
 

Ohlášky – neděle 2. 10. 2022 

 

Dnes prožíváme 27. neděli v mezidobí. 

 
 Úterý 4. 10. – Památka sv. Františka z Assisi, 

kněze a učitele církve 

 Pátek 7. 10. – Památka Panny Marie Růžencové 

 Příští neděle 9. 10. 2022 bude 28. neděle v 

mezidobí. 

 
*** 

 

 Milí farníci a přátelé farnosti a kostela sv. 

Václava, přijměte naše srdečné pozvání na 

varhanní koncert, kterým chceme poděkovat 
Vám všem, kdo jste jakýmkoli způsobem 

podpořili naše úsilí o záchranu lovosických 

varhan. Varhany jsou nově naladěné a jejich 

krásný nový zvuk si můžete přijít poslechnout V 

sobotu 15.10.2022 od 16:00 V kostele sv. 

Václava. Hrát bude PhDr Pavel Hrubeš, který se 
mnoha způsoby zasloužil o opravu tohoto 

nástroje. Na koncert rovněž přijedou naší 

přátelé a dárci z Coswigu. Před koncertem bude 

možno se s nimi osobně setkat a pohovořit.  

 
    Vstupné na koncert je dobrovolné. V kapli sv. 

Antonína bude před a po konání koncertu 

probíhat benefiční prodej původních varhanních 

píšťal. Koupí píšťaly získáte zajímavý suvenýr, 

který spoluvytvářel duchovní atmosféru našeho 

kostela, a přispějete na konečné fáze 
rekonstrukce varhan. Ještě jednou děkujeme a 

těšíme se na Vás.   

 Od tohoto měsíce svaté liturgie 

Řeckokatolického obřadu, v kostele 

v Lovosicích, budou pouze každou první neděli 
měsíce od 14h a o velkých svátcích. 

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

14:00 *  

Út, St 16:30 

Čt 8:00 

Pá 16:30 

 
* Ne 14:00 - řeckokatolická bohoslužba 

 

*** 

 

Sulejovice, filiální 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 

(děti před 1. sv. přijímáním) a od 14 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 
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Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 27. týdne v mezidobí 
 
Neděle 2. 10. - Lk 17,5-10 

Nemalá část evangelia se skládá z drobných výroků, 

které autoři poskládali v různém pořadí a vložili do 

textu. Tak si počíná i svatý Lukáš. Výrok o víře 

šokuje. Copak apoštolové nenásledují Krista, protože 
v něj uvěřili? Pán naznačuje, že o víru je třeba se 

opřít. Vložit důvěru do toho, co jsme vírou přijali. 

Nikdo by neporoučel stromu, aby se přesadil. 

Rozumově ví, že to je nesmysl. Pokud ale víra vede 

člověka ke krokům, které jsou za hranou běžné 

zkušenosti, je třeba ji brát vážně. Je třeba rozvažovat 
na jedné straně s velkou pokorou služebníků, kteří si 

Boha váží, a na druhé straně s důvěrou dítěte, které 

spoléhá na Nebeského Otce. Pán tedy necílí na 

nesmyslné či pomatené jednání. Ale poukazuje na 

ochotu opřít se o víru, protože víra zmůže velmi 
mnoho. 

 

Pondělí 3. 10. - Lk 10,25-37 

Kněz i levita měli málo času, byli zaneprázdněni 

službou Hospodinu. Cesta k Němu však vede skrz 

záchranu zbitých, zapomenutých. 
 

Úterý 4. 10. - Lk 10,38-42 

„Pane, řekni jí něco, rozsuď nás, nenech to tak“, 

říkáme i my často v modlitbě. Spočinutí u Pánových 

nohou je však možné i při práci pro druhé. 
 

Středa 5. 10. - Lk 11,1-4 

Chuť naučit se správně modlit! Máme ji? Není pro mě 

modlitba stereotypem, přítěží? Základní prosby 

načrtnuté Pánem ať jsou pro mou duši jakoby 

dechem… 
 

Čtvrtek 6. 10. - Lk 11,5-13 

Po Ježíšově povzbuzení si musím uvědomit rozdíl 

mezi modlitbou „vyplněnou“ a „nevyslyšenou“. On 

často dává ve své velkorysosti věci jiné a někdy i na 
jiná místa. 

 

Pátek 7. 10. - Lk 11,15-26 

Ježíšovi mám poskytnout své prázdné nitro, aby je 

naplnil. Pokud ne, uhnízdí se tam všelicos… Platí to 

zvláště dnes, kdy jsme zahlceni komunikačními 
technologiemi. 

 

Sobota 8. 10. – Lk 11,27-28 

Pokaždé, když slyšíme Boží slovo a zachováváme ho, 

jsme spojeni příbuzenstvím se samotnou Marií, 

matkou Ježíšovou! 
 

