
 

Ohlášky – neděle 29. 5. 2022 

 

Dnes prožíváme 7. neděli velikonoční. 

 
 Pondělí 30. 5. – Svátek sv. Zdislavy, hlavní 

patronky litoměřické diecéze 

 Úterý 31. 5. – Svátek Navštívení Panny Marie 

 Středa 1. 6. – Památka sv. Justina, mučedníka 

 Pátek 3. 6. – Památka sv. Karla Lwangy a 

druhů, mučedníků 
 Příští neděle 5. 6. 2022 bude Slavnost Seslání 

Ducha Svatého – konec doby velikonoční. 

 

*** 

 
 5. 6. 2022 první sv. přijímání dětí z farnosti 

Lovosice, mimořádně bude mše sv. v 10:00. 

První sv. zpověď dětí bude v úterý 31. 5. 2022 

od 14 h. 

 Od 9. do 14. srpna 2022 se v Hradci Králové 

koná Celostátní setkání mládeže. V sobotu 13. 
srpna je připravený program také pro mladé 

rodiny. 

 Úklid kostela bude vždy první sobotu v měsíci 

9:00 - 11:00. Ti, kdo se dosud starali o čistotu 

našeho kostela, někteří zemřeli a ostatním s 
věkem ubývají síly. Prosím, kdo můžete pomoci, 

přijďte. 

 V aktuálním čísle KT (22) doporučuji článek P. 

Regnera o nacházení Boha ve všem, co nás 

obklopuje, záznam rozhovoru s arcibiskupem 

Janem Graubnerem, zamyšlení nad rolí školních 
kaplanů, vzpomínku na pana Josefa Abrháma a 

další články v příloze Perspektivy. 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

14:00 *  

Út, St, Čt 8:00 

Pá 16:30 

 

* Ne 14:00 - řeckokatolická bohoslužba 
 

*** 

 

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 

3. neděle v měsíci v 8:00 
 

*** 

 

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 
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Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

mailto:jw.szeliga@gmail.com


Pohotovost 
 
Umět reagovat na Boží výzvy nemusí být snadné. 

Často nás zaskočí, že nemáme čas na rozmyšlenou. 

K Panně Marii byl poslán anděl Gabriel, aby jí svěřil 

zcela výjimečný úkol – má se stát matkou Mesiáše. 

Maria byla překvapená, proto andělovi odvětila: Jak 
se to stane, vždyť muže nepoznávám? Duch svátý na 

tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní. Dítě, které 

se narodí, bude svaté, Syn Boží. Tomu Panna Maria 

nemusela rozumět, ale netrápila se tím. Když má pro 

ni Bůh úkol, určitě ví, proč to žádá právě po ní. Jsem 

služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova (Lk 
1,38). Je jedinečná a krásná, právě pro tu ochotu, 

připravenost, pohotovost. Kdybychom se od Panny 

Marie naučili jen toto, nebylo by to málo. 

Když se někdo topí, jde o vteřiny. Jen rychlá pomoc 

má smysl. Někteří lidé se tak dlouho rozmýšlejí, až 
jim ujede poslední vlak. Některé příležitosti se 

bohužel nikdy nevrátí. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 
blízkosti) 

 

*** 
 

Youcat (25. část) 
 
Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé 
jméno a budeš pramenem požehnáni. (Gn 12,2) 

Na 2. vatikánském koncilu byl k novému životu 

probuzen prastarý obraz církve, obraz (nového) 

Božího lidu, který „při svém putování prochází mezi 
pronásledováními ze strany světa a útěchami od 

Boha" (Lumen gentium 8). Starým Božím lidem byl 

míněn izraelský národ, jejž Bůh dlouho provázel na 

jeho putování. Aniž Ježíš opomenul Izrael, nyní si 

vytvořil nový národ, v němž uvádí na cestu k Bohu 

lidi všech národů a kultur. Pozorujeme-li dnešní 
církev, můžeme jen žasnout nad tím, co z ní za ty dva 

tisíce let vyrostlo. Skoro ztrácíme přehled. 

Jakou strukturu má jedna, svatá, všeobecná, 

apoštolská církev? Co koná Duch Svatý v církvi? 

Často pozorujeme obrovskou instituci, vidíme 
katedrály a kláštery, kněze a biskupy, slýcháme o 

církevním majetku nebo o charitě. Pak ale zase 

pozorujeme duchovní skutečnost církve, slyšíme o 

povoláních a sledujeme lidi, jak se modlí a darují svůj 

život Bohu. Obě skutečnosti – duchovní i 

institucionální – patří k sobě. Bez instituce by církev 

ve světě neobstála; a potřebuje také peníze, aby 

mohla pomáhat, potřebuje prostory, aby se mohla 
setkávat, a potřebuje lidi, kteří by v ní převzali určité 

úkoly. Ale to celé by bylo jen mrtvým a bezduchým 

aparátem, kdyby srdcem církve nebylo to duchovní – 

Boží skutečnost živě přítomná skrze Ducha Svatého. 

