ZAMYŠLENÍ K PRVNÍMU ČTENÍ
Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti (13. stol.
př. Kr.), ale lidé stále pochybují, zda je Bůh dokáže zachránit,
i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany
v Rákosovém moři. Bůh jejich nouzi řeší a bude řešit i dále!
Zanedlouho jim Bůh nabídne svoji smlouvu.
(Pramen: vira.cz)
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi
nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš
dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s
tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl
Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z
Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi!
Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály,
vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před
očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa
a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že
pokoušeli Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed
nás, nebo ne?“
(Ex 17,3-7)

vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel
světa.“
(Jan 4,5-42)
Jak souvisí příběh prvního čtení se křtem? Hned několik témat
nám vystoupí před oči. Především vyjití z otroctví Egypta.
Druhou skutečností je žízeň, kterou neuhasí nic než Boží
pramen. Ale jeho dárcem není člověk, i když je to Mojžíš,
který uhodí do skály. Klíčovou roli však ve křtu hraje víra. V
příběhu je to Mojžíš, kdo svojí vírou zastaví návrat do
otroctví.
Bůh
Izraelity
postupně
vychovává
k dospělosti, ve které oni sami uvěří (Jan 4,42). Velmi
podobně pak sledujeme příběh u studny v evangeliu. Každé
slovo dialogu rozehrává určité křestní téma. Ať jde o hledání
ženy, její život v hříchu či Ježíšovo slovo pravdy, které
usvědčuje, ale i osvobozuje. (Pramen: vira.cz)

MODLITBA
Bože, daruj mi potřebný čas,
abych druhým pomohl překonat smutek a bolest,
abych v rozhovoru nestrojeným zájmem

EVANGELIUM
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.“ (...)“ Mnoho Samaritánů
z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila:
„Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ 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,

pomohl stísněnému člověku překonat osamělost.
Dej mi i potřebnou fantazii,
abych uměl projevit laskavost na pravém místě
a v pravý čas.
Dej, abych byl oknem, jimž probleskuješ ty ve svém
nekonečném milosrdenství.

V sobotu 1. dubna 2017 od 14.00 hod. zveme do
DDKT v Litoměřicích na postní duchovní obnovu.
Bude přednášet otec Lukáš Bakajsa na téma
“Postní doba a Velikonoce v byzantské liturgii”.
Bude možno také přistoupit ke svátosti smíření.
MYŠLENKY PRO ŽIVOT





Láskou k druhým taje lidské já jako máslo na slunce
postavené.
Kdo sbírá kolem sebe roztroušené věci pozemské, tomu je
vítr času často z jeho stolu odvane. Kdo poklady
modlitbou, meditací a láskou k Bohu v nitru svém
schraňuje, ten je bezpečně ukládá.
Častokrát v životě není den, není noc, je jenom pláč.
Děkujme Bohu, že nic moc moc špatné netrvá moc moc
dlouho.
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Týdeník
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:

farnostlovosice.cz
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
LOVOSICE Út – v 16.30 v kapli na faře
St – v 16.30 v kapli na faře
Čt – v 7.30 v kapli na faře
Pá – v 16.30 v kostele
Ne – v 9.00
SULEJOVICE Ne – v 10.30
MILEŠOV
Pá – v 9.00 (zámecká kaple)
VELEMÍN
So – v 10.00
LUKAVEC
Út – 21.3. 2017 v 15.00
+ Út – modlitební skupina v 15.30 na faře
+ Křesťanské rozhovory – St 22.3. 2017 po Mši sv.
+ Pátky v postní době – v 16.30 křížová cesta,
po ní Mše sv.

INTENCE MŠÍ SV.

Ne 19.3. 2017 v 9.00 za † kard. Miroslava Vlka
Sulejovice v 10.30 za Boží milosti a dary pro Stojana
Po 20.3.2017 v 16.30 – slavnost sv. Josefa, snoubence
Panny Marie – v kapli na faře za farníky
Út 21.3.2017 za † zemřelé rodiče
St 22.3.2017 za obrácení sestry
Pá 24.3.2017 na dobrý úmysl
Ne 26.3.2017 v 9.00m Sulejovice v 10.30 za † manžela
Milana Svojše

„YOUCAT”
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích)

za zásluhy. Všímá si, že Vlk byl i v silně ateistické České
republice všestranně respektovanou osobností.

Koncem ledna Vlkovi dokonce volal i papež František,
aby mu popřál brzké uzdravení: „Milý kardinále Vlku, tady
papež František, volám, abych vás pozdravil a ujistil vás,
že se modlím za vaše zdraví. Velké objetí! Ať vám Pán
požehná!”

