
 

Ohlášky – neděle 9. 10. 2022 

 

Dnes prožíváme 28. neděli v mezidobí. 

 
 Sobota 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve 

 Příští neděle 16. 10. 2022 bude 29. neděle v 

mezidobí. 

 

*** 
 

 Koncert v kostele charita Lovosice bude v 

úterý, 11. října⋅17:00–20:00 

 úterý, 11. října bude v Lovosicích modlitební 

společenství v kapli na faře 

 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. 

 

 

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 

(1. neděle v měsíci + o velkých svátcích) 

 

*** 

 
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 
 

 

 

 

Václav 
 

č. 46 (2022) 
9. 10. 2022 

 
28. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 28. týdne v mezidobí 
 
Neděle 9. 10. - Lk 17, 11-19 

Komu Ježíš klade otázky dnešní evangelijní 

perikopy? Samaritánovi, kterého uzdravil? Anebo 

učedníkům? Bůh má moc konat zázraky, vstupovat 

do lidské bídy a proměnit ji. Ale my často Boží 
zázraky bereme jako samozřejmost, anebo je vůbec 

nevidíme. Text prvního čtení i evangelia zpochybňuje 

samozřejmost, s jakou vnímáme hojnost, zdraví i 

skutečnost života. Nevidět dárce a neděkovat za 

získávané dary ochromuje. Nevděčnost je projevem 

pohrdání vůči dárci. A při tom stačí tak málo: vidět 
realitu a překonat podivnou bariéru lenosti a vyjádřit 

radost. 

 

Pondělí 10. 10. - Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 

Svobodný Jeruzalém, přicházející shora, obraz 
církve, která děti plodí ke svobodě, ne k otroctví. 

Ostatní falešné „svobody“ se časem mění v otrocký 

chomout! 

 

Úterý 11. 10. - Gal 5,1-6 

Pavel musel přesvědčovat, že opravdové přijetí Krista 
nahradí Zákon. Kéž se i moje víra projeví navenek 

láskou. Tak se „předpisy“ octnou až na druhém 

místě. 

 

Středa 12. 10. - Gal 5,18-25 
Snažme se víc, aby nás druzí poznávali podle ovoce 

Ducha, a ne podle toho, že stále poukazujeme na 

negativa a špatnosti. 

 

Čtvrtek 13. 10. - Ef 1,1-10 

Kéž znovu promodlím tento hluboký text! S vědomím, 
že Bůh si nás vybral již před stvořením světa, s 

vědomím, že jsem součástí jeho plánu spásy… 

 

Pátek 14. 10. - Ef 1,11-14 

Jak veliká věc je pro mě pocit, že si mě Bůh získal 
jako svůj majetek. A tak o mě chce pečovat. Kéž se 

mu nevzpouzím… 

 

Sobota 15. 10. – Ef 1,15-23 

Sounáležitost s Ježíšem a jeho církví, to jsou rysy 

dospělého křesťanství. Nikoli jen individuální 
pěstování soukromé zbožnosti. 

 

10/ Jak respektovat všechna náboženství 

II 
 

Mezi vesničkami Hontanas a Itero del Castillo 

potkávám nějakého Francouze, který jde v opačném 
směru. Ptá se: „Prý tady putuje i nějaký kněz, 

nepotkals ho náhodou?“ - „To jsem já.“ - „Aleluja! Po 

cestě jsem o tobě slyšel. Vracím se od svátého Jakuba 

a teď jdu směrem do Říma a pak do Jeruzaléma. Mohl 

bys mě vyzpovídat?“ Víra a odvaha tohoto poutníka 
mě ohromily. 28. srpna přicházím do velmi zvláštní 

malinké noclehárny při kapli svátého Mikuláše. 

Provozují to tu Italové, mají tady jen asi deset míst. 

Znovu zde potkávám Neala, mladého Brita, 

protestanta. O něco později dorazí Australan Ben, 

který je katolík. Večer sloužím mši v italštině, první 
čtení máme německy a kážu v angličtině. Po mši nám 

jeden z našich hostitelů umyje a políbí nohy, druhý u 

toho drží zapálenou svíčku a třetí předčítá modlitbu 

určenou pro obřad mytí nohou. Velmi dojemný 

moment. Potom nás pozvou na jídlo, k večeři máme 
výborné těstoviny připravené přesně „al dente“. 

