
 

Ohlášky – neděle 19. 3. 2023 

 

Dnes prožíváme 4. neděli postní (Laetare). 

 
 Pondělí 20. 3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence 

Panny Marie 

 Sobota 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně 

 Příští neděle 26. 3. 2023 bude 5. neděle postní. 

*** 

 Na pondělí 20.3.23 je přesunutá Slavnost sv. 
Josefa snoubence Panny Marie. Mše sv. bude v 

¨našem kostele v 16:30. 

 V Pátek 24.3.18:00–20:00 bude další Boží Jam 

session – večer  chvál v Lovosické v kapli u 

věžáku- Palaclého 6, Lovosice.   
 Severočeská galerie výtvarného umění v 

Litoměřicích a Římskokatolická farnost – 

děkanství u Všech svatých Litoměřice si vás 

dovolují pozvat na Poutní slavnost ke svátku 

Zvěstování Páně. Celodenní sváteční program se 

odehraje v sobotu 25. března 2023 v kostele 
Zvěstování Panny Marie a v dalších objektech v 

centru města. V 10:00 bude v kostele 

celebrována poutní mše svatá, po níž budou 

slavnostně vyzdobené prostory kostela přístupné 

široké veřejnosti. V 17:00 se zde uskuteční 
koncert výjimečného vokálního souboru staré 

hudby Schola Gregoriana Pragensis. 

 Oprava varhan se blíží ke konci. Z Holandska 

nám po ročním čekání dodali nové klávesnice a 

varhanáři dovezli dlouho očekávanou vzdušnici k 

rejstříku pozoun. Díky nedopatření pana ladiče 
varhan, se nám zamíchaly varhanní píšťaly 

určené k prodeji jako suvenýry s píšťalami, které 

byly 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 36 cm – 142 cm.  Podrobnější 

informace o tvarové charakteristice najdete na 

v nejbližší době internetových stránkách farnosti. 

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. 17 (2023) 
19. 3. 2023 

 
4. neděle postní 

 

 
 

Týdeník Římskokatolické farnosti sv. Václava 
v Lovosicích 



Texty k rozjímání z 4. týdne postního 

 
Neděle 19. 3. – Jan 9,1-41: Sledujeme v evangeliu 

příběh, který se vyvíjí od teoretické otázky k hluboké 

víře. Ježíš nepřišel diskutovat o teologických 

problémech, ale přišel, aby uzdravil náš život. Mnozí 

ho nepřijmou, ale s úžasem můžeme sledovat, jak 
jedná v životech těch, kteří ho do svého života přijali. 

Pondělí 20. 3. - Lk 2,41-51a: Josef s Marií hledali s 

bolestí Ježíše. Kéž doprovázejí všechny hledající! Oni 

jsou nablízku všem, kdo prožívají jakoukoli bolest se 

svými dětmi. 

Úterý 21. 3. - Jan 5,1-3a.5-16: Ježíš sám oslovuje 
toho, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě. 

Nezazlívám někdy představitelům církve přílišnou 

vstřícnost a jejich pochopení pro odstrkované? 

Středa 22. 3. - Jan 5,17-30: Uvědomím si, že i dnes 

je Pán skrze Kristovu církev činný. I dnes se někteří 
zlobí, že se odváží bourat naše konvence a zaběhnuté 

zvyklosti. 

Čtvrtek 23. 3. - Jan 5,31-47: Pozor, abychom my 

křesťané „neoslavovali sebe navzájem“. Veškerá naše 

hrdost musí pramenit z Boží lásky. Naše svědectví, 

má-li být věrohodné, je nutné obrátit tímto směrem! 
Pátek 24. 3. - Jan 7,1-2.10.25-30: Náš Pán se v tu 

dobu pohyboval nepoznán mezi těmi, kdo mu 

ukládali o život. I dnes je možná nepoznán kritiky, 

kterým překáží jeho přímost. 

Sobota 25. 3. - Lk 1,26-38: Maria nehledala důvody, 
proč „to nejde“. Její dotaz je zcela praktický – a zračí 

se v něm odhodlání. Taková je Matka církve, od které 

se můžeme mnoho učit! 

 

Youcat (66. část) 
 

Naše křivá svědectví začínají tam, kde pokřivujeme 

realitu. Tam, kde se snažíme jevit jako někdo jiný, než 

jsme. Tam, kde vypadat královsky v očích druhých 
platí víc než být k sobě pravdivý a umět si to přiznat. 

Tam, kde přehánět znamená denní rutinu a kde 

drobně lhát je na denním pořádku. Podlehnout 

mámení malých lží je velmi snadné, nebezpečné – a 

zhoubnější, než si myslíme. „Pravdu bychom měli 
druhému přidržet jako plášť, aby do ní mohl snadno 

vklouznout – a neměli bychom ho tlouct pravdou po 

hlavě jako mokrým ručníkem.“ říká Max Frisch 

(1911-1991). Co znamená být pravdivý? Už dlouho 

se prosazuje trend nakládat s pravdou „kreativně". V 

knize Lewise Carrola „Alenka v říši divů" se objevuje 

postava podivínského filozofa Humpty Dumptyho (v 

Císařově překladu profesor Hupity Dupity), který to 
dokáže přesně vystihnout: „Když já užívám slovo, tu 

značí právě to, co chci, aby značilo – ani více, ani 

méně." „Otázka je," řekla Alenka, „můžete-li přimět 

slova, aby znamenala různé věci." „Otázka je,“ řekl 

Hupity Dupity, „kdo je komu pánem – to je to celé.“ 

V klasické filozofii byla pravda definována jako 
adaequatio intellectus et rei – pravda je soulad 

věci s rozumem. Každý ví, že tak je to správné. Je 

zapotřebí vyjádřit, čím daná věc je. Jinak by člověk 

lhal. Jenomže člověk je hříšník a už maličké dítě ví, 

že chce-li si získat pozornost a odměnu, stačí, aby 
dostatečně dlouho a hlasitě křičelo. Začínáme si tedy 

– pokud nám do toho nezasáhne osmé přikázání – 

utvářet takový způsob nakládání s pravdou, který 

vyhovuje našim zájmům. Do jaké míry je závazná 

pravda víry? Nacistický soudce Freisler věděl 

naprosto přesně, že studenti z protinacistické 
skupiny „Bílá růže“, kteří před ním stáli, mluvili 

pravdu. On však použil „alternativních fakt" k tomu, 

aby je mohl zlikvidovat.  Stáli v cestě moci a ta si 
stvořila vlastní pravdu.  (z knihy Youcat: Kurz víry) 

 

15/ Jak mluvit o své víře, a přitom 
respektovat svobodu ostatních? II 
 

… „Ježíši, děkuji ti za ty dva mladé lidi, kteří mě dnes 

pozvali, abych přišla do tohoto kostela. Jak víš, 

zlobila jsem se na tebe od té doby, co mi před čtyřmi 

lety zemřela při automobilové nehodě moje dcera 
Ingrid. Od té doby jsem nevkročila do kostela. Ale 

dnes, díky těmto dvěma mladým lidem, jsem se 

odhodlala vrátit se k Tobě. To setkání obrátilo naruby 

celý můj den a možná dokonce celý můj život...“ 

Její modlitba všechny ohromila a dojala. Styděli jsme 
se zvednout oči a prohlédnout si ji. Matthieu však 

vnitřně zápasil. Říkal si: „No jo, zase jednou někteří 

mohli zažít úžasný setkání, ale já pořád nic! Strašně 

bych si přál být těma, kdo tuhle paní potkali.“ 

Trochu žárlivě se otočí, aby se na ni podíval, a náhle 

celý ztuhne. Poznává ji. Před pár hodinami ji s Ligou 
potkali. Podali jí letáček s pozváním na večer a řekli 

jen: „Dobrý den, jsme katolíci a pořádáme dnes 

modlitební večer...“ 

Paní si v chůzi vzala letáček, ani se nezastavila, jen 

utrousila: „Děkuji.“ 

Cestou ale znovu přemýšlela o svém hněvu vůči 

Bohu, který v sobě nosila poslední roky od nehody 
své dcery, až se nakonec rozhodla večer přijít do 

kostela. Stačila odvaha a prosté gesto mladého 

člověka na ulici, aby tato paní mohla ukončit své 

truchlení a znovu nalézt pokoj. 

Naštěstí se někteří mladí lidé jako Liga a Matthieu 

odváží odpovědět na Ježíšovo volání, které je určeno 
všem křesťanům – abychom se vzdali svého pohodlí 

a vyrazili hlásat evangelium: „Jděte ke všem národům 

a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 

Syna i Ducha svátého a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi 
po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 

28,19n) Mnozí křesťané ve Francii se domnívají, že se 

jich Ježíšovo „misionářské přikázání“ netýká. Myslí 

si, že misie jsou dnes záležitostí „specialistů“, všech 

křesťanů se týkaly možná tak v prvních třech 

staletích; od té doby už by se církev měla spokojit s 
tím, že se postará o ty, kteří sami přijdou. Oslovovat 

ostatní by přece mohlo být považováno za nátlak či 

narušování svobody, a vůbec – nechceme přece 

dopadnout jak Svědkové Jehovovi! 

Mimochodem, jeden často citovaný výrok v tomto 
směru ovlivnil celou generaci. Najdeme ho ve známé 

publikaci Youcat, což je úžasný katechismus pro 

mladé,28 který jim věnoval papež v roce 2010. 

(Mimochodem, tuto knihu rád doporučuji všem 

generacím od 7 do 77 let. Je strukturovaná trefnými 

otázkami a odpověďmi, které se týkají oblasti víry, 
morálky i duchovního života. Může být jednoduchou, 

ale efektivní pomůckou pro formaci mladých nebo 

začínajících křesťanů.) 
Pod heslem č. 74 se v Youcatu nachází dobře známý 

citát, který si rádi půjčují mnozí kazatelé: „Nemluv o 
Kristu, když se tě nikdo neptá, ale žij tak, aby se tě 

lidé ptali!“ Youcat tento výrok připisuje Paulu 

Claudelovi, jiní dokonce tvrdí, že pochází od svátého 

Františka Saleského, ale na tom vlastně nesejde. 

Tento citát – který, jak už jsem řekl, neblaze 

zformoval celou generaci křesťanů-, mi pěkně leze na 
nervy. Z jedné strany se s ním naprosto ztotožňuji, z 

druhé strany se ale obávám, že je snadné si ho vyložit 
špatně. Hned to vysvětlím. … (z knihy René-Luca 
Patnáct podobenství) 


