
 

Ohlášky – neděle 17. 7. 2022 

 

Dnes prožíváme 16. neděli v mezidobí. 

 
 Pátek 22. 7. – Svátek sv. Marie Magdalény 

 Sobota 23. 7. – Svátek sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy 

 Příští neděle 24. 7. 2022 bude 17. neděle v 

mezidobí. 

 
*** 

 

 Tuto neděli 17.7.22 8:00 je mše v Sulejovicích 

 V sobotu 23.7.22 Pouť sv. Jakuba 

v Radosticích 
 V neděli 24.7.22 po dopolední mši svaté (od9:00) 

bude před kostelem Všech svatých v Litoměřicích 

žehnání dopravních prostředků. 

 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. 

 

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 

41002 Lovosice 
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www.farnostlovosice.cz 
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Reptání 
 
Dělníci pracující na vinici se večer vraceli domů a 

celou cestu dávali najevo nespokojenost, přestože 

dostali slíbené. Mojžíš to měl ještě horší. Vedl Boží lid 

z otroctví ke svobodě a lid reptal, že to bylo v 

egyptském zajetí lepší. Je pravda, že ta cesta nebyla 
pohodlná, přišel hlad, žízeň, únava. Ale křičet na 

Mojžíše: Proč jsi nás vyvedl z Egypta? to bylo trochu 

moc (srov. Ex 17,3). Co měl s nimi dělat? Však si také 

zoufal. 

Čím to je, že někteří lidé musí stále dávat najevo 

především nespokojenost, neustále protestovat a 
reptat. Když se člověk naučí děkovat i za malé věci a 

přijímá svůj díl odpovědnosti za celek, nic nepovažuje 

za samozřejmé. Najde si důvod ke spokojenosti. 

Reptající mají často ruce v klíně, dobře se jim to radí. 

Svatý Jan Bosko považoval reptání v kongregaci za 
největší mor. Nedoporučoval zvláštní pokání. Stačí, 

říkal, když dokážete trpělivě snášet obtíže a těžkosti 

každého dne. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 

blízkosti) 

 
*** 

 

Youcat (32. část) 
 

Nahlédněme do Nového zákona a podívejme se na 

praxi prvotní církve! V Samařsku, ležícím na 

Západním břehu Jordánu, místní obyvatelé uvěřili v 

Krista. „Když se apoštolově v Jeruzalémě dověděli, že 
Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a 

Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali 

Ducha Svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich 

nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. 

Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha Svatého" 

(Sk 8,14-17). 
Sestupuje na nás Duch Svatý při biřmování 

podruhé? „Biřmuje" i apoštol Pavel, a to v luxusní 

obchodní metropoli Efesu. Tam našel některé 

učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha 

Svatého, když jste přijali víru?' Odpověděli mu: „Ale 
ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý.“ Řekl 

pak: Jak jste tedy byli pokřtěni?' Oni pravili: „Křtem 

Janovým.“ Pavel je poučil:  

„Jan uděloval křest k obrácení a říkal lidu, aby uvěřili 

v toho, který přijde po něm, a to v Ježíše.“ Když to 

uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Pavel 

na ně vložil ruce, a sestoupil na ně Duch Svatý, takže 
mluvili neznámými jazyky a pod vlivem vnuknutí. 

Těch mužů bylo celkem asi dvanáct" (Sk 19,2-7). 

Všichni máme starost o to, aby naše děti byly 

pokřtěny, a to je dobře. Asi se už ale tolik nestaráme 

o to, aby přijaly i biřmování. Proto zůstávají stát v půli 

cesty a nepřijmou Ducha Svatého, který je pro život 
křesťana tolik důležitý, neboť nám dává sílu 

postupovat kupředu, říká papež František. 

Jeden člověk zvolil trochu zvláštní přirovnání: Spolu 

se křtem jste dostali auto – a s biřmováním přicházejí 

pohonné hmoty. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

*** 

 

7/ Podobenství o vteřinovém lepidle 
 

Leopoldův příběh nám ukazuje, jak velkou fantazii je 

ochoten zapojit Pán Bůh, aby člověka přivedl k sobě. 