Jedna z ubytoven, na které nejvíce vzpomínám. 

Následujícího dne jsem chtěl pokračovat sám, ale 

Neal a Ben mě požádali, zda by mohli jít se mnou, 

protože si kladou mnoho otázek ohledně víry. 

Souhlasím. Vydáváme se na cestu. Benova otázka je 
jednoduchá: Proč by naše křesťanské náboženství 

mělo mít patent na pravdu a mělo být lepší něž 

všechna ostatní náboženství? Tato otázka je pro ně 

poměrně zásadní, tím spíš, že Ben je Australan s 

irskými, tedy důkladně katolickými kořeny, zatímco 
Neal je anglický protestant, ale původem z Indie. 

Nepouštím se do srovnávání křesťanství s ostatními 

náboženstvími; rozhodnu se, že jim radši vyložím 

základy naší víry. Začínám tedy výkladem Písma: 

Příběh Abrahamův, Josef Egyptský, Mojžíš, král 

David, proroci..., až po zázračné Ježíšovo narození, 
období jeho veřejného života, kázání a znamení, která 

učinil, jeho smrt a zmrtvýchvstání. Hodiny utíkají v 

rytmu našich kroků, mladíci jsou velmi pozorní, 

hltají má slova. V podvečer se dostáváme až k 

emotivní pasáži o dvou učednících jdoucích do 
Emauz (L 24). Hned zrána na velikonoční neděli 

spatřila Marie z Magdaly vzkříšeného Ježíše. Řekla to 

apoštolům, kteří se ke hrobu také vydali, ale Ježíše 

už neviděli. Tito dva učedníci celí posmutnělí 

odcházejí z Jeruzaléma, protože zprávě o vzkříšení 

neuvěřili. Po cestě potkávají Ježíše, kterého ale zprvu 

nepoznávají. Ježíš jim vysvětluje Písma a jejich srdce 

zahoří. Ale až při lámání chleba konečně pochopí, že 
je to On, že byl opravdu vzkříšen a žije. Přesně v 

tomto okamžiku mého vyprávění se nám záře 

zapadajícího slunce opře do zad. Neal jde po mé 

pravici, Ben po levici. Naše tři stíny se promítnou na 

cestu před námi, hotová ilustrace do knihy. Ben na 

mě pohlédne a vykřikne: „Ale René-Lucu, přesně to 
právě teď prožíváme, Emauzy!“ Pro Bena i Neala byla 

tato chvíle silným duchovním zážitkem, který je 

posílil v jejich víře. 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 

 

Youcat (44. část) 
 

Zatímco o celibátu lze diskutovat, protože je to církví 
požadované, „nanejvýš přiměřené" znamení – vždyť v 

celibátu žil přece Ježíš -, bez kněží je církev naopak 

něco naprosto nemyslitelného; zničil by se tak její 

vnitřní systém. Ostatně tam, kde má církev učedníky, 

nechybí ani povolání ke kněžství. Kněz je monstrance 

– má za úkol ukazovat Ježíše. On sám musí ustoupit 
do pozadí a umožnit tím, aby byl vidět pouze Ježíš. 

Co v církvi znamená žít v celibátu? Tentokrát 

budeme pátrat po záhadě, jak je možné, že v knězi 

Donu Camillovi bylo tolik lásky a že v žádném případě 

netrpěl samotou. I ve skutečném životě jsou kněží 
lidmi žijícími ve vztahu – žijí z Boha. Jsou všichni 

lidé povoláni k manželství? Pokaždé mě překvapí, 

že laici nemají s církví žádný větší problém než 

„celibát“. Nikdo přece žádného křesťana nenutí 

následovat Ježíšovu radu žít bez manželství „pro 

nebeské království“ (Mt 19,12). Žádný křesťan není 
povinen žít tímto způsobem. Ano, mnozí kněží a 

řeholníci nedělají celibátu bohužel dobrou reklamu. 

Kdysi jsem byl na jednom velkém shromáždění 

svědkem podivné debaty. Představený kněžského 

semináře předložil tezi, že celibát musí být pro 
kandidáty radostí – ba že si bohoslovec musí zvolit 

tuto životní formu (při veškerém emocionálním 

odříkání) proto, že žádná jiná by pro něho nebyla 

logická.  
(z knihy Youcat: Kurz víry) 
 


