
Z dnešního evangelia: 

   Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko 

pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam 

byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – 

tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla 

jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi 

napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili 

něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, 

Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se 

Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala 

Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty 

poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: 

„Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud 

tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš 

praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil  

i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, 

kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však 

napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale 

voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody 

tryskající do života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej 

mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem 

chodit čerpat. Vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 

Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to 

místo, kde se má Bůh uctívat.’“ Ježíš jí odpověděl: „Věř 

mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na 

této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my 

uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává 

hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví Boží ctitelé 

budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si 

vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, 

mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, 

že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, 

oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, 

který s tebou mluvím.“ Mnoho Samaritánů z toho města  

v něj uvěřilo. Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili 

ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem 

více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: 

„Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami 
jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“  

                                      (Jan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)  

   Rozhovor se Samaritánkou se pro Ježíše stává 

příležitostí, aby oznámil blízkost příchodu mesiášské doby. 

Ježíš poprvé bezprostředně mluví o své mesiášské 

důstojnosti a dělá to na samařském území. Současně ale 

zdůrazňuje klíčovou roli židů v dějinách spásy. Ježíš sdělil 

Samaritánce také svou roli vůči světu a lidem. Je to role 

universálního Spasitele a mesiášského proroka. Tato role 

nemá však nic společného s politickou a nacionalisticky 

naladěnou koncepcí mesiáše – dědice trůnu krále Davida. 

Víra Samaritánů se týká universální role Ježíše jako 

Spasitele a ne jako Mesiáše. Jeho misii pochopili jako čistě 

náboženskou, zbavenou politického pozadí.  
   Ježíš nabízí vodu. Jeho živá voda je pramenem života, 

který pochází od Boha a dává duchovní život. Tato živá 

voda je symbolem nauky Mistra z Nazareta. Nauka, kterou 

hlásá Ježíš Kristus už zde na zemi, otevírá v člověku 

pramen duchovního života. Tento život bude trvat věčně. 
                                (Pramen: komentář k textu evangelia) 

Modlitba 
 

Dávám se do tvých rukou, čiň se mnou, co chceš. 

Stvořil jsi mě pro sebe. Co chceš, abych dělal? 

Jdi se mnou po své cestě. 

Chci být tím, kým mě chceš mít, a přijímám vše, co pro 

mě chceš vytvořit. 

Neříkám: „Půjdu za tebou, kamkoli půjdeš“, neboť jsem 

slabý. 

Ale chci jít za tebou a prosím o sílu pro tento den. 

 
 

 

Myšlenky pro život 
 Není žádné radosti bez utrpení – žádné trpělivosti beze 

zkoušky – žádné pokory bez pokoření – žádného 

života bez smrti. (Friedrich von Hiegel) 

 Cožpak jsem strážcem svého bratra, kterého neznám? 

S kterým nemám žádný kontakt? Ano, jsi strážcem. 

Kontakt si vytvoř. (Carl Sonnenschein) 

 Kdo se nemodlí v určitou dobu, nemodlí se ani 

v neurčitou dobu. (Přísloví) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út v 16.30 hod. na faře 
 

Odpověď k žalmu – neděle 23.3.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlas: 

Nezatvrzujte srdce svá!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St – v 17.30 na faře 

Čt - 7.30 hod. na faře 

Pá - 17.30 hod. v kostele 

  Ne - 9.00 hod. v kostele 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny:  

Lovosice - 25.3 a 26.3 mše sv. bude od 7.30 hod 

Lovosice - Pá v 17.00 hod. Křížová cesta 

VÁCLAV Č. 12 (2014) 

23.3.2014  

3. neděle postní 



 

Některé památky v týdnu 
 

25. března – slavnost Zvěstování Páně 
 
   Archanděl Gabriel vyhlašuje naplnění mesiášských 

příslibů, které se ve Starém Zákoně stále upřesňovaly: 

očekával se syn Davidův, který by měl přinést království 

nadlidského charakteru, věčné království. Maria se 

anděla ptá: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ 

Nepochybuje o uskutečnitelnosti toho, co jí anděl řekl, 

ale chce vědět, jakým způsobem se to má stát. Vidí totiž 

jistou obtíž, kterou dozajista Pán překoná: absence 

manželského vztahu. Anděl tedy upřesňuje: „Duch svatý 

sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní.“ Početí se 

tedy odehraje způsobem naprosto mimořádným: bude to 

dílo Ducha svatého. 
 

Další památky: 

30. března – 4. neděle postní  
 

 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne - 23.3.2014 – v 9.00 hod. za † otce Bezděka  

                            v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Milana 

Svojšeho  

Út – 25.3.2014 – na poděkování za dar života Vítka  

a Martina s prosbou 

St – 26.3.2014 – za šťastnou věčnost † Stanislava Krále   

Ne - 30.3.2014 – v 9.00 hod. za farníky 

   v Sulejovicích v 10.30 hod. za † Augustinu Gabrielovou 

 

   Postní duchovní obnova ve farnosti Všech Svatých 

v Litoměřicích se koná v sobotu 5. dubna 2014 od 14.00 

hod. v DDKT. Povede ji P. Vojtěch Suchý SJ. Všichni jste 

srdečně zváni. 
 

 

Pokřivené obrazy 
(Marie Svatošová, pokračování z čísla 11) 

 

   Prvořadým úkolem křesťanů je hlásat Ježíšovu radostnou 

zprávu, evangelium. Sám Bůh si je vyvolil jako své 

vyslance a posílá je k druhým lidem. To je úžasné poslání  

a zároveň velká zodpovědnost. Nemá to nic společného 

s propagací nebo agitací. Jen je třeba přijaté Boží slovo žít 

a každodenním životem zviditelňovat. Pouze tak poneseme 

stejné ovoce, jaké nesli první křesťané. Ještě jednou si je 

vyjmenujeme, protože je to mimořádně důležité – láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 

tichost, sebeovládání. Naše moralizování nikoho neosloví, 

spíše pohorší. Možná se jednou budeme divit, až se 

dozvíme, že naše nedůslednost a hříšnost byla častější 

příčinou ateismu v našem okolí než komunistická výchova 

ve školách, na kterou tu mizérii rádi svádíme. 

   Naštěstí ne všechny Boží obrazy jsou pokřivené nebo 

pošpiněné tak moc, aby byly úplně nečitelné. Například 

tento skutečný příběh: Mahátma Gándhí v patnácti letech 

cosi ukradl. Aby to napravil, sebral doma zlatý šperk, 

prodal ho a první krádež nahradil. Když si to uvědomil, 

chtěl se přiznat otci, ale hanbou nebyl schopen ani ústa 

otevřít. Rozhodl se napsat to na papír. Když tatínkovi lístek 

podával, celý se třásl. Otec si text přečetl, na chvíli zavřel 

oči a pak řekl: „Už je to v pořádku, synu.“ A Gándhí 

dodává: „Od té doby jsem věděl, jak velikého mám otce.“ 

Dítě s takovou zkušeností pak už v životě nemá problém 

představit si Boha jako milujícího Otce a přilnout k němu. 

 

Reflexe k encyklice Lumen Fidei na pokračování píše 
Aleš Opatrný. 

18. pokračování 

19. Apoštol Pavel nám touto účastí na Ježíšově způsobu 
nazírání ve svých spisech zanechal popis věřící existence. 

Ten, který věří, je přijetím daru víry přetvořen v nové 

stvoření, dostává se mu nového bytí, synovského bytí, stává 

se synem v Synu. „Abba, Otče“ je nejvíce 

charakteristickým výrazem Ježíšovy zkušenosti, která se 
stává jádrem křesťanské zkušenosti (srov. Řím 8,15). 

    Víra nemůže být jen jakýmsi „přídavkem“ k našemu 

životu, ozvláštněním některých životních momentů, ať 

příjemných nebo bolavých, „nedělním přílepkem“. Být 

„novým stvořením“ neznamená být hned dokonalým 

člověkem, ale znamená to změnu životní orientace, která 

vyrůstá s našeho „hledění s Ježíšem“. Má postupně 

prorůstat celým životem, ovlivňovat ho a měnit. 

Křesťanství si prostě žádá celého člověka, protože mu chce 

dát nesmírně mnoho. 

 Jaké obohacení jsem už za svého života víry, tedy 

s Ježíšem, dostal? 

 Mám něco, co si chci řídit po svém, kam Pána 

Ježíše nechci pustit?  

Poutní zájezd do Polska 
 

   Římskokatolická farnost - děkanství U Všech svatých  

v Litoměřicích, farnost Lovosice a farnost Libochovice vás 

zvou na poutní zájezd do Polska ve dnech 1.- 4. května 

2014.  
 

Cena poutního zájezdu 3.800,- Kč.  
 

   V ceně je zahrnuta doprava klimatizovaným autobusem, 

pojištění, tři noclehy, tři snídaně, dva obědy a tři večeře, 

vstupné a průvodce. Závazné přihlášky se zálohou 500,- Kč 

do 10. dubna 2014 přijímají:  

P. Józef Szeliga (777 020 426), P. Roman Depa (774 073 

728), P. Wojciech Szostek  (733 741 917)  
 

   Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční dary a za úklid našeho kostela.  

Biskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 23.3.2014 

celodiecézní sbírku na pojištění církevního majetku na 

území diecéze. 
 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

83. Co znamená „Mariino neposkvrněné početí“? 
   Církev věří, že „blahoslavená Panna Maria byla od 

prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost  

a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše 

Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv 

poskvrny dědičného hříchu“. 

   Víru v „neposkvrněné početí“ nese církev od svého 

počátku. Dnes ale bývá tento pojem chybně interpretován. 

V podstatě vypovídá, že Bůh uchránil Marii před důsledky 

dědičného hříchu, a to od samého počátku jejího života. 

Nehovoří tedy o Ježíšově početí v Mariině těle. A už vůbec 

neznamená pohrdání sexualitou v křesťanství v tom 

smyslu, že by se muž a žena při aktu zplození dítěte 

„poskvrňovali“. 
 


