
 
Biblické postavy – Lazar 

kardinál Gianfranco Ravasi 
 

Hebrejské jméno jednoho z jeruza-
lémských předměstí je Betánie ne-
boli „Ananiášův dům“, v arabštině 
však El-´Azariya, „Lazarova ves“, 
podle jména protagonisty onoho 
slavného úryvku z evangelia podle 
Jana... Lokalita umístěná na vý-
chodním svahu Olivové hory 
uchovává dodnes památku na 
Ježíšