
Ohlášky – neděle 1. 1. 2023 

Dnes prožíváme Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie. 

 Úterý 3. 1. – Památka Nejsvětějšího jména 

Ježíš 
 Pátek 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně 

 Příští neděle 8. 1. 2023 bude Svátek Křtu Páně 

– končí doba vánoční. 

*** 

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

P. Ladislav Nádvorník SDB 
*** 

 Dne 31. 12. 2022 zemřel emeritní papež 

Benedikt XVI.  

 Pořad bohoslužeb v době vánoční: 

 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. 

 v sobotu, 7.1.23⋅odpoledne bude bohoslužba v  kapli 

pod Plešivcem u Kamýku. 

 3.-5.2.23 Se koná v Hájku u Prahy další 

víkendové setkání Škola křesťanského života a 

evangelizace… Vřele doporučuji. Přihlásit se je 

možno na 
http://www.skolamarie.cz/homepage/skola/pr

aha  

Ze srdce děkuji vám všem, kdo jste se v 

uplynulém roce podíleli na fungování a životě 

naši farnosti - ministrantům, lektorům, 
varhaníkům, členům pěveckého sboru. Děkuji vám 

všem, kteří jste se starali o úkliď a výzdobu kostela, 

farní zahrádku, o přípravu aktivit ve farnosti, farní 

zpravodaj, internetové stránky a všem ostatním. 

Děkuji za vaši duchovní a modlitební podporu i za 

finanční dary. 

 

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 

 

Václav 
 

č. 6 (2023) 
1. 1. 2023 

 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

https://farnostlovosice.cz/
http://www.skolamarie.cz/homepage/skola/praha
http://www.skolamarie.cz/homepage/skola/praha


Texty k rozjímání z 2. týdne vánočního 

 
Neděle 1. 1. - Lk 2,16-21: „Pastýři se zas vrátili...“ 

Naše slavení Vánoc leckdy připomíná jen tato slova. 

Vše se vrátí do starých kolejí. Ale v evangelijním 

úryvku to tak nebylo, pastýři se vrátili, ale jejich život 

se stal modlitbou, radostí nad tím, co Bůh činí. 

Uvěřili slovům, která slyšeli a o kterých se 
přesvědčili. Nový kalendářní rok nemusí být stejný 

jako ty předchozí. Můžeme se snažit vidět stopy, které 

svědčí o jednajícím a milujícím Bohu. 
Pondělí 2. 1. - Jan 1,19-28: Vyrovnávat cesty Pánu, 

upozorňovat na „někoho většího“, to ať je 

předsevzetím pro všechny dny v roce! 
Úterý 3. 1. - Jan 1,29-34: Jan dosvědčuje, co viděl: 

sestupující Duch v podobě holubice zůstává na 

Ježíšovi. Zůstává nenápadně i v jeho církvi. Chci tuto 

přítomnost víc vnímat! 
Středa 4. 1. - Jan 1,35-42: Po tolika letech si Jan 

pamatuje i hodinu. Jak milá atmosféra – dotvářená 
rukou jeho Matky – musela být v Ježíšově 

domácnosti! Příklad pro naše rodiny, pro církevní 

prostředí. 
Čtvrtek 5. 1. - 1 Jan 3,11-21: Po nás se zřejmě 

nevyžaduje položit život, ale jen se rozdělit. Dokážeme 

společnosti být vzorem, když je potřeba se 
uskromnit? 
Pátek 6. 1. - Iz 60,1-6: Zdaleka přicházejí národy, i 

ti, které jsme nezvali. Možná právě oni rozhlásí 

Hospodinovu slávu líp než my, zabydlení. A právě oni, 

„cizí“, ponesou radostnou zvěst dál… 
Sobota 7. 1. - 1 Jan 3,22 – 4,6: I dnes je důležité 

přiznat si, že Ježíš přišel jako člověk v těle. Připustit 

si Ježíšovo lidství ať dá nový impuls našim vztahům 

v rodině, ve společnosti, v církvi. 

 

Youcat (55. část) 
 

Co dělá člověka člověkem? Připomeneme si známý, 

lehce pikantní příběh o jednom nahém císaři. Pak se 

budeme ptát, jaká je hodnota člověka a jak je možné 
udržet ducha, duši i tělo v té nejlepší kondici. V jedné 

známé pohádce se vypráví o marnivém panovníkovi, 

který se nestaral o nic jiného než o své šaty. Jednou 

narazil na dva podvodníky a ti předstírali, že dokážou 

utkat ty nejjemnější látky. Císařovy nové šaty prý 

budou tak jemné, že je dokážou spatřit pouze ty 

nejmoudřejší a nejvznešenější osoby. Oba tedy za 

císařské peníze jako by tkali, a nakonec předali císaři 

šaty, které samozřejmě nebyly nic víc než pouhý 

vzduch. Císař před zrcadlem samozřejmě hned zjistil, 
že je ve skutečnosti nahý, ale marnivost mu 

nedovolila přiznat si, že je hlupák. Komorníci a 

ministři byli samozřejmě rovněž náležitě „uchváceni". 

