
 

Ohlášky – neděle 30. 10. 2022 

 

Dnes prožíváme 31. neděli v mezidobí. 

 
 Úterý 1. 11. – Slavnost Všech svatých 

 Středa 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé 

 Pátek 4. 11. – Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

 Příští neděle 6. 11. 2022 bude 32. neděle v 
mezidobí. 

 

*** 

 

 Plnomocné odpustky pro zesnulé – viz 2. 
strana 

 Dušičková pobožnost na hřbitově v Lovosicích 

bude ve středu, 2. listopadu⋅17:15 po mši sv.  

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne 9:00 

14:00 *  

Út Bohol. slova 16:30 

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. 49 (2022) 
30. 10. 2022 

 
31. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 

v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 31. týdne v mezidobí 
 
Neděle 30. 10. - Lk 19,1-10: Mnozí lidé, kteří byli 

svědky obrácení nějakého člověka, vyprávějí o 

strhujícím příběhu, neuvěřitelných proměnách, 

zázracích, když Bůh vstoupil do lidského srdce. 

Obrácení je okamžik prozření. Někdy proběhne 
najednou, někdy jde o proces s malými krůčky. Ale 

na začátku stojí někdo, kdo má odvahu dovolit 

„hříšníkovi“, aby se přiblížil. Křesťanství není 

náboženství uzavřené v malé skupině bránící se 

všemu novému. Naopak je misijním úsilím všech, kdo 

přijali Ježíše jako Pána svého života. Misie 
neoznačuje působení někde v exotické zemi. Je 

otevřením srdce pro ty, kteří jsou „jiní“. To proto, že 

Bůh miluje každého a hledá cesty, jak pomoci všem 

lidem otevřít oči pro Boží lásku. 

 
Pondělí 31. 10. - Lk 14,12-14: Nezištnost. Ta se má 

však projevit i v postoji k Bohu. Nekonat věci pro 

okamžik „vzkříšení spravedlivých“. Ale prostě z lásky. 

 

Úterý 1. 11. - Mt 5,1-12 a: Svatost – otevřenost vůči 

Bohu a splynutí s jeho dobrotou. Dnes se mohu 
zamýšlet nad tím, kolik nekanonizovaných světců 

jsem v životě potkal. Je totiž dost lidí, pro které text 

blahoslavenství představuje návod k životu. 

 

Středa 2. 11. - 2Mak 12,43-46: Víra ve vzkříšení 
člověkova těla – tedy celého člověka – je v této knize 

ze 2. stol. před Kristem jasně vyjádřena. Mě osobně 

má myšlenka na vzkříšení naplnit nadějí na shledání 

s těmi, kterým modlitbou mohu pomáhat… 

 

Čtvrtek 3. 11. - Lk 15,1-10: Pánu i dnes záleží na 
těch „ztracených“. Pokud se počítám mezi těch 99, 

nesmím si stěžovat, že mi nevěnuje tolik pozornosti, 

zatímco hledá zatoulanou ovečku. 

 

Pátek 4. 11. - Lk 16,1-8: Zde Pán nedává za vzor 
nepoctivost! Ale chce nás inspirovat. K tomu, 

abychom nabízené možnosti využili podobně 

vynalézavě, jako to umí „děti světa“ v materiálních 

věcech. 

 

Sobota 5. 11. – Lk 16,9-15: Dobře víme, že bohatství 
i dnes zatěžuje. Služba Bohu totiž vyžaduje celého 

člověka. Rozpolcenost však může být způsobena i 

existenčními starostmi… A za takto ohrožené chci víc 

prosit! 

 

Youcat (47. část) 
 

V Ježíšovi se hroutí koloběh starého světa plození, 

rození a umírání; „tento viditelný svět pomíjí" (1 Kor 
7,31). Ti, kdo žijí v celibátu, protože jim tuto cestu 

vložil do srdce sám Bůh (Mt 19,11: „Všichni to 

nechápou, jenom ti, kterým je to dáno..."), 

uskutečňují radikální novost nadcházejícího světa, 

která začíná Ježíšem. Bůh se tak už dnes stává 

člověku „vším", co potřebuje.  Jednou i my 
pochopíme, jak to myslela svatá Terezie z Avily, když 

řekla: „Kdo má Boha, tomu nic neschází. Bůh sám 

stačí.“ Jaké místo má svátost svěcení v Božím 

plánu spásy? Žije-li kněz svůj celibát zbožně a 

věrohodně, reprezentuje tak celou svou existencí 
Krista. Není pouhým funkcionářem, který odvádí 

určitou práci a po pracovní době poseká odpoledne 

trávník a zahraje si s dětmi dámu. Církev si i nadále 

uchovává přesvědčení, že Bůh probouzí dostatek 

povolání všude tam, kde nalezne živnou půdu pro 

skutečné učednictví a následování Krista. Právě v 
tom lze asi hledat příčinu, proč je dnes někde 

dostatek kněžských povolání, zatímco jinde skýtají 

semináře žalostný pohled a kláštery zejí prázdnotou. 

Situaci však v žádném případě nelze řešit tím, že z 

kněžství uděláme občanské povolání s běžným 
kariérním postupem a umístěnkami pro diplomované 

teology. Na co je celibát, když se k člověku tak 

skvěle hodí manželství? Vlastní pojem celibát by 

bylo zapotřebí nahradit, protože se míjí významem. 

Vychází z latinského slovního základu caelebs = žijící 

sám. Ale to je přesně to, co se člověku žijícímu bez 
manželství pro nebeské království nikdy nesmí stát – 

on si nesmí žít jen pro sebe. Bud' bude „ve vztahu“, a 

to v životaschopném vztahu lásky s Bohem, nebo 

zdegeneruje v pouhého nevrlého singla. Celibát žitý 

na způsob znamení je sociální skutečností, je láskou, 
vztahem, společenstvím. Proto se odvaha celibátního 

života blíží spíše odvaze manželství než neschopnosti 
mnoha singlů žít ve vztahu. (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

 

 
 

 

*** 

 

Plnomocné odpustky pro zesnulé 
 

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako 

„Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 

nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného 
společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. 

Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá 

toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za 

zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a 

vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.  

 
 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý 

den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela 

získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze 

duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti 

k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je 

podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 

modlitbu Páně a Vyznání víry. 

 Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, 
jestliže po splnění obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 

Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti 

k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) 

navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v 
duchu za zemřelé.  

 Svátost smíření není nutné přijímat každý den. 

Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za 

zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech 

po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na 

úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy 
chcete plnomocný odpustek získat. 

 

Dle dovolení Apoštolské Penitenciárie platné od r. 

2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat 

odpustky již v týdnu od 25.10. do 31. 10. pro ty, 
kdo od 1. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů 

hřbitov navštívit. 

 

*** 

 

 
 


