
 

Ohlášky – neděle 12. 3. 2023 

 

Dnes prožíváme 3. neděli postní. 

 
 Příští neděle 19. 3. 2023 bude 4. neděle postní 

(Laetare). 

 

*** 

 

 Setkání chlapů Severu v Lovosicích se opět 

koná ve čtvrtek, 16. března⋅18:00–20:00. Téma 

setkání je Jan9,1-41. Zvu muže ke společnému 

rozhovoru a k modlitbě.   
 ŘKF Všech svatých pořádá postní duchovní 

obnovu v sobotu 18. 3. 2023 od 14 hod. v DDKT 

v Litoměřicích, přednášet P. Pavel Andrš. 

Doporučuji tuto akci vaší pozornosti. Několik 

hodin modlitby a ztišení prožitých na takovéto 
akci přináší duchoví povzbuzení na několik 

týdnů. 

 Oprava varhan se blíží ke konci. Z Holanska nám 

po ročním čekání dodali nové klávesnice a 

varhanáři dovezli dlouho očekávanou vzdušnici k 

rejstříku pozoun. Díky nespatření pan ladiče 
varhan, se nám zamíchaly varhanní píšťaly 

určené k prodeji, jako suvenýry s píšťalami, které 

byli jen dočasně vymontované. Následkem této 

skutečnosti nám nyní chybí 11 píšťal, které jsou 

rozptýleny mezi vámi a ty určené jako suvenýry 
jsou stále na kůru. Jedná se o kovové píšťaly 

v délkách 23cm – 135cm. Pokud jste si  nějaké 

takové píšťaly odnesli, přineste nám je 

prosím. Prověříme, zda je to ta, kterou 

postrádáme a vyměníme ji za jinou podobnou 

nebo vrátíme. Děkuji za pochopení.  

 

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. 16 (2023) 
12. 3. 2023 

 
3. neděle postní 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 3. týdne postního 

 
Neděle 12. 3. – J 4,5-42: Co bychom odpověděli 

Bohu na prosbu: „Dej mi napít“? Copak mu něco 

může chybět? A přeci nás o to žádá. Boží žízeň je žízní 

po vztahu, důvěře, po člověku. On přichází s velikou 

nabídkou, ale odpověď, přijetí Boží nabídky je na nás! 
Pondělí 13. 3. - 2 Král 5,1-15a: Náman, vojevůdce, 

vzor víry a odvahy, prolomil zaběhlé zvyky. Jeho 

důvěru později vyzdvihne i sám Ježíš. Mám odvahu 

být ve vztahu k Bohu spontánní až nekonvenční? 

Úterý 14. 3. - Dan 3,25.34-43: Zkroušená mysl a 

pokora uschopní zažít Boží velikost. Tedy dostaví se 
pravý opak rezignace a beznaděje! To je příprava k 

následování… 

Středa 15. 3. - Dt 4,1.5-9: I nám chce Hospodin dát 

zemi jako dědictví. Uvědomujeme si svoji 

zodpovědnost za stav okolí? Předávání víry i vztahu k 
zemi je podmínkou, abychom přežili. 

Čtvrtek 16. 3. - Jer 7,23-28: Aktuální nejen pro 

národ, který lehkomyslně opouští své ideály, ale i pro 

jednotlivce, který nedbá… 

Pátek 17. 3. - Oz 14,2-10: Správná kajícnost přináší 

naději, a tím i radost z Boha! Vždyť zhojí zradu, 
miluje nezištně, odvrátí hněv. Jaké jsou mé projevy 

kajícnosti? 

Sobota 18. 3. - Oz 6,1-6: Poznání Boha, jeho 

dobroty a lásky, předčí jakékoli oběti. Kéž v době 

postní poznávám, že jen On uzdravuje a osvobozuje. 
Uzdravuje to, čím se sami drásáme, a osvobozuje od 

toho, co na sebe nesmyslně ukládáme… 

 

Youcat (65. část) 
 

Co znamená nevydat křivé svědectví? Budeme tu 

přemýšlet o pravdě a lži, o svůdnosti demagogie, 

Alence v říši divů, o prohnaném nacistickém soudci 

a jedné neuvěřitelně odvážné mladé ženě a jejích 
přátelích, pro které bylo šíření pravdy důležitější než 

vlastní život. Jak správně užívat sociální sítě? Pravda 

a lež nejsou v našem světě bohužel jasné pojmy. 

Objevují se „alternativní fakta", „pravdivé nadsázky", 

„fake news" a jiné lahůdky!  Sociální sítě jsou plné 
specialistů na manipulace i specialistů na odhalování 

manipulací… Co od nás požaduje osmé přikázání? 

Co je zapotřebí udělat, pokud člověk lhal, klamal 

nebo podváděl? Chceme se v této kapitole věnovat 

osmému přikázání: „Nevydáš křivé svědectví." 

Pravda, zejména v politice, ale dostává občas pořádně 

na frak. Prim hrají stále více lidé, kteří se s přesným 

popisem reality nemažou. Demagogicky 
zjednodušují, znejasňují skutečný význam slov a 

zamezují tak tomu, abychom poznali skutečnost, 
jaká je. (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

15/ Jak mluvit o své víře, a přitom 
respektovat svobodu ostatních? 
 
„Une lumiěre dans la nuit!“ - „Světlo zářící uprostřed 

noci“. Tak jsme pojmenovali naše diecézní 

evangelizační večery, které se konají v kostele svatého 

Rocha v srdci jihofrancouzského města Montpellier. 

Funguje to jednoduše a je snadné uskutečnit něco 
podobného. Nejprve je třeba vybrat vhodně umístěný 

kostel, který má vchod přímo na ulici, a to v místech, 

kudy se lidé v podvečer rádi procházejí, když vyrážejí 

někam na dobré jídlo. Před kostelem rozmístíme 

velké plakáty či vlajky, takové ty reklamní s boční 

konstrukcí, třeba s motivem ruky držící svíci - „světlo 
v noci“. Poutače jsou barevně nasvícené pomocí 

projektorů. Vedle nich, pořád ještě venku před 

kostelem, nainstalujeme menší reproduktory, které 

přenášejí klidnou hudbu z kostela. Pár mladých 

misionářů dělá „návnadu“, jednoduše oslovují 
kolemjdoucí s nabídkou, aby si v průběhu večera 

udělali malou duchovní zastávku. Úsměv bývá 

prvním svědectvím a kupodivu velká většina 

procházejících ráda nabídku přijme, i za cenu 

menšího zdržení ve svém programu. 

U vstupu je nainstalované velké rolovací plátno 
popisující čtyři kroky, které nabízíme: Navrhujeme 

vám: zapálit si svíčku, napsat úmysl vaší modlitby, 

umístit ho před oltář, přijmout úryvek Božího slova. 

Když kolemjdoucí vstoupí do kostela, snadno pochopí 

sled jednotlivých kroků, které jim nabízíme. Skupina 
mladých lidí je uvítá a taktně jim nabídne pomoc, 

vstřícně, ale nevtíravé, jako správný prodavač v 

obchodě: Jsou připraveni lidem pomoct, ale nevrhají 

se na ně, snaží se být ohleduplní. Kostel je zahalen 

do jemného přítmí, kameny lehce duní hudbou 

linoucí se prostorem. Panuje tu pokojná atmosféra. 
Na oltáři je vystavená Nejsvětější svátost. Monstrance 

je zezadu nasvícená, kouř kadidla tančí ve světelném 

kuželu. 

Tváře návštěvníků se užasle rozjasní. Ve většině 

případů uvítají osobní doprovod při plnění všech 

kroků. Poté, co na kousek papíru napíší své úmysly 

k modlitbě, obdrží čajovou svíčku a projdou středem 
kostela až k oltáři. Před oltářem jsou umístěny dva 

košíky, přičemž do jednoho z nich mohou vložit 

papírek se svým úmyslem, z druhého si mohou 

vytáhnout lísteček s náhodným úryvkem z Bible. 

Každý lístek je jiný a často se stává, že náhodně 

vybrané Boží slovo s úmyslem dané osoby docela 
koresponduje. Někteří návštěvníci potom zůstávají na 

kolenou před Nejsvětější svátostí ještě dlouhé 

minuty. Často se pak usadí někde v kostele, nechají 

se konejšit příjemnou hudební kulisou a udiveně 

přihlíží nekončícímu procesí „příležitostných 
věřících“, kteří stejně jako oni šli náhodou jen tak 

kolem... Po těchto čtyřech jednoduchých krocích 

mnohdy následují dlouhé diskuse o různých 

otázkách víry s mladými misionáři, kteří jsou tu 

připraveni odpovídat na dotazy. Nejde o to někoho 

přesvědčovat, ale především lidem naslouchat a být 
milující přítomností jménem Toho, který nás vysílá ve 

svém jménu, Ježíše Krista. Příběhy z těchto setkání 

bývají nesčetné a často i velmi dojemné. Tyto večery 

totiž odpovídají na hlubší očekávání mnohých: Svět 

žízní, stačí vědět, jak mu podat sklenici vody. 
Ze všech zkušeností z misií mi zvlášť utkvěl v paměti 

jeden zážitek. Tehdy jsme byli na misiích s asi třiceti 

mladými lidmi. Vyšli jsme po dvojicích do města a 

zvali jsme lidi, aby se k nám připojili na večerní 

modlitbu. Když lidé nemají čas nebo chuť se k nám 

přidat, navrhujeme jim, že si zapíšeme jejich úmysly 
a pomodlíme se za ně. Lidé jsou z tohoto návrhu 

většinou nadšení a modlitebních úmyslů pak máme 

celou řadu. Matthieu, vysoký devatenáctiletý mladík 

z Belgie, se vydává do ulic s Ligou, dvacetiletou 

vysokou blondýnkou z Lotyšska. Nepřihodí se jim nic 
nezvyklého, lidé zdvořile poděkují, ale neprojevují 

žádný větší zájem. Ti dva mladí se nemohou ubránit 

pocitu, že se vracejí s prázdnou. V závěru večera se 

postupně modlíme za všechny lidi, které jsme ten den 

potkali. Každý se na chvíli ujme mikrofonu a přečte 

jména osob, které se nám svěřily. Právě se už 
chystám modlitbu ukončit, když mě, požádá o 

mikrofon jedna paní, která se k nám připojila. Vezme 

ho do ruky a pronese: … 
(z knihy René-Luca Patnáct podobenství) 