Klaněli se a jen ho obdivovali. Císař tedy vyšel ven 

před shromážděné obyvatele. Také tam se celá 

komedie opakovala – nikdo se nechtěl odhalit. 
Všichni obdivovali císařovy nové šaty. Až jedno malé 

dítě vykřiklo: „Císař je nahý...!" Žádný člověk se 

neodhaluje rád. Proto se zahalujeme nejenom oděvy, 

ale i tituly, zásluhami, vysokoškolskými diplomy, 

výplatními páskami, cestovními třídami a seznamy 
milenek či milenců. Sepisujeme zářivé autobiografie, 

kterým nakonec sami uvěříme. Jenomže to krásné 

zdání nám vůbec nesvědčí. Krize a nemoci, zaviněná 

selhání a obyčejná smůla nám poškozují zevnějšek. 

Když nadcházela svatému Františkovi poslední 

hodinka, přikázal bratřím, aby ho nahého položili na 
podlahu Porciunkuly. Vždyť už biblický Job prohlásil: 

„Nahý jsem vyšel z mateřského lůna, nahý se tam 
vrátím" (Job 1,21). (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

12/ Jak dělat pokroky v duchovním 
životě? 
 

Celý život jsem se věnoval mnoha různým sportům, 

ale lezení jsem zkusil poprvé až v roce 1996. Bylo mi 

tehdy sotva třicet. Stejně jako většině mladých kněží 

mi biskup dal za úkol, abych působil coby kaplan v 

několika středních školách. Pracovali se mnou dva 
pastorační asistenti, mladý pár, Anně a Denis. 

Jednou mi Denis nabídl, že mě vezme na skálu. 

Vypravili jsme se do Buis-les-Baronnies na 

vyhlášenou stěnu, která je součástí obřího skalního 

masivu. Lezecký stupeň obtížnosti 6A, pro 
začátečníka dost náročné. Denis se pouští do výstupu 

jako první. Ve skalní stěně jsou natlučené skoby s 

kroužky. Při stoupání Denis přes karabinu cvaká 

lano do kroužků. Kdyby spadnul, zachytí se na 

posledním bodě, kam se připnul. Když se dostane na 

vrchol, přicvakne lano na poslední kovové oko a 
slaňuje dolů. Teď jsem na řadě já. Denis se klidně 

posadí na úpatí skály a zespodu mě jistí. Začínám 

lézt. Vyrážím s velkým zápalem, ale tak po deseti 

metrech se unavím. A hlavně mě ohromuje ta 

prázdnota pode mnou. Je pro mě čím dál těžší v lezení 

pokračovat. Vidím další chyt – zdá se tak blízko, a 

zároveň tak daleko. Natahuji po něm ruku, nechybí 
mi víc než dva centimetry. Několikrát se ještě 

pokusím na něj dosáhnout, ale nepodaří se mi to. 

Pohlédnu do prázdnoty pod sebou a začínám 

panikařit. Pravé koleno se mi začne divně třást a 

ťukat do skály, nejde to zastavit. Dívám se na vrchol 

skály, zdá se nedosažitelný. Snažím se uklidnit, ale 
koleno se mi dál klepe jako v rytmu kastanět. Kdyby 

tam tenkrát byli nějací Španělé, klidně by mohli v 

rytmu mého třesu tancovat, takový jsem měl strach. 

Ještě jeden pokus, vymrštím ruku směrem k chytu, 

ale nepodaří se mi zachytit …a padám! Ve zlomku 
vteřiny se už vidím mrtvý, rozplácnutý jako žába na 

skalách pode mnou. Ale místo toho mě zachytí jističi 

lano, které pevně drží Denis. Dost mě překvapí, že 

můj pád trvá jen několik sekund a pak se měkce 

zastavím. Visím v prostoru, usazený v sedáku, 

vyjevený, ale s velkou úlevou. Horolezecká lana musí 
mít jistou elasticitu, právě aby utlumila případný 

pád. Shora se kouknu na Denise kdesi dole pode 

mnou. Křikne na mě: „No tak šup, zpátky na skálu!“ 

Konečně jsem v klidu, už nemám strach. Znovu se 

tedy pouštím do zteče skalní stěny. Koleno už 
nevyvádí. Prázdnota pode mnou už mě neděsí. Cítím 

se bezpečně. Už nemám strach, že spadnu, když se 

rukama snažím dosáhnout na vzdálenější chyty, a na 
vrchol se dostávám bez dalšího pádu. (z knihy René-
Luca Patnáct podobenství) 

 

Emeritní papež Benedikt XVI. zemřel 

 

Dne 31. 12. 2022 v 9:34 zemřel ve věku 95 

let emeritní papež Benedikt XVI. 

Nástupcem sv. apoštola Petra se stal v roce 

2005. V roce 2013 ze zdravotních důvodů 

odstoupil z papežského úřadu a uchýlil se do 

ústraní bývalého kláštera Mater Ecclesiae ve 

vatikánských zahradách.  Odtud také 

podporoval současného papeže a celou církev 

svými modlitbami. 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane! 


