Biblické postavy – Samaritánka
kardinál Gianfranco Ravasi
Studna je dnes hluboká 35 metrů a je
umístěna v kryptě baziliky, která nebyla
nikdy dokončena. Koncem 19. století
řeckopravoslavný patriarchát v Jeruzalémě navrhl postavit nad onou studnou
velký kostel, jak to v minulosti dělali
křižáci; první světová válka však zastavila práce, po nichž zbyly pouze obvodové zdi. Mluvíme o „Jakubově studni“, jak ji nazývá Evangelium podle Jana,
nebo o „Samaritánčině studni“, jak ji nazývají poutníci.
Právě tuto anonymní ženu chceme nyní uvést na scénu tak, jak ji představuje
evangelní čtení... Víme o ní jen to, co vypráví evangelista. Bylo horké poledne,
ona přicházela z města Sychar (dnešní Askar) a před zmíněnou studnou se setkala s Ježíšem, který seděl na zemi unavený a žíznivý. Tato žena měla za sebou
pět manželství a jedno soužití, vedla tedy spíše neklidný citový život, byla
unáhlená a bez mnoha ohledů. Brzy se tak rozběhl rozhovor bez upejpání a zábran, jaké by předpokládala patriarchální společnost starověkého Předního Východu při veřejné komunikaci mezi osobami různého pohlaví...
Ale bylo zde i cosi navíc: nešlo jen o ženu s bouřlivou minulostí, ale byla to také
Samaritánka (...)
Tato žena byla tedy „jiná“ ve smyslu etnickém i náboženském; ona sama je překvapena tím, že ji Ježíš prosí, protože, jak zaznamenává svatý Jan, „Židé se totiž
se Samaritány nestýkají“ (Jan 4,9) a jednou z nejhorších urážek, jichž se Ježíšovi
dostalo, bylo: „Ty jsi Samaritán a jsi posedlý zlým duchem“ (Jan 8,48). Lze tedy
tušit prolamující sílu Ježíšova chování: nejenže neváhá rozmlouvat dlouho a do
hloubky se Samaritánkou, ale dokonce zvolí jako příklad k následování právě
člověka ze Samařska ve znamenitém podobenství v Lukášově evangeliu (Lukáš
10, 30–37).
Výsledek setkání je známý: Samaritánka zapomene na džbán, nedbá na žízeň a
běží do své vesnice, kde naruší orientální rutinní klid podezřelou, ale otevřenou
zvěstí: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala.
Snad je to Mesiáš?“ (Jan 4,29). Samaritánka se pak vrací do své anonymity; ono
setkání, které jí změnilo život, ji ale připomíná ještě po staletích...
Zdroje: RAVASI, Gianfranco. Biblické postavy: liturgický rok s osobnostmi Bible. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 30–31; Autor: Paolo Veronese. Volné dílo,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Veronese.Jesus_and_the_Samaritan_Woman01.jpg.
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Úvodní zamyšlení
„Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem...“
(1. list Korintským 3,19)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit.
∗∗∗∗∗∗∗
V postní době se koná v děkanském kostele sv. Mikuláše v Lounech
každý pátek křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše svatá od
17:30.
∗∗∗∗∗∗∗
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv. Jakuba
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou
z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté.
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 6. února 2020 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 15. února 2020 v Praze na Vyšehradě – Pouť ke svatému
Valentinu 2020. Tradiční valentinské zastavení v rámci Národního
týdne manželství. Duchovním programem bude provázet Mons. Aleš
Opatrný, vyšehradský kanovník. Více informací: http://www.apha.cz
/cpr-valentin-aktualni-nabidka.
∗∗∗∗∗∗∗
V neděli 23. února 2020 se uskuteční při mši svaté sbírka Svatopetrský haléř.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb
2.2.2020

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Žehnání svící hromniček a udělování svatoblažejského požehnání.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 11:00.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově
– Mše svatá ve 14:30.

6.2.2020

PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30

9.2.2020

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

11.2.2020

PANNY MARIE LURDSKÉ – Světový den nemocných
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 17:30.

16.2.2020

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.

22.2.2020

SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00.

23.2.2020

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

26.2.2020

POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30.
Při mši svaté bude udělován popelec.

29.2.2020

SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

Cyklus úvah nad Katechismem: Poznání Boha
Dariusz Kowalczyk, SJ
Můžeme poznat Boha jenom
svými vlastními silami? Odpověď na tuto otázku může být
kladná či záporná podle toho,
jak chápeme slovo poznání.
Nelze podat zdrcující důkaz
existence Boha, protože Absolutno nelze uzavřít do žádné
soustavy lidského smýšlení.
Můžeme však Boha poznat –
jak čteme ve 31. odstavci Katechismu – podle „konvergentních (sbíhavých) a přesvědčivých závěrů, které
umožňují dosáhnout opravdové jistoty“. Jinými slovy, jedna věc je, že někdo
může – vycházeje ze zkušenosti světa – dojít poznání Boha a druhou je předání tohoto přesvědčivého závěru někomu druhému.
Katechismus proto mluví nikoli o „dokazování“ Boha, nýbrž o Jeho poznávání. Z téhož důvodu je lépe hovořit ani ne tak o „důkazech existence Boha“,
ale o cestách, které vedou k poznání Absolutna.
Katechimus se odvolává na Knihu Moudrosti, v níž nacházíme silná slova:
„Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát
Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který
je… Neboť z velikosti a krásy tvorů může být srovnáním poznán původce
jejich bytí“ (13,1.5). Máme také jasné tvrzení Prvního vatikánského koncilu:
„Svatá církev, naše matka, zastává a učí, že Bůh, … může být s jistotou poznán ze stvořených věcí přirozeným světlem lidského rozumu“ (srov. KKC,
36). Pozvánku Katechismu ku hledání Boha můžeme praktikovat podle pokynu z Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Jde o jeho pobídku
„pohlédnout, jak Bůh přebývá ve tvorech, v živlech, když jim dává bytí,
v rostlinách, když jim poskytuje vzrůst, ve zvířatech, když jim dává cítění,
v lidech, když jim dává rozum“ (č. 235). A spolu s Žalmistou zvolejme:
„Nebesa vypravují o slávě Boží“ (Žl 19,1).
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=17437; Autor: Raffael Santi. Volné dílo,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Disputa_del_Sacramento_%28Rafael%29.jpg/
1280px-Disputa_del_Sacramento_%28Rafael%29.jpg.

