
 

Ohlášky – neděle 18. 9. 2022 

 

Dnes prožíváme 25. neděli v mezidobí. 

 
 Pondělí 19. 9. – Památka sv. Ondřeje Kim 

Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a 

druhů, mučedníků 

 Úterý 20. 9. – Svátek Výročí posvěcení 

katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích 

 Středa 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty 

 Pátek 23. 9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

 Příští neděle 25. 9. 2022 bude 26. neděle v 

mezidobí. 
 

*** 

 

 Farní pouti se zůčastnílo 30 poutníků. Děkuji 

všem za příjemný společný čas. Fotky z pouti  

najdete v nejbližších dnech ve fotogalerii 
farnost.lovosice.cz 

 Tento týden bude mše sv. v uterý a ve středu od 

16:30 ve čtvrtek 8:00 pátek 16:30. 

 Tento pátek 23.9.  a v sobotu 24.9. probíhají 

volby do obecních zastupitelstev. Součástí 
spoluzodpovědnosti křesťana za věci veřejné je 

účast ve volbách. Prosím neopomíjejte toto vaše 

právo a odpovědnost.  

 Náboženství školních dětí začíná 21. 9. 2022. 

Bude každou středu od 13:00 pro ty, kdo ještě 

nebyly u 1. sv. přijímání. Pro starší bude od 
14:00. Povzbuďte své známé rodiče, aby přihlásili 

své děti. 

 Ve středu 28. září v 10.30 hod. bude v našem  

kostele sv. Václava poutní mše svatá. 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

14:00 *  

  

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 ve středu od 13 h 

 

*** 
 

Římskokatolická farnost sv. Václava 

v Lovosicích 

Zahradní 32/2 

41002 Lovosice 

 
IČO: 46772537 

farnost.lovosice@seznam.cz 

www.farnostlovosice.cz 

www.facebook.com/farnostlovosice 

 
P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB 

farář, administrátor farnosti 

+ 420 603 845 460 

 

 

 
 

 

Václav 
 

č. 43 (2022) 
18. 9. 2022 

 
25. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Zamyšlení nad evangeliem z 25. týdne 

v mezidobí 
 

Neděle 18. 9. - Lk 16,1-13 

Dnešní podobenství činí velké problémy. Copak 
smíme zpronevěřit cizí majetek? Slova o nepoctivém 

správci se vztahují ještě k podobenství o milosrdném 

otci z předchozí kapitoly (viz minulou neděli). Obecně 

platí, že podobenství má překvapit, a zde slova 

majitele vůči správci opravdu překvapí! Všiml si, že 
správce nyní pro sebe neukradl nic, ale obohatil jiné. 

Pán ocenil prozíravost (nikoli nepoctivost). Správce 

pochopil, že vztah k lidem je to největší bohatství, 

které může získat. Nepoctivost správce ani majitel, 

ani Ježíš nechválí, naopak (viz další verše). Lukáš 

zřejmě sestavoval text z různých výroků a zde na 
jedno místo dal texty, které si de facto odporují. Jako 

by sám Lukáš cítil, že nepoctivost správce potřebuje 

komentář, ale zároveň nechtěl, aby se text ztratil. 

Proto je třeba číst perikopu v souvislostech. 

 
Pondělí 19. 9. - Lk 8,16-18 

Kdo má odvahu vyjít na cestu s Pánem – a třeba se i 

něčeho zříci –, nebude strádat. Kdo si chce křečovitě 

lpět na svém, může přijít o všechno. 

 

Úterý 20. 9. - Lk 8,19-21 
Ježíš tvoří svou nejbližší rodinu z těch, kdo plní Boží 

slovo! Kéž patřím mezi Ježíšovy příbuzné… 

 

Středa 21. 9. - Mt 9,9-13 

Nekritizovali bychom dnes Ježíše pro jeho odvahu? 
Vždyť kritéria pro výběr apoštolů jsme dnes opravdu 

zdokonalili k nepřekonání… 

 

Čtvrtek 22. 9. - Lk 9,7-9 

Zvědavost, která vzhledem k Herodovu postavení 

bránila v poznání Ježíše. I dnes jsou mnozí zvědaví 
na předmět naší naděje. Pokoušíme se vůbec dát jim 

odpověď? 

 

Pátek 23. 9. - Lk 9,18-22 

Za koho pokládám Ježíše já? Petr se za mě odvážně 
ujímá slova. Ježíš nás skrze učedníky připravuje na 

to, že jeho vítězství předchází utrpení. 

 

Sobota 24. 9. – Lk 9,43b-45 

Je úžasné přiznání, že tenkrát našemu Pánu 

neporozuměli. Chci se Ježíšovi přiblížit tím víc! 

