
 

Ohlášky – neděle 6. 11. 2022 

 

Dnes prožíváme 32. neděli v mezidobí. 

 
 Středa 9. 11. – Svátek Posvěcení lateránské 

baziliky 

 Čtvrtek 10. 11. – Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

 Pátek 11. 11. – Památka sv. Martina, biskupa 

 Sobota 12. 11. – Památka sv. Josafata, biskupa 
a mučedníka 

 Příští neděle 13. 11. 2022 bude 33. neděle v 

mezidobí. 

 

*** 
 Do úterý 8. listopadu je možno získat denně po 

splnění tří obvyklých podmínek plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba 

jen v duchu za zemřelé. 

 2. V sobotu 5.11.2022 v 15 hod. je v kostele sv. 
Martina v Mlékojedech na poutní mši sv. 

 3. V pondělí 7.11. 2022 od 17 hod. zve Městská 

knihovna na přednášku Mgr. Jana Kvapila, 

Ph.D. „Osud mariánského oltáře z Předního 

Cinvaldu.“ Následuje prohlídka křídel oltáře v 
biskupské rezidenci. 

 Česká biskupská konference vyhlašuje na 

neděli 13.listopadu, kostelní sbírku, na 

katolické sdělovací prostředky. 

 20.11.22 18:00 tradiční Koncert při svíčkách 

provede ZUŠ Lovosice 
 Společnost pro obnovu Mariánského sloupu 

srdečně zve na slavnostní bohoslužbu do chrámu 

Matky Boží před Týnem na Staroměstském 

náměstí v Praze, spojenou s dekorováním sochy 

Immaculaty pražskými hasiči. Mši bude 
celebrovat J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup 

pražský a primas český.  

ve čtvrtek 8. prosince 2022, od 10:00 hod. 

 

  

 

Bohoslužby během týdne 

 

Lovosice, farní kostel sv. Václava 

 
Ne   9:00 

14:00 *  

Út 

bohoslužba 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 
Bankovní účet farnosti číslo 199794994/0300. 

Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude 
vydáno na požádání. 

 
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 32. týdne v mezidobí 
 
Neděle 6. 11. - Lk 20,27-38: Saduceové oslovili 

Ježíše s teoretickým příkladem, který měl ukázat 

nesmyslnost vzkříšení z mrtvých. Ježíš o vzkříšení 

mluví jako o výsadě, která není pro každého. Jen děti 

Boží mají účast na vzkříšení. Co to tedy je? Nejde o 
žádné převtělení do nového člověka na zemi. Naše 

jedinečnost (to, kým jsme) bude trvat i po smrti. 

Vzkříšený člověk žije v blízkosti Boha, žije z jeho 

nezměrné lásky. Proto se všechny dosavadní vztahy 

stávají před Bohem relativními. Neztrácíme své 

milované, ale v Bohu a v síle jeho lásky se naše vztahy 
stanou novými. Bude nás spojovat síla Boží blízkosti. 

 

Pondělí 7. 11. - Tit 1,1-9: Pastorální list začíná 

základními požadavky na pastýře: zvládnout vlastní 

„dům“. Teprve potom se může věnovat službě církvi. 
 

Úterý 8. 11. - Lk 17,7-10: Už to, že mohu sloužit 

Všemohoucímu, je nejvyšší vyznamenání. Postoj, kdy 

očekávám odměnu od Boha za dobré jednání, je 

zřejmě nesprávný. 

 
Středa 9. 11. - Jan 2,13-22: Mohu uvažovat: kvůli 

čemu by dnes Pán spletl důtky a co by vymrskal? 

Nedávám někdy i já špatný příklad? 

 

Čtvrtek 10. 11. - Lk 17,20-25: Je-li Boží království 
už mezi námi, jak říká náš Pán, měl bych se víc 

snažit, abych byl jeho dobrým a ukázněným 

občanem! 

 

Pátek 11. 11. - Lk 17,26-37: Nejsem snad příliš ve 

světě zabydlený? Pozor, aby mi rychlý příchod Pána – 
na který se těší ti, kdo žijí vnitřním životem – vlastně 

nepřekážel! 

 

Sobota 12. 11. – 3 Jan 5-8: Janův vstřícný postoj k 

„cizím“, kteří zvěstují evangelium, svědčí o tom, že se 
nepokládá za výjimečného. Janův důraz na lásku 

nejsou jen slova! Vzor pro jednání v církvi… 

 

Youcat (48. část) 
 

Co znamená mít svatbu v kostele? Budeme se ptát, 

proč by měl člověk určitě najít člověka, se kterým 

stojí za to jít společně do kostela před svatební 

oltář…. Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? 

