
 

Ohlášky – neděle 20. 11. 2022 

 

Dnes prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále. 

 
➢ Pondělí 21. 11. – Památka Zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě 

➢ Úterý 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a 

mučednice 

➢ Čtvrtek 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dũng 

Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 

➢ Příští neděle 27. 11. 2022 bude 1. neděle 

adventní – začíná nový liturgický rok. 

 
*** 

 

➢ Tuto neděli 20. 11. 2022 v 18:00 se uskuteční 

tradiční Koncert při svíčkách, pod taktovkou 

ZUŠ Lovosice. 
➢ 27. 11. 2022, tj. o 1. neděli adventní bude 

žehnání adventních věnců. 

➢ 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 

Panny Marie Immaculaty pražskými hasiči. Mši 
bude celebrovat J. Exc. Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup pražský, metropolita a primas 

český. 

➢ V neděli 11. 12. 2022 od 10 h po mši sv. bude 

setkání farnosti v sále lovosické staré radnice. 

Prosím vyhraďte si pro tuto událost čas. Je to 
příležitost 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. 52 (2022) 
20. 11. 2022 

 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 34. týdne v mezidobí 
 
Neděle 20. 11. - Lk 23, 35-43: 

Paradox Kristova kříže je stále znovu provokací: Jak 

může někdo, kdo umírá jako poslední odsouzenec, 

být vítězem? Jak může být zlo poraženo tím, že někdo 

je zlem zcela poražen? Kristovo vítězství je však 
základním článkem víry křesťanů. Bůh na něm 

ukázal míru i strategii své lásky k člověku. Ježíš 

umírá za nás. Vykoupil nás tím, že jako Bůh člověka 

nezavrhl, ale odpustil mu. Bůh je dárce života, nikoli 

zlo. Proto Ježíš vstává z mrtvých, oslavený Boží mocí. 

Není tedy králem podle politických měřítek. Nelze ho 
ani pasovat do takové role. Jeho království se dotýká 

každého člověka kdekoli na světě. 

 

Pondělí 21. 11. - Zj 14,1-3.4b-5: 

U Otce je mnoho místa. To mě povzbuzuje. Dám si 
pozor, aby z mých úst vycházela jen pravda. Kéž k 

tomu najdu odvahu! 

 

Úterý 22. 11. - Zj 14,14-20: 

Syn člověka povstává ke žni. Sklizeň hroznů odhalí 

bolest. Trpí i Pán sklizně. Snad v lisu lásky… 
 

Středa 23. 11. - Zj 15,1-4: 

Sedm – symbolické číslo plnosti. Jen v Něm je možno 

hledat naplnění. Kdo to pochopí, má tím účast na 

jeho slávě. 
 

Čtvrtek 24. 11. - Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a: 

Zničení symbolu zla, pokoření zpupných. Mohu se 

nechat povzbudit dějinami: žádné diktatury nejsou 

trvalé, žádná lež není věčná! 

 
Pátek 25. 11. - Zj 20,1-4.11 – 21,2: 

Nový Jeruzalém, nová církev! Ne vystavěný naším 

„budováním“, ale sestupující od Boha. Naše snaha 

sama o sobě nestačí. 

 
Sobota 26. 11. – Zj 22,1-7: 

Právě Jeruzalém, sestupující od Boha, ať je mou 

nadějí a naším budoucím domovem! 

 

*** 

 
 

 

Trest 
 
Pro některé lidi je trestající Bůh jediným správným 

Bohem. Není divu, že mají tvrdé srdce, znají-li jen 

trestajícího Boha. Ale i oni jsou přece odkázáni na 

Boží milosrdenství. Lidé se většinou trestají sami. 

Proč by měla být rakovina Božím trestem za kouření, 
když se tím kuřáci trestají sami? Svatý Augustin 

prohlásil, že lidé opustili Boha a on je za to potrestal 

tím, že je nechal napospas sobě samým. Nic horšího 

nás nemůže potkat. 

Žádný sám sebe nevykoupí, nezachrání. Bůh, který 

nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ, 
poslal na svět svého jednorozeného Syna, Ježíše 

Krista, aby se naše záchrana mohla uskutečnit. O 

Pánu Ježíši říká prorok Izaiáš, že byl proklán pro naši 

nevěrnost, zmučen pro naše nepravosti. Jako 

beránek vedený na porážku, zůstal němý, ústa 
neotevřel (srov. Iz 53,7). My jsme zhřešili, on byl 

potrestán. Stalo se to kvůli nám, každodenní pohled 

na kříž nám to připomíná. 