Navzdory nepochopení, které dnes zažívá, podobně 

jako tenkrát… 
 

Youcat (41. část) 
 
Ten, kdo přijímá eucharistii, splývá s Bohem jako 

kapka vody s oceánem. Oba už nelze od sebe oddělit. 

Kdyby nás po svatém přijímání někdo překvapil 

otázkou: „Co si s sebou odnášíte domů?" mohli 

bychom odpovědět: „Odnášíme si nebe.“ 

Je to výstižné, avšak naše víra není dost velká. 
Nechápeme vlastní důstojnost. Když odcházíme od 

posvátného stolu, jsme tak šťastní jako tři mudrci z 

východu, ovšem kdyby si tehdy byli mohli odnést 

Jezulátko s sebou domů, říká sv. Jan Maria Vianney 

(1786-1859), Farář arský. 
Jak Bůh povolává člověka? 

Promluvíme si o tom, jak si vylepšit svůj životopis. 

Křesťané svůj život neprojektují u rýsovacího prkna, 

ale naslouchají Bohu. Co si Bůh ode mě přeje? Jaký 

mám na tomto světě úkol? 

Jaký význam má Nový zákon pro křesťany? 
Ve starých náboženstvích jsou bohové většinou 

bytostmi mlčícími a náladovými. Když je špatné 

počasí, slabé žně nebo nevyjdou válečné plány, je 

jasné, že se bohové hněvají. Člověk k nim musí volat, 

zapřísahat je, přidat nějakou tu oběť navíc a svět 
začne opět fungovat tak, jak má. Dokonce i mezi 

křesťany lze narazit na pozůstatky této primitivní 

představy o Bohu. 

Jak se Bůh zjevuje ve Starém zákoně? To, že je 

Bůh jiný, a to naprosto jiný, než jak by si ho lidé rádi 

představovali, tušili obyvatelé Předního východu už 
před několika tisíci lety. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

9/ Podobenství o legionáři IV 
 

4. Překážky 
Všimněme si, že velitel na překážkovou dráhu 

neumístil nepřekonatelné překážky, nepřeje si, aby 

jeho vojáci zažili neúspěch. Je v jejich silách všechny 

postavené překážky zvládnout. Mohou je překonat 

díky své vůli a vytrvalosti. Stejně tak je to se 

zkouškami, jimiž nás Bůh nechává procházet, aby 

nás posílil: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. 

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 

zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se 

zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, 
abyste mohli obstát.“ (1K 10,13) 

 

Schopnost naplnit své povolání 

Poslední poznámka: Legionáři patří k elitním 

jednotkám. Výcvik tedy odpovídá náročnosti jejich 

strategického nasazení po celém světě. 
Analogicky – není se co divit, jestliže křesťané 

angažovaní ve službě Kristu a v misijní službě bývají 

vystaveni pokušení ve větší míře. Na jejich schopnosti 

bojovat ve víře a dobývat drobná vítězství sami nad 

sebou závisí možná velká vítězství celé církve. 
Netrapme se tedy, jestliže jsme po celý život vystaveni 

zkouškám a pokušení. Jak to velmi dobře vystihl 

svátý Farář arský: „Všichni vojáci bývají dobří v 

kasárnách. Ale až na bitevním poli se projeví rozdíl 

mezi odvážnými a zbabělci.“  
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 
 

Naučit se dýchat Duchem Svatým 
 
Rozdávat lze jen to, čím naše srdce přetéká.  Duch 

svatý je třetí božská osoba. Duch znamená dech, tedy 

to, čím Bůh „dýchá “, čím žije.  Musíme se naučit 

dýchat Duchem svátým. Bůh nás chce proniknout, 

naplnit a přeplnit naše srdce tak, aby bylo schopno 
rozdávat. O Duchu svatém nemůžeme jen diskutovat, 

je nutno se ztišit a nechat ho působit – prožívat 

„Ducha Páně nade mnou“. Je zajímavé, že právě tuto 

stať (Iz 61) si dvanáctiletý Ježíš v chrámě vybral a 

předčítal. Nejspíš nám tím chtěl říct, že „Duch Páně 

nade mnou“ je ten, kdo ho posílá hlásat radostnou 
zvěst. Je to i náš úkol. 1 my máme k dispozici Ducha 

svátého. On sám nás chce naplnit a skrze nás 

zapalovat duše, které nám posílá do cesty. Jen mu 

nesmíme stavět hříchem překážky. Srdce plné pýchy 

naplnit nemůže. Dnešní vědecká doba přímo čiší 
pýchou. Kde v medicíně ještě zbývá místo pro duši 

člověka? Ducha můžeme přijmout jen v pokoře, jsme-

li ochotni nechat se jím uchvátit. 
(z knihy Na minutu s Ladislavem Kubíčkem – 
Přitahuji?) 


