
 

Ohlášky – neděle 13. 11. 2022 

 

Dnes prožíváme 33. neděli v mezidobí. 

 
 Čtvrtek 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 

 Příští neděle 20. 11. 2022 bude Slavnost Ježíše 

Krista Krále 

 

*** 
 

 Dnešní sbírka bude věnována dle rozhodnutí 

České biskupské konference na katolické 

sdělovací prostředky. 

 Ve středu 16.11. odpoledne nebude náboženství 
školních děti 

 Diecézní setkání mládeže se koná 18.-20.11.22 v 

Litoměřicích povzbuďte mladé ve věku 14-25 let 

ať se zúčastní.  

 V neděli 20. 11. 2022 v 18:00 se uskuteční 

tradiční Koncert při svíčkách, pod taktovkou 
ZUŠ Lovosice. 

 Modlitba chval s živou hudbou proběhne 

v pátek 25. 11. 2022 od 18:00 v kostele sv. 

Václava v Lovosicích. 

 Společnost pro obnovu Mariánského sloupu 
srdečně zve ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 

10:00 hod 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. Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup pražský a primas český. 

 11.12.22 od 10h po mši sv. bude setkání 

farnosti v sále Lovosické staré radnice. Prosím 

vyhraďte si pro tuto událost čas. Je to přiležitost 

společně pohovořit, vytvářet přátelské vztahy a 
být spolu.  

 

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 

 

P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB 
farář, administrátor farnosti 

+ 420 603 845 460 

 

 

Václav 
 

č. 51 (2022) 
13. 11. 2022 

 
33. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 33. týdne v mezidobí 
 
Neděle 13. 11. - Lk 21,5-19: Konec světa je děsivým 

obrazem. Mnohokrát v dějinách se lidé domnívali, že 

to právě nastalo. Příkladem jsou hnutí zmiňovaná 

kolem roku 1000 n. l. nebo spojená s husitstvím. 

Kristus ale necílil na vystrašení lidí, jak to dnes 
sledujeme u populistických hnutí, když na strach 

odpovídají nerealistickými sliby. Ježíš mluví ke 

komunitě svých následovníků, dává jim rady a 

dodává odvahu. Neskrývá náročnost posledních dnů. 

Upozorňuje na několik věcí: Povstanou falešní či 

prolhaní zachránci, budou útoky na následovníky 
Krista, bude ve světě strach… Ježíš ale povzbuzuje 

učedníky, aby obavám a strachu nepropadli. 

Posledním pánem dějin není Zlo, ale Bůh. Je to čas, 

kdy se blíží konečné vítězství Boha, dobra, 

spravedlnosti. Když zakoušíme hrůzy obtížné doby, 
platí stejná povzbuzení. Blíží se čas naší osobní 

záchrany. 

 

Pondělí 14. 11. - Lk 18,35-43: I já mohu v modlitbě 

prosit: Pane, ať vidím! Skrze víru mohu vidět to, co je 

druhým skryté… 
 

Úterý 15. 11. - Zj 3,1-6.14-22: Zdánlivý život, 

zdánlivé, nezapálené křesťanství. Takové je určeno k 

„vyplivnutí z úst“. Nechutná. Musím to změnit a začít 

u sebe! 
 

Středa 16. 11. - Zj 4,1-11: Nebeská služba Bohu, 

nebeská liturgie! Čtyři bytosti, po stranách trůnu 

majestátu, mohou představovat radostnou zvěst o 

Kristu. Radost z evangelia. Víc není potřeba. 

 
Čtvrtek 17. 11. - Zj 5,1-10: Jan naříká nad tím, že se 

nenajde nikdo vhodný k tomu, aby otevřel popsaný 

svitek. Na konci církevního roku mohu litovat 

promarněných příležitostí. Ale Kristovo vítězství je 

konečné! I přes naši nedostatečnost. 
 

Pátek 18. 11. - Zj 10,8-11: Sladkost i hořkost svitku 

připomíná polaritu světa a vývoje. Odhodlání 

přijmout realitu a zvěstovat poselství dál! Výzva i pro 

mě… 

 
Sobota 19. 11. – Zj 11,4-12: Vítězství všech, kdo 

svědčí svým utrpením o Kristu. Svědek je postaven 

vítězně na odiv těm, kdo jej likvidovali. Obraz Pána a 

jeho církve. 

 

Youcat (49. část) 
 

„Lidé se většinou obávají, že pokud se zamilují, 

přijdou o svobodu. Proto nemohou uvěřit, že láska 
znamená zároveň i největší rozvoj svobody,“ říká 

Erich Fromm (1900-1980), psycholog a sociolog. Bůh 

moc dobře ví, že „muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“. 

