
 

Ohlášky – neděle 22. 1. 2023 

 

Dnes prožíváme 3. neděli v mezidobí – neděli 

Božího slova. 
 

 Úterý 24. 1. – Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele církve 

 Středa 25. 1. – Svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

 Čtvrtek 26. 1. – Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

 Sobota 28. 1. – Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele církve 

 Příští neděle 29. 1. 2023 bude 4. neděle v 

mezidobí. 
 

*** 

 

 Dnešní sbírka, tj. 22.1.2023 o 3. neděli 

v mezidobí, je z rozhodnutí ČBK věnována ve 

prospěch biblického apoštolátu. 
 Tuto sobotu 28.1.23 od 9h budeme v našem 

kostele sv. Václava uklízet vánoční výzdobu. 

Kdo můžete, prosím přijďte pomoct.  

 Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná 

ve dnech 18. - 25. ledna 2023. Jeho mottem je 
citát z proroka Izajáše: "Učte se činit dobro, 

hledejte právo" (Iz 1,17). 

 Ve dnech 3. - 5. 2. 2023 se koná v Hájku u Prahy 

další víkendové setkání Školy křesťanského 

života a evangelizace sv. Marie z Nazaretu, 

Matky církve. Vřele doporučuji. Přihlásit se je 
možno na webových stránkách: 

www.skolamarie.cz/homepage/skola/praha  

  

 

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. 9 (2023) 
22. 1. 2023 

 
3. neděle v mezidobí 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 

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


Texty k rozjímání z 3. týdne v mezidobí 
 
Neděle 22. 1. - Mt 4,12-23: Ježíš začíná své hlásání 

v Galilei, kde zřejmě vyrostl, na obyčejných místech 

běžného života. Podstatou jeho působení je radostná 

zvěst o přicházejícím Božím království. To přináší 

uzdravení a vysvobození z moci zla. Co znamená toto 
zjednodušené shrnutí dnes? Lze ještě věřit, že Kristus 

přináší uzdravení, blízkost Božího království? Jak se 

Ježíšova výzva k následování propisuje do dnešních 

dnů, do naší reality? Radostná zvěst o přicházející 

vládě Boží v tomto světě nepřestala platit. Není to 

vláda politická, ale vláda Boha v našem životě, v 
našem srdci. 

 

Pondělí 23. 1. - Žid 9,15.24-28: Každá 

eucharistická slavnost je zpřítomněním Jeho jediné 

kalvárské oběti. Snažím se o co nejhlubší prožití 
každé mše svaté? 

 

Úterý 24. 1. - Žid 10,1-10: Bůh na sebe bere naše 

tělo, aby nám usnadnil přístup k sobě. Má mě tak 

rád, že se chce se mnou ztotožnit! Své tělo dal za mě… 

Jak odpovím? 
 

Středa 25. 1. - Sk 22,3-16: Mé obrácení třeba 

neprobíhalo tak dramaticky. Ale není snad 

každodenní křesťanský život bojem mezi lhostejností 

a horlivostí? Pokusím se popsat skromný příběh 
mého vztahu ke Kristu. 

 

Čtvrtek 26. 1. - 2 Tim 1,1-8: Pavel se nestydí dát 

průchod svým citům. Mohu mít radost, že texty 

současného papeže Františka jsou stejně vroucí a 

čtivé. Kdy jsem já naposled odhalil své nitro v dopise, 
příp. v mailu těm, které mi Bůh svěřil? 

 

Pátek 27. 1. - Žid 10,32-39: Povzbuzení trpících je 

i mým úkolem. Mohu dnes myslet na ty, kdo jsou pro 

svou víru „veřejně tupeni a utiskováni“. A sám chci 
děkovat za dar svobody a správně ji využívat. 

 

Sobota 28. 1. - Žid 11,1-2.8-19: Kéž ve své víře 

neustrnu, kéž ji více prohlubuji. I tím, že se nechám 

vést Bohem do míst a situací, do kterých se mi 

nechce. Když se zpětně ohlédnu, vidím, že On byl se 
mnou. 

 

Youcat (58. část) 
 
„Člověk je svým pozemským původem spojen se 

všemi živoucími bytostmi, avšak teprve duší, kterou 

mu „vdechl" Bůh, se stává skutečně člověkem. 

