
Ohlášky – neděle 25. 12. 2022 

Dnes prožíváme Slavnost Narození Páně. 

 

 Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
 Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a 

evangelisty 

 Středa 28. 12. – Svátek svatých Mláďátek, 

mučedníků 

 Pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 
 Sobota 31. 12. – Památka sv. Silvestra I., 

papeže, závěr občanského roku 

 Příští neděle 1. 1. 2023 bude Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie. 

*** 

Kéž radost z narození Ježíše přines 
novou naději do Vašeho života a prozáří 
každý den roku 2023  

P. Ladislav Nádvorník SDB 
 Pořad bohoslužeb v době vánoční: 

 26. 12. 2022 Svátek sv. Štěpána (pondělí) – 

9:00 Lovosice, kostel sv. Václava – mše sv. 

 úterý 27.12. 16:30 na faře bohoslužba slova  

 čtvrtek 29.12. na faře jako obvykle 7:30 

adorace 8:00 bohoslužba slova 

 30. 12. 2022 Svátek Svaté rodiny (pátek) –

16:30 Lovosice, kostel sv. Václava – mše sv.; 
18:00 Boží Jam Session – Modlitba chval v 

Kapli u věžáku, ul. Palackého 6 

 31. 12. 2022 Silvestr (sobota) – 16:00 

Lovosice, kostel sv. Václava – děkovná mše sv. 

za rok 2022 

 1. 1. 2023 Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie, Nový rok (neděle) – 9:00 Lovosice, 
kostel sv. Václava – mše sv. 

 6. 1. 2023 Slavnost Zjevení Páně – Tři 

králové (pátek) – 16:30 Lovosice, kostel sv. 

Václava, mše sv. 

 8. 1. 2023 Svátek Křtu Páně – 9:00 Lovosice, 

kostel sv. Václava, mše sv. 

 další podrobnosti najdete na plakátech nebo 

na https://farnostlovosice.cz/ 

 Ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 17:00 Koncert Charity 
Lovosice v kostele sv. Václava, účinkují 

lovosické pěvecké sbory. 

 

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) 

V zimním období jsou bohoslužby během týdne 
ve farní kapli. 

 

*** 

 

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 
+ 420 603 845 460 
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Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

https://farnostlovosice.cz/


Texty k rozjímání z 1. týdne vánočního 

 
Neděle 25. 12. - Lk 2,1-14: Slavit narození Krista 

znamená radovat se z ohromujícího Božího jednání. 

Bezbranné dítě má moc nás zachránit? Bůh na dítěti 

Ježíši ukáže, jak vypadají jeho řešení. Proto je třeba 

pečlivě pozorovat Boží jednání a s radostí chválit 
Boha všude tam, kde lze vidět jeho kroky. 

 

Pondělí 26. 12. - Sk 6,8-10; 7,54-60: Když nemohli 

obstát před jeho moudrostí, velmi se rozzuřili. I já 

mohu být vystaven podobnému nebezpečí – když mi 

dojdou argumenty, sáhnu druhému na čest. 
 

Úterý 27. 12. - Jan 20,2-8: Rychlejší Jan ponechává 

prvenství Petrovi. Výmluvné pro vztahy v církvi! Pravá 

láska dovede ustoupit do pozadí. 

 
Středa 28. 12. - Mt 2,13-18: Předznamenání všech 

nevinných obětí mocichtivých diktátorů. Předobraz 

těch, kdo se nesměli ani narodit. Je to egoismus, 

který i dnes ohrožuje život dětí. 

 

Čtvrtek 29. 12. - Lk 2,22-35: Mnozí odporují tomuto 
znamení až dosud. Pokud mě to mrzí, mám účast na 

Mariině bolesti. A v tiché chvíli mě toto vědomí může 

naplnit zvláštním soucítěním s celou církví. 

 

Pátek 30. 12. - Mt 2,13-15.19-23: Josefova péče o 
rodinu ať je naším vzorem. Můžeme si však položit 

otázku: jak by byla tato Rodina přijata dnes, v našem 

prostředí? 

 

Sobota 31. 12. – Jan 1,1-18: Boží Slovo, jeho záměr, 

se stává tělem. Zhmotnění jeho dobroty, jeho stopu, 
mohu poznávat v druhých lidech. Snažil jsem se o to 

v uplynulém roce? 

 

Youcat (54. část) 
 

„Žádné jiné přikázání není větší než tato“ (Mk 12,31) 

Copak ale už Starý zákon nevybízel k lásce k Bohu 

i bližním? Vybízel, Ježíš tu však říká něco nového: 
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem" 

(Jan 13,34). Tím novým je na novém přikázání lásky 

skutečnost, že Ježíš ustanovuje nové měřítko a 

výchozí bod k porovnání lásky – a to sebe samého: 

„Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“ 

(Jan 13,34). Co vlastně dělal Ježíš v záležitostech 

lásky, že se stal měřítkem? Umřel za nás podle slov 

apoštola Pavla v době, „kdy jsme s ním (Bohem) byli 
ještě znepřáteleni" (Řím 5,10). Novinkou na novém 

přikázání lásky je láska k nepřátelům: „Slyšeli jste, 

že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a měj v nenávisti 

svého nepřítele.‘ Ale já vám říkám: Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují" 

(Mt 5,43-44). Tohle jsou Ježíšovy způsoby.  Co by 
měl člověk dělat, když už jednou poznal Boha? 