Jeden by si řekl, že to byl od něho povedený kousek, 

když vytvořil jen jedinou platformu, na které se muž 

se ženou mohou trvale sejít, a to lásku. Skutečnost, 
že láska muže a ženy ústí do manželství, nevynalezly 

tchyně. Touha po bezvýhradném spojení je zakotvena 

v samotné podstatě člověka a v podstatě lásky. Co je 

to láska? Jaký je Boží plán pro muže a ženu? 

Láska je nesmírně hlubokou skutečností – je to stav, 
kdy se člověku zjevuje druhý člověk a on je za to 

ochoten zaplatit jakoukoli cenu včetně vlastního 

života. Láska vede člověka k tomu, že se bláznivým 

způsobem definitivně daruje tomu druhému, bez 

žádných dalších podmínek. Ale co když 

onemocním? To nevadí! A co až jednou 
zešedivím? Mně se nikdy nezošklivíš! Albert 

Camus k tomu říká: „Milovat druhého člověka 

znamená přijmout, že spolu s ním zestárnu.“ Láska 

je dar. Dary se nevracejí. Muž a žena vytvářejí prostor 

tepla a bezpečí, do kterého se mohou narodit a ve 
kterém mohou šťastně vyrůstat děti. „Milovat někoho 

znamená vidět jako jediný zázrak, který je pro ostatní 

neviditelný.“ říká Francois Mauriac (1885-1970), 

francouzský romanopisec, nositel Nobelovy ceny za 

literaturu (1952). „Stáváš se navždy zodpovědným za 

to, cos k sobě připoutal.“ říká Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944) 
(z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

11/ Proč je tak důležité najít si čas a 
modlitbu? 
 
Největší revolucí naší současné generace je bezesporu 

náš vztah k času. Všechno se zrychluje a my už ani 

neumíme žít bez pracovních nebo soukromých diářů, 

synchronizovaných na mobilu i na počítači, v práci i 

doma. Abychom si uchránili nějaký čas sami pro sebe 

nebo pro ostatní, je čím dál nutnější si v kalendáři 

předem vyhradit čas. Jsem knězem od 26. června 

1994 a vždycky jsem se zaměřoval především na 

službu mladým lidem. Často od nich slýchávám 

podobnou stížnost: „Můj otec vždycky naplno 
pracoval, ale doma se moc nevyskytoval. Neměl na 

nás čas.“ 

Mnoho rodičů chce svým dětem dát to nejlepší a tvrdě 

pracují, aby jim nic nechybělo. Jenže to nejlepší, co 

matka nebo otec mohou svým dětem darovat, je čas. 

Čas, který někomu věnujete, má nevyčíslitelnou 
hodnotu. Nikdo vám ho už nikdy nevrátí, je darován 

až do konce života. Je z vašeho života odňat. Proto je 

tedy nutné přibrzdit a najít si čas na druhé. 

Představte si, že váš nejlepší přítel nebo přítelkyně 

bydlí ve stejné čtvrti. Dříve jste si vždycky našli čas 
na kus řeči v místní hospůdce na rožku. Jenže 

postupem času jste založili rodinu a jste plně 

ponořeni do svého profesního života. Téměř denně 

sice kolem domu svého přítele projíždíte, ale už 

nemáte čas se zastavit. Naštěstí máte mobil, tak mu 

aspoň čas od času zavoláte. 
Pokud je váš přítel v podobné spirále jako vy, spokojí 

se s tím, že váš vztah je nyní o poznání povrchnější. 

Jestliže si naopak přeje, aby přátelské pouto zůstalo 

pevné, a váš poslední vývoj nechápe, postupně 

přestane být vaším nejlepším přítelem. Potom hrozí, 
že místo nejlepšího přítele vám lstivě zabere vaše 

práce. 

V našem vztahu s Bohem je to podobné. Touží s námi 

udržovat přátelský vztah, a proto je nezbytné věnovat 

mu čas. On sám má všechen čas světa. Čas darovaný 

Bohu je modlitba. Není snadné naplánovat si volný 
čas pro Boha, a přitom je to zcela zásadní. Pokud si 

nenecháme dostatek času pro něj a s ním, nemůžeme 

se divit, že se náš vztah s Bohem postupně mění, až 

zmizí docela. 

Hlavní boj, který křesťan svádí, se netýká pýchy, 
neřestně touhy po penězích nebo nečistoty... Nikoli, 

je to zápas o modlitbu, jak nám to velmi dobře 

vysvětluje Katechismus katolické církve: (Modlitba) 

vždy předpokládá úsilí. Modlitba je boj. Proti komu? 

Proti nám samým, proti prohnanosti pokušitele, 

který dělá vše, aby člověka od modlitby, od spojení s 
Bohem odvrátil. „Duchovní boj“ křesťanova nového 

života je neoddělitelný od zápasu o modlitbu. 

Snadno se to říká, ale hůř žije. … 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 