Je pravda, že skandály v církvi jsou a zůstanou 

velkou ostudou a opravdovým problémem. Avšak 
nejde jen o cosi na způsob náhodné počítačové chyby, 

kterou lze s troškou dobré vůle sprovodit ze světa. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

*** 
 

Psychosomatické choroby 
 
Na světě je tolik nemocí – jak se na to může Pán Bůh 

dívat? Statistika praví, že více než polovina 

nemocných jsou neurotici. Mnozí pacienti mají vedle 

své organické nemoci navíc ještě neurózu. Psychika 

hraje velkou roli i u rakoviny. Nejlepší prevencí 

psychosomatických chorob, mezi něž neurózy patří, 
je umět se zapřít. Něco překonat, něco si odepřít. To 

je nutno trénovat. Co ale s pacienty, u nichž je už 

taková choroba rozvinutá a zlozvyky (třeba kouření) 

fixované? Předně je třeba vědět, že je to nemoc 

zbytečná, zaviněná vlastní vinou. K tomu nemůžeme 
mlčet, musíme hájit pravdu – ovšem láskou! Musíme 

příčinu pojmenovat, ale mluvit taktně, obecně, v 

množném čísle. Je potřeba navodit správný reflex, a 

tím vytěsnit reflex patologický. Soustavně vést, 

povzbuzovat, neochabovat, modlit se. Často pomůže 

pořádná svátá zpověď. Frustrační syndrom ze ztráty 
smyslu života může uzdravit jen láska. 
(z knihy Na minutu s L. Kubíčkem – Přitahuji?) 

 

*** 

 

5/ Podobenství o očistci 
 

Texty Písma svátého jsou velkou útěchou pro ty, kteří 
prožívají smutek ze ztráty. Jak jim ale vysvětlit, co se 

přesně v tomto okamžiku děje s duší? Abych na tuto 

otázku mohl lépe odpovědět, nabízím podobenství o 

očistci. 

 

Tváří v tvář Ježíši 

Věříme, že když se duše oddělí od těla, setká se s 

Bohem, který je zdrojem světla a lásky. Ať už byl život 
lidí jakýkoli, všichni se v okamžiku smrti ocitnou 

tváří v tvář Ježíši. V naší katolické tradici to 

nazýváme „soukromý soud“. 

 

Peklo 

Každý někdy slyšel o pekle. Představujeme si ho jako 
nějaké místo, kam Bůh posílá darebáky, aby se tam 

smažili. Někteří na něj nevěří. Nicméně je jisté, že 

peklo existuje, protože opravdu musí existovat nějaké 

místo pro lidi, kteří se Boha dobrovolně vzdají. Na 

druhou stranu ale věříme, že Bůh ve svém velkém 
milosrdenství udělá všechno pro to, aby člověka 

zachránil, ať už je jakýkoli. Krásně nám to dokládá 

příběh „dobrého lotra“ - ten člověk byl vrah, který 

sám o sobě řekl, že právem zasluhuje smrt. A právě 

on se stal prvním, kdo vstoupil do ráje. Sice tedy 

můžeme s jistotou říct, že peklo existuje, ale 
nemůžeme vědět, jestli tam někdo je ani kdo tam je; 

to přísluší jen Bohu. Možná i ten nejhorší zločinec 

řekl Bohu v posledním okamžiku své ano. 

 

Kam se strom naklání, tam spadne 
Není-li Bůh nic než láska a své ano mu stačí říct až 

chvilku před smrtí, je tedy vůbec možné, že ho někdo 

odmítne? Ano, jak říká přísloví, kam se strom 

naklání, tam spadne. Jestli někdo Boha odmítal po 

celý svůj život, je pravděpodobné, že ho odmítne i v 

okamžiku své smrti. Peklo je místem jen pro ty, kteří 
Boha odmítají až do krajnosti – i poté, co se s ním 

setkají tváří v tvář! Sice nemůžeme říct s jistotou, že 

v pekle někdo je, naneštěstí si však můžeme 

domyslet, že mnoho lidí tam skončí. Důležité je ale 

pochopit, že Ježíš nikoho do pekla za trest neposílá. 
Do pekla půjdou jen lidé, kteří Ježíše z vlastního 

rozhodnutí odmítnou! 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

*** 

 

Prosím, Otče, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno.  
 

*** 