 

Lítost 
 

Jistá stará paní prosí o svátost smíření. 

Donekonečna se zpovídá z věcí, které se staly před 

padesáti lety. To je přece dávno pryč! V její mysli 
nikoliv, proto se stále v myšlenkách vrací k 

událostem, které jí berou vnitřní klid. Tenkrát to tak 

necítila, svou lítost dává najevo nyní. Svatý Petr si byl 

jistý, že Pána Ježíše nezapře, Ježíš se na něj smutně 

díval. Co následovalo, známe – Petr zapřel. Ne za 
padesát let, ale vzápětí hořce plakal a litoval svého 

činu. 

Pán předkládá k posouzení ještě jiný případ. Otec měl 

dva syny a jednomu z nich řekl: Jdi dnes pracovat na 

mou vinici. On odpověděl: Mně se nechce. Byla to 

lenost, nebo vzdor? Chce jednat podle svého, ne podle 
přání otce. Pak se mu to rozleželo v hlavě, ozvalo se 

svědomí. Otec je dobrý, živí mne, nechám ho 

pracovat, a sám se budu válet? Konečně pochopil, 

litoval, a přece šel (srov. Mt 21,29). Pravou lítost má 

doprovázet čin, změna postoje. 
(z knihy Na minutu s Karlem Herbstem – V Boží 
blízkosti) 
 

*** 

Nápady 
 
Občas řekneme „napadlo mě“ a dobře víme, že jsme 

to nevymysleli, že to přišlo tak nějak „samo“. 

Rozlišování dobrých a špatných nápadů je otázkou 

rozlišování duchů. Když si nejsme jistí, je třeba se 

ptát Ducha svátého: „Duchu svatý, dávám ti to na 
zodpovědnost, jestli selžu, bude to tvoje vina, já jsem 

ti včas řekl, že na to bez tebe nestačím.“ Nebojme se 

být v modlitbě konkrétní. Takovou smlouvu Pán Bůh 

bere! Jak reagovat na nápad, na vnuknutí? Buď ho 

přijmout, přetvořit a uskutečnit, anebo ignorovat.  

A za každý nápad hned poděkovat! Je škoda inspiraci 
nepoužít a zanedbat něco, co chce Bůh skrze nás 

uskutečnit. Cesta do pekla je dlážděna dobrými 

vnuknutími, která člověk odmítl, za nedbal. Umělci 

vědí, jak jsou nápady pro uměleckou činnost 

důležité. Totéž platí u politiků, vynálezců, ale i u 
rodičů, u knězi a u každého člověka! Inspirace 

pochází od Boha, proto veškeré skutečné umění na 

světě má stejné znaky: je pravdivé, krásné, dobré, 

věčné, originální.  Odráží vlastnosti Boží. 

 

Člověk interpretem Božích záměrů 
 

Je obrovský rozdíl mezi člověkem svobodným a 

otrokem. Přesto jsou lidé, kteří o svobodu nestojí. 
Role otroka je pohodlnější, stačí jen poslouchat. 

Svoboda je náročnější. Izraelský národ vysvobozený z 

otroctví vzpomíná na plné hrnce a brblá – není to 

stejné dnes u nás? Nevidíme kolem sebe totéž? „Za 

komunistů jsme se měli lépe.“ Je to normální? 
Kristus nás přišel z otroctví vykoupit, udělat z nás 

syny Boží, a ne otroky hmoty a těla. Svoboda asi není 

pro všechny. Ale Kristus vydává svou krev za 

všechny!  

Nemůže se však nikomu vnutit, i on musí respektovat 

naši svobodnou vůli. Pouze člověk svobodný může 
být aktivním a užitečným spolupracovníkem Božím, 

interpretem Božích záměrů. Bůh tvoří skrze člověka. 

To může pochopit jen křesťan. Jen Kristus nám řekl, 

že je Život.  Jeho tvoření vede zásadně k životu, nikdy 

ne ke smrti. Jsme si vědomi toho, že jsme interprety 
záměrů Božích? Spolupracovníky Božími? Děkujeme 

za to? 

(z knihy Na minutu s Ladislavem Kubíčkem – 
Přitahuji?) 


