Pět jazyků lásky. Díky 

němu mohou manželské páry pochopit, že kromě slov 

existují i jiné jazyky, které je potřeba kultivovat: 

ujištění, jimiž oceňujeme hodnotu toho druhého, 

projevy soustředěné pozornosti, jazyk dárků, 
praktická pomoc a jazyk doteků. Každý člověk má 

nějaký svůj dominantní jazyk. 

Přirozeně máme tendenci očekávat od druhého a 

obecně od ostatních lidí, že budou hovořit naším 

jazykem. Představme si, že dominantním jazykem 

Louise by bylo „projevování pozornosti“. Sedí s 
Victoire v obývacím pokoji. Děti už spí, tak si oba 

manželé nalijí sklenku vína. Victoire si k němu 

přisedne na gauč, krásně se na něj usměje, vezme do 

ruky mobil a něco si v něm začne číst. Pro Louise je 

to nesnesitelné, v tu chvíli má chuť vyhodit ten mobil 

z okna. Stejné pocity by měl, i kdyby šlo o kamaráda. 
Jenže Louis si musí připustit, že všichni nemají 

stejná očekávání jako on, pokud jde o společně 

trávený čas. Poznat svůj dominantní jazyk a 

připustit, že ani manželé či přátelé nemusí mít ten 

stejný, to je velká pomoc pro každého jednotlivce, ale 
i pramen větší tolerance a porozumění. 

Gary Chapman také upoutal pozornost knihou Čtyři 

období manželství, kde předkládá svou teorii o 

postupném vývoji páru. Mluví o tom, že i v manželství 

nastává „jaro, léto, podzim a zima“. Jak se s 

narozením prvního dítěte všechno obrátí vzhůru 
nohama! A možná nastane ještě náročnější změna, 

když o dvacet třicet let později vylétne z hnízda 

poslední ptáče a manželé najednou zůstanou sami. 

Manželské páry proto potřebují neustále pracovat na 

udržování vzájemné jednoty. Je to jako s kolejemi, 
rozestoupí se jen o půl centimetru a o pár kilometrů 

dál už kvůli tomu vykolejí vlak. 

Bůh je společenství lásky mezi Otcem, Synem a 

Duchem svatým. Žijí-li v láskyplném spojení muž a 

žena, kteří jsou stvořeni k obrazu Božímu, stávají se 

tak nádherným Božím portrétem v našem světě. Není 
se tedy čemu divit, že nepřítel chce za každou cenu 

rozdělit a znetvořit tuto jednotu mezi mužem a ženou. 

Pokračujte tedy s odvahou a v modlitbě hledejte své 

vlastní recepty na úspěšnou plavbu, abyste se 

nepřevrhli a společně projeli všemi peřejemi vašeho 
manželského života. 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

*** 

 

Youcat (22. část) 
 

v. František Saleský říká: „Věčná Boží 

moudrost od věků myslela na to, dát ti ze srdce 
jako cenný dar své lásky kříž. Než ti jej Pán 

seslal, spočinul na něm svým vševědoucím 

pohledem, promyslel jej svým božským rozumem, 

ověřil jej svou moudrou spravedlností, prohřál jej 

svým milujícím slitováním a oběma rukama potěžkal, 

není-li snad o milimetr větší nebo o miligram těžší. 
Požehnal jej svým nejsvětějším jménem, pomazal 

svou milostí a provoněl útěchou. Potom se znovu 

podíval na tebe a na tvou odvahu. A nyní k tobě tedy 

přichází z nebe kříž jako Boží pozdrav, jako dar 

nejmilosrdnější lásky.“ 

 
Jak se církev dívá na ostatní náboženství? 

Ježíš řekl: „Já jsem dveře k ovcím. Já jsem přišel, aby 

měly život a aby ho měly v hojnosti. 

 

Otázku, jak se vyhnout utrpení, si kladou všechna 
světová náboženství. Můžeme ji vztáhnout i na 

umírání. Zkouším si představit, že by si antonité 

místo kříže od Mistra Grünewalda koupili na trhu 

Buddhu, aby mohli nemocné shromáždit před jeho 

usměvavým duševním klidem. Buddhismus 

lapidárně konstatuje, že „život je utrpení", a toto 
utrpení neskončí, dokud se nezbavíme příčiny 

veškerého trápení, a sice vášní či tužeb (= přání). 

Já si však nepřeji být (ne-)šťastný zcela bez přání, 

nýbrž chci dosáhnout nejhlubšího cíle všech svých 

přání: být zcela v pořádku. Chci mít život, a to v 
hojnosti, život bez konce. Nechci se odnaučovat žít, 

nechci si odměřovat ze zásoby radosti, dokud se zcela 

nevyčerpá. Jsem křesťan; ať se ocitnu v jakékoli bídě, 

vím, že se z ní v pořádku dostanu. 

 

Proč toužíme po štěstí? 
Arcibiskup Helder Cámara jednou řekl, že „člověk bez 

víry je poutníkem bez cíle, otazníkem bez odpovědi, 

zápasníkem bez vítězství a umírajícím bez nového 

života". Mohl to vyjádřit ještě přesněji: „člověk bez 

křesťanské víry..." Čím více se odstraňují kříže ze 
školních tříd, ze soudních síní a z vrcholků hor, tím 

Svatěji si musí věřící uchovávat v srdci obraz 

Ukřižovaného, protože tento obraz předchází 

velkolepému obrazu radosti, východu slunce – 

vzkříšení. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 
 

*** 
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