Skutečnost, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, 

je možná jedním z jeho nejlepších vynálezů vůbec. 
Jak by bylo smutno na světě, kdyby neexistovala 

láska a erotika a všechny ty fascinující rozdíly mezi 

muži a ženami. Co znamená, že člověk je sexuální 

bytost? Šest a půl tisíce genů tiká jinak u mužů a 

jinak u žen Přesto žena polituje jinou ženu, když musí 

pracovat v čistě ženském kolektivu: „Samé ženské, 
jak to jen dokážeš vydržet!" - „Tady jsou samí chlapi, 

to je taková nuda!" polituje muž svého kolegu, který 

musí zařezávat na čistě mužském pracovišti. Bůh 

stvořil muže a ženu nejen rozdílně – ale stvořil je i 

jednoho pro druhého, takže se navzájem doplňují a 
společně odrážejí kus podobnosti s Bohem. 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

Podobenství o cestě III 
 

Sbíhání 

Stejně jako se čtyři cesty do Santiaga sbíhají v Puente 

la Reina a odtud tvoří jedinou, Camino Francés, tak 

věříme, že určitým způsobem se poutníci čtyř velkých 
nekřesťanských náboženství setkají na cestě 

křesťanství: Ježíš je „cesta, pravda i život“ (J 14,6). 

Ano, Ježíš se stal člověkem, aby přivedl všechny lidi 

na celé planetě k Bohu. Ježíš je Mesiáš, na kterého 

židé čekali už od Abraháma a jehož očekávají i 
nadále. Ježíš je cesta, pravda a život i pro muslimy, 

kteří šest set let po Ježíšově smrti vytvořili nové 

islámské náboženství. Je spasitelem všech lidí bez 

rozdílu rasy nebo barvy pleti. Kromě našeho Boha 

není žádný jiný Bůh a Ježíš je jediný Prostředník, 

který nás přivede k Otci: „Je totiž jeden Bůh a jeden 
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus 

Ježíš.“ (1Tm 2,5) Toto přesvědčení nás uchrání 

jakéhokoli relativismu. Není možné, aby existovalo 

více pravd. Křesťan musí pokojně vkládat svou víru v 

Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých pro 
spásu všech lidí. 

 

Přesvědčení, úcta, láska 

V žádném případě však nesmíme upadnout do 

jakékoli formy fundamentalismu. Člověk může být 

pevně přesvědčen o správnosti svého náboženství, ale 
zároveň chovat hlubokou úctu k ostatním. Všichni se 

přece musíme spojit a společně putovat cestou víry. 

Některé náboženské proudy bohužel šíří nenávist a 

násilí „ve jménu Boha“. Je nepřípustné, aby ještě v 

21. století existovaly náboženské války, je 

nepředstavitelné, že přívrženci jednoho náboženství 
pronásledují přívržence jiného nebo je násilím nutí ke 

konverzi. Náboženská svoboda požaduje, aby všichni 

lidé ve všech zemích světa mohli svobodně vyznávat 

náboženství, které si sami zvolili, i když toto 

náboženství nezapadá do tradice dané země. Je-li 

například možné, aby každý muslim svobodně 
praktikoval své náboženství v křesťanské zemi, je 

nutné, aby to stejně fungovalo i naopak, tedy aby 

každý křesťan mohl svobodně praktikovat své 

náboženství v muslimské zemi. Mohlo by se zdát, že 

čím dál více zemí kráčí tímto směrem, nicméně 
existuje i mnoho takových, které se naopak stále více 

zatvrzují, v tomto ohledu je před námi ještě mnoho 

práce. 

Jak tedy rozlišit, co je ve kterém náboženství 

přijatelné a co ne? Je to vlastně snadné, Bůh je 

Láska. Vraťme se nyní k našemu podobenství o cestě. 
Každá z cest nemůže být vtělenou láskou. Pokud by 

všechna náboženství žila v lásce, už by neexistovalo 

žádné násilí v Božím jménu a náboženská svoboda by 

byla zajištěna ve všech zemích. Všichni by svá 

přesvědčení vyjadřovali výhradně s úctou ke všem 
ostatním. 

Pokud bychom si dokázali udržet tento uctivý a 

tolerantní přístup v ovzduší vzájemné lásky, bylo by 

paradoxně naprosto normální, že by křesťan říkal o 

Ježíši svému bratru jiného náboženství. Je přirozené 

nabízet ostatním Toho, který je cestou k Otci. Bylo by 
naopak chybou, kdybychom pod záminkou respektu 

odmítali mluvit o své víře s příslušníky jiných 

náboženství. Láska nás pobízí, abychom o Ježíši 

mluvili, nicméně ho nabízíme, nikdy nevnucujeme. 

V období, kdy je naše země zmítaná mnoha problémy, 
by bylo jednoduché udělat ze všech náboženství 

obětní beránky. Zase další záminka, proč se k Bohu 

otočit zády. Lze to však vidět i jinak – právě v této 

nejisté době, více než kdy jindy, by člověk měl znovu 

najít svou cestu víry. Takové víry, která probouzí 

lásku, vzájemnou úctu a toleranci. Obzvlášť v dnešní 
době svět potřebuje zaslechnout poselství pokoje, 

které evangelium přináší. Nenechme se zmást, 

bojujme ten správný boj. 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 