Láska k nepřátelům je z hlediska dějin náboženství 

něčím velmi originálním. Muslimský spisovatel Navid 

Kermani jednou dokonce prohlásil, že křesťané na ni 

mohou být právem hrdí a nosit ji na čele jako 
drahocenný diadém. Lásku k bližním a k sobě 

zmiňuje Ježíš jedním dechem. I to si zaslouží hlubší 

úvahu. Najdou se matky, které nikdy nemyslí na sebe 

– až je to zničí. Milovat sebe je stejně závazné 

přikázání jako milovat bližního. „Když už se v našem 

srdci nenajde láska, je v něm přinejmenším touha po 
lásce, a už tou láska začíná.“ říká sv. František 
Saleský (1567-1622). (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

11/ Podobenství o plachetnici 
 

Moje misionářská zkušenost, zkušenosti našich 

studentů z CapMissio i povzbudivá slova otce Marie-

Eugěna i Marty Robinové ukazují, že věrnost v 

rozjímání je sázkou na jistotu. Pokud si nevyhradíme 
čas na modlitbu, hrozí nám, že se vyčerpáme. A to se 

budu snažit vysvětlit pomocí podobenství o 

plachetnici. Jednou v létě mě požádali, abych přijel 

do bretaňské obce Pluduno, poblíž Saint-Brieuc, a 

sloužil tam mši svatou, kterou měla přenášet televize. 
Spojím příjemné s užitečným a po mši vyrážím na 

moře se svým kamarádem Axelem. Jakmile se 

nalodíme na plachetnici, Axel spouští motor, 

abychom se dostali z přístavu. Zrovna moc nefouká. 

Sotva vyplujeme z přístavu, vypneme motor a 

roztahujeme všechny plachty. Axel si stoupne ke 
kormidlu. Chvilku tápe, malinko doprava, pak zase 

doleva. Záhy nachází správný kurz, který dovolí i tak 

lehkému vánku, aby se opřel do plachet. Pak mi Axel 

nabízí, abych převzal kormidlo. Rád nabídku 

přijímám, ale moc mi to nejde. Snažím se udržet 
zadaný kurz, ale jelikož jsme na širém moři, nemám 

žádné záchytné body. Samozřejmě mám kompas, ale 

není to zadarmo. Zabočím o trošku víc doprava a 

plachta ihned splaskne, ztrácím kurz i vítr. Zkouším 

všechno možné, až se mi zase povede nabrat vítr do 

plachet, ale stále se mi nedaří udržovat rychlost lodi. 
Axel se znovu chopí kormidla a loď se dostává do 

původního tempa. V tu chvíli uvidím kolem nás 

projíždět jinou plachetnici. Zarazí mě to, vždyť přece 

také vyplouvá na širé moře, ale má úplně jiný kurz 

než my. Copak vítr fouká správným směrem pro 

všechny? Ptám se na to Axela a ten mi vysvětluje, že 
i když plachetnice roztáhla plachty, stejně teď pluje 

na motor. 

‚Plachetnice na motorový pohon‘ Plachetnici 

můžeme přirovnat k našemu životu a vítr k působení 

Ducha svatého. Často jsme jako ta plachetnice, která 
pluje na motorový pohon. Od rána do večera se 

honíme a vynakládáme veškerou svou energii, 

pobíháme sem tam. Pravidelně potřebujeme 

dotankovat celou nádrž, znovu nabrat energii, 

abychom vůbec mohli pokračovat. Nedbáme na to, že 

existuje přírodní zdroj energie, vítr, protože my přece 
máme motor. Když vyplouváme, ani si 

neuvědomujeme, že existuje i jiný pohon plachetnice 

– plachty: ty zatím zůstávají pěkně stočené u stěžně. 

Jaká škoda, mít plachetnici a plout stále jen na 

motor! Podobně je tomu s člověkem, který se 
nezajímá o to, jak by využil energii, již mu nabízí Bůh. 

‚Roztáhnout plachty‘ Chceme-li efektivně plout 

vpřed, nejprve potřebujeme objevit plachty, které 

mohou zachytit vanutí Ducha svatého. Roztáhněme 

je naplno. Napněme je. Když hned ráno začnu 

modlitbou, umožním Duchu svatému, aby vanul do 
plachet mého života po celý den. Ježíš říkal svým 

učedníkům: „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, 

ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s 

každým, kdo se narodil z Ducha.“ (J 3,8) Když 

napneme plachty, objevíme ve svém životě novou 
energii, nejen lidskou, ale tu jedinečnou, kterou dává 

Bůh. Čas, který svobodně darujeme Bohu, který je 

zdánlivě k ničemu, protože je zcela pasivní a 

nehybný, nám ve skutečnosti dovolí přenášet hory, 

protože v něm přijímáme Boží sílu. Dejme si pozor, 

abychom život nepromarnili veslováním až do 
úplného vyčerpání; vychoďme si cestičku do svého 

nitra, protože tam objevíme nový zdroj energie a síly 

pramenící z Ducha svatého. 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 