Svátost smíření (lidově zpověď) je výsadní prostředek 
pro obnovení ztraceného spojení mezi člověkem a 

Bohem. Mnoho lidí má přesto s tímto krokem 

problém a nevidí v něm žádný smysl: „Víte, otče, já 

zpověď nepotřebuju. Já Boha požádám o odpuštění 

přímo a moc dobře mi to funguje!“ 
Chápu, zpověď vyžaduje pokorný přístup, a to nás 

něco stojí; mnohým lidem přijde snazší se tomu 

vyhnout. Tato svátost je ale tak důležitá! Jak jsem 

vysvětloval Leopoldovi, sám Ježíš řekl svým 

apoštolům: „Cokoli na zemi rozvážete, bude 

rozvázáno také na nebi.“ Ježíš chtěl, aby jeho 
učedníci měli tuto pravomoc. Snad nám to pomůže 

trochu pochopit „podobenství o vteřinovém lepidle“. 

 

Vteřinové lepidlo 

Každý už někdy v životě použil vteřinové lepidlo. Ať 
už při lepení modelů letadýlek nebo na spravení 

rozbité vázy, jednoho dne jsme asi sundali tu 

malinkou čepičku z miniaturní tuby, abychom z ní 

vymáčkli tu úžasně silnou tekutinu. Jestli vám 

omylem vyteklo trochu lepidla na prsty, a ještě jste se 

jimi dotkli, měli jste možná pocit, že už je snad nikdy 
neodlepíte. Člověka to zarazí a na chvilku ochromí. 

Tuto známou situaci můžeme použít jako analogii 

hříchu v našem životě. Hřích nás totiž také 

ochromuje, brání nám ve svobodě. A když za někým 

přijdu s prsty zalepenými vteřinovým lepidlem a s 
otevřenou tubičkou, může se stát, že upatlám ještě i 

jeho. Moje osobní zablokování paralyzuje i vztahy s 

ostatními, všechno spolu souvisí, všichni spolu 

souvisíme. 

 

Voda 
Je tedy potřeba vymyslet, jak z toho ven. Naší 

nejpřirozenější reakcí v podobné situaci je, že si 

jdeme opláchnout ruce pod kohoutek s vodou. Jenže 

zjistíte, že to nepomáhá, prsty jsou stále slepené. 

Voda vteřinové lepidlo nerozpouští, nefunguje to! 
Stejné je to s lidmi, kteří zhřeší a pak se spokojí s tím, 

že žádají odpuštění přímo od Boha. To je sice velmi 

správná bezprostřední reakce, je moc důležité litovat 

svého provinění hned, jakmile si ho uvědomíme. 

Jenže i když je osobní návrat k Bohu na místě, ještě 

tu něco chybí, aby člověk mohl být zcela osvobozen. 
 

Holy White Spirit 

Pro odstranění lepidla ze svých prstů musíte použít 

speciální přípravek, nějaké rozpouštědlo. Existuje 

ředidlo s příhodným názvem White Spirit (Bílý duch). 
Postup je obdobný jako při odstraňování paralýzy 

způsobené hříchem, kdy potřebujete použít speciální 

sílu „Holy White Spirit“, který působí ve svátosti 

smíření. Ano, tu zvláštní moc jí dává síla Ducha 

svatého. Zdrojem její síly není kněz, který je sám 

hříšník a rovněž potřebuje pravidelně přijímat svátost 
smíření. Její síla přichází od samotného Boha, který 

se rozhodl, že si vyvolí obyčejné a hříšné lidi, skrze 

něž bude jednat. Kněz je vlastně jen jakousi 

„nádobou“ naplněnou Duchem svatým, osvobozující 

mocí je Bůh sám. 
Bůh sám daroval lidem tuto mimořádnou milost. 

Kněží jsou jen jejími zprostředkovateli a strážci. 

Čekají na vás všude po celém světě. Někdy tráví ve 

zpovědnici celé hodiny, aniž by kdokoli přišel, a 

podobají se tak Bohu, který stále očekává návrat 

svých synů. 
A proto už nečekejte, ale jak říká apoštol Pavel: 

„Nechte se smířit s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

*** 