236. Proč mohou odpouštět hříchy pouze kněží?
Žádný člověk nemůže sám od sebe odpouštět hříchy,
ale pouze ze zvláštního Božího pověření a vybaven darovanou
Boží mocí. Jen takto pověřený člověk může vykonávat službu
smíření a zprostředkovat kajícníkovi Boží odpuštění.
K tomuto úkolu je pověřen v první řadě biskup a dále jeho
pomocníci, vysvěcení kněží.
23. března – připomínka sv. Turibiusa de Mogrovejo
25. března slavnost Zvěstování Panny Marie
26. března – 4. neděle postní

PŮST
(Anselm Grün)
Vedle společných postních dnů by bylo dobré oživit půst
jako prostředek osobní askeze. Přitom je nutno zdůraznit
základní kladný význam postu. Půst nelze chápat jako
sebetrestání a víra nesmí dostat ponurou a život negující
příchuť. Kristus nás vybízí, abychom si hlavu pomazali
vonným olejem. Kdo se postí s kyselou tváří, tomu půst užírá
jeho vitalitu a dělá z něj tvrdého a nelaskavého člověka.
Kladné naladění je při postu nutným předpokladem jeho
prospěšnosti člověku. Musíme sami se sebou zacházet
láskyplně, pak nás půst otevře i pro Boha a způsobí,
že začneme žít bděleji a vědoměji v Boží přítomnosti
a budeme sami vůči sobě poctivější. Osvobodí nás od všech
četných tlaků, jímž nevědomky podléháme, i od všech slupek,
kterými zahalujeme své vlastní jádro, od veškerých sutin,
pod nimiž už téměř nemůžeme volně dýchat.
Kardinál Miloslav Vlk, který v posledních měsících trpěl
rakovinou,
zemřel v sobotu ve věku 84 let.
Na twitteru o tom informoval kardinál a pražský arcibiskup
Dominik Duka.
Papež František poslal kardinálu Dukovi soustrastný telegram
k úmrtí kardinála Vlka. Vyjadřuje obdiv Vlkovi i za jeho
činnost v době perzekuce církve. Německá agentura DPA
zdůrazňuje, že Vlk se zasazoval o smíření mezi Čechy
a Němci a že v roce 1999 obdržel německý Velký kříž

Telefonát od papeže

Miroslav Kalousek: R.I.P. Miloslav kardinál Vlk. Vzdejme
čest statečnému muži, který žil čestně a v pravdě, které věřil.

Miloslav Vlk
FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Se smutkem v srdci se modlím za duši zemřelého kardinála
Vlka,” napsal na twitteru kard. Dominik Duka. „Mílo, budeš
mi lidsky i duchovně chybět,” dodal na svém facebookovém
profilu.
Zdravotní problémy se u čtyřiaosmdesátiletého kard. Vlka
začaly projevovat zhruba na jaře loňského roku. Na podzim
kardinál kvůli bolestem kloubů absolvoval lázeňské léčení.
Po něm se ale jeho stav zhoršil, začala ho trápit silná bolest
a otok levého ramene, trpěl závratěmi.
Na Štědrý den musel být hospitalizován na koronární jednotce
pro poruchu srdečního rytmu. Po čtyřech dnech byl propuštěn,
ale bolest levého ramene neustupovala. Podstoupil proto
celotělové CT vyšetření a bronchoskopii, která potvrdila
tumor plic s metastázami do kostí.
Marian Jurečka: Cestou trnitou služebník Boží, prošel dobrý
pastýř k Otci svému. Upřímné pán Bůh zaplať za celoživotní
práci a příklad Otče kardinále Vlku.
„Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni
profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval,
že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo,
že odejít 'tam' je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli
trochu
překvapeni,“
psalo
se
tehdy
na
webu
kardinála Miloslava Vlka.

V polovině února se však kardinálův zdravotní stav výrazně
zhoršil
a musel
být
hospitalizován.
Lékařům
se ho ale podařilo tehdy stabilizovat.
Za komunismu se živil i jako myč oken
Miroslav Vlk se narodil 17. května 1932 v Líšnici na Písecku.
Jeho život prošel řadou zvratů. V roce 1968 byl vysvěcen
na kněze. Po deseti letech mu ale komunisté odebrali tehdy
požadovaný státní souhlas k výkonu kněžského povolání.
P. Vlk pak sloužil mše tajně v malých skupinách věřících.
Ač vzděláním historik, archivář a teolog, byl z politických
důvodů nucen živit se jako myč oken.
Na začátku 90. let byl jmenován biskupem v Českých
Budějovicích, poté se na jaře 1991 po rezignaci kard.
Františka Tomáška stal hlavou českých katolíků. Od října
1994 je kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal
1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež Benedikt XVI.
v únoru 2010 a v pořadí 36. pražským arcibiskupem
jmenovalDominika Duku.
(Pramen: seznam.cz)

52. Diecézní setkání mládeže se koná v Litoměřicích od 7.
do 8. dubna 2017.
Podrobnosti na plakátku a na www.dcml.cz
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary
a za úklid kostela.
Sbírka z 12. března vynesla: 2. 850,- Kč. Děkujeme.
Na neděli 19. března vyhlašuje Biskupství litoměřické sbírku
na pojištění diecéze.