Obdaruje ho to nezaměnitelnou důstojností, ale též 

mimořádnou zodpovědností.“ říká kardinál 
Christoph Schönborn. Co mě osvobozuje? A co mě 

omezuje? Budeme přemýšlet o letectví, letadlech a 

dalších rychlých dopravních prostředcích, které nám 

poskytují pocit svobody. Půjde nám také o smysl 

svobody a o to, proč bychom mohli dosáhnout 

pravého opaku svobody tím, že si pro sebe 
nárokujeme všemožné výjimky a svobody. Německý 

písničkář Reinhard Mey před časem zpíval o tom, že 

„nad oblaky musí být svoboda bez hranic“. Text písně 

hovoří o člověku, který sleduje z hangáru, jak se 

letadlo odlepuje od země a nabírá výšku; přepadne ho 
touha a tesklivá myšlenka, jestli vůbec někde na 

světě existuje svoboda, v níž by se rozplynuly 

„všechny obavy a starosti", nebo by alespoň trochu 

polevily.  Reinhard Mey intenzivně prožíval tuto 

odvěkou touhu lidstva. Od roku 1972 postupně 

získal letecké oprávnění pro jedno – a dvoumotorová 
letadla, dvouplošníky a vrtulníky, oprávnění pro 

leteckou akrobacii, bezpilotní létání a také řidičský 

průkaz na motocykl. Životopis Reinharda Meye 

můžeme číst jako nepřetržitý sled okamžiků svobody. 

Mey však nevyužíval své svobody pouze k získávání 
nových a nových osobních prožitků, ale nasazoval 

svou svobodu úžasným způsobem i ve společenském 
rozměru. (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

12/ Podobenství o horolezectví III 
 

Lano 

Jednou z hlavních složek úspěšného lezení je kvalita 

lana, které by mělo být zároveň velmi odolné i 
poddajné a musí lehce pružit, aby tlumilo případné 

pády. Stejné je to i s osobou, kterou jsme přijali jako 

doprovázející naším duchovním životem. Pouto s ní 

by mělo být pevné, odolné vůči všem formám obav a 

posílené naprostou vzájemnou důvěrou. V tomto 

vztahu není vhodné cokoli zatajovat. Zároveň však 
musí být pouto s duchovním průvodcem velmi 

pružné. Dnes už se záměrně upouští od výrazu 

„duchovní vůdce“, spíše se upřednostňuje „duchovní 

doprovázející“. Skutečně tu není od toho, aby nám 

nařizoval, co máme nebo nemáme dělat, ale spíše by 

měl být nápomocen, abychom svou situaci viděli 

jasněji. Učinit rozhodnutí už je potom jen na nás. 
Průvodce v lezení po skalách vám vybere cestu určité 

obtížnosti přizpůsobenou vaší fyzické kondici. Pokud 

nejste sportovní typ, určitě s vámi nebude začínat 

například na stěně obtížnosti 6 b. Svatá Terezie z 

Ávily nás učí, že první fází duchovního života je 

solidní poznání sebe sama. Sebepoznání je časově 
náročné, a ještě se komplikuje tím, že se v různých 

životních etapách stále vyvíjíme. Často známe lépe 

své slabosti než své silné stránky. Naše slabosti nás 

pak mohou zcela zavalit. A pak se snadno 

podceňujeme a nevidíme, co bychom mohli dokázat. 
Při lezeckém tréninku nás průvodce učí, abychom si 

všímali drobných nepravidelností čili výčnělků na 

skalní stěně, které pro nás mohou být dobrými chyty, 

abychom se postupně dostávali výš. Stejně tak nám 

doprovázející v duchovním životě pomáhá vypořádat 

se s každodenními těžkostmi a vnímat je jako 
příležitosti k pokroku. Těžkosti jsou nedílnou 

součástí naší duchovní formace. Pán nás s láskou 

pozoruje, vlastně nás jakýmsi způsobem zkouší ve 

všech ohledech, třeba i v našich reakcích na 

nečekané události či ve vztahu k penězům: „Kdo je 
věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v 

nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ (L 

16,10) 

 

Skoby s kroužky 

Denis skalní stěnu vylezl přede mnou za pomoci skob 
s kroužky natlučených do skály, které jistily jeho 

výstup a pak i ten můj. Těžil z práce těch, kteří lezli 

před ním a cestu zajistili. 

V duchovním životě jsou těmito kovovými oky „kotvicí 

body“ nezbytné pro duchovní růst, tedy každodenní 
četba Bible, osobní modlitba, mše svátá, zpověď, 

starost o druhé... Lezecké lano musí být nacvaknuté 

do všech kroužků, stejně tak bychom ani my neměli 

vynechat žádný z těchto základních duchovních 

prostředků. Je mnoho těch, kteří nějaké rady 

následují, jiné opomíjejí, a dost často jednoho dne 
skončí tak, že sjedou po skále až dolů. … (z knihy 
René-Luca Patnáct podobenství) 

 