10/ Jak respektovat všechna náboženství 

II 
 

Jednou procházím kolem domku, na jehož zápraží 

sedí španělská stařenka. Když mě vidí pochodovat s 
růžencem v ruce, zavolá na mě: „Ach, to je tak krásné 

vidět zas jednou poutníka, který se modlí růženec!“ 

Jakožto „praktikující křesťanka“ byla zjevně 

nadšená, když viděla procházet „praktikujícího 

poutníka“. Záhy mi dochází, že poutníci tu tvoří 

jakési malé městečko. Všichni zastavujeme ve více 
méně stejných ubytovnách, a přestože jdeme různým 

tempem, za pár dní se vždycky znovu potkáme, 

navzájem se předbíháme a opět doháníme. Často se 

tvoří malé skupinky lidí, kteří si padnou do oka a 

jdou pak nějaký úsek společně. Když 25. srpna 
dorazím do San Juan de Ortega, potkávám skupinu 

tří mladých lidí: Francouzka Marie, která přišla z 

Toulouse, Australan Ben, který svou pouť zahájil v 

Puy, a Angličan indického původu Neal, který žije v 

Londýně. Po krátké pauze se rozhodují, že půjdou 

přes noc. Další den odpoledne se k nim připojím, 
když mají zrovna delší přestávku, protože celou noc 

nespali. Dlouho si povídáme a potom se zase 

vydávám na cestu. Později se seznamuji s dívkou 

jménem Maria Sole, která je tanečnicí flamenca v 

Mexiku, a s Antoniem, otcem rodiny a učitelem 
francouzštiny. V podvečer přicházíme do Burgosu. 

Místní katedrála je bohužel zavřená. Následující den 

jdu stále ve společnosti Antonia a Marii Sole. Je 

pěkně naštvaná na španělskou církev kvůli vazbám 

na Franca. Hodně jí naslouchám a opatrně se snažím 

vysvětlit, že nemá cenu trápit se minulostí, je potřeba 
otočit list a začít žít se současnou církví. Večer v 

Hornillos del Camino se usadíme na zahrádce jedné 

kavárny. Maria Sole nám o svém povolání vyprávěla 

s takovým zaujetím, až bylo Antoniovi líto, že ji 

neuvidí tančit. Bez hudby to nejde. Vtom hned vedle 
nás zastaví auto, hudba na plné pecky, píseň v rytmu 

sevillanas. Maria Sole řidiče mile poprosí, aby hned 

neodjížděl, a vystřihne dvě sevillanas před užaslými 

zraky všech procházejících. A to je právě kouzlo 

Svatojakubské cesty. Večer ty dva pozvu, aby se ke 

mně připojili při slavení mše svaté na noclehárně. 

Ochotně souhlasí. Sdílel jsem s nimi něco z jejich 

života, takže byli otevřeni sdílení něčeho z toho mého. 
Řekl jsem si, že nechci zůstávat dlouho se stejnými 

lidmi, ráno tedy odcházím dřív, abych si nechal 
prostor pro osobní rozjímání a nová setkání. (z knihy 
René-Luca Patnáct podobenství) 

 

Youcat (43. část) 
 

Proč si církev říká apoštolská? V církvi však 

neexistují pouze všeobecná povolání. V čem spočívá 
zvláštní povolání biskupa nebo kněze? Nejstručnější 

odpověď zní: Je to následovník apoštolů. Dělá to, 

co dělali apoštolově. V Novém zákoně objevujeme 

jakousi prvotní podobu církve. Pánem církve je po 

všechny časy Ježíš Kristus. On je tím, kdo jedná. On 

odpouští hříchy. On učí. On uzdravuje. On sám se 
obětuje. Kolem Ježíše jsou učedníci. Zve je do své 

blízkosti a do své školy. Oni mu hledí na ruce a hovoří 

s ním. Přejímají jeho záměry. Jsou vysíláni po dvou 

do „všech měst a míst, kam chtěl sám přijít“ (Lk 10,1).  

Proč předáváme víru dalším lidem? Ježíš už 
nenazývá své učedníky „služebníky", ale „přáteli" 

(Jan 15,15). Učedníci jsou motorem církve – a možná 

právě zde se ukrývá klíč k současné krizi církve: 

chybí jí učedníci a skupiny učedníků, tedy lidé, kteří 

se ve svém běžném prostředí nasazují pro Krista a 

jsou motivováni zcela osobním vztahem k němu. 
Hovoříme-li o učednících, můžeme pomyslet 

například na členy řeholních společenství, kteří žijí 

jako znamení toho, co by měli svým životem 

naplňovat všichni křesťané. Z okruhu učedníků si 

jich Ježíš vyvolí několik k tomu, aby se stali apoštoly. 
Jako by je do jisté míry nasměroval k církvi a k 

nezastupitelné službě v ní. Oni pak začnou 

zástupně konat to, co může konat pouze Ježíš – 

budovat církev na svátostech, především na 

lámání chleba (srov. 1 Kor 23,24), na odpouštění 

hříchů („komu hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny", Jan 20,23), ale také na hlásání „vhod či 

nevhod" (2 Tim 4,2) a na vedení v Ježíšově jménu. 

Veřejné mínění dnes kněze často zpochybňuje, a to 

zdaleka ne pouze kvůli otázce celibátu. Mnozí lidé 

jsou toho názoru, že církev by se dala docela dobře 
vést i bez kněží. (z knihy Youcat: Kurz víry) 
 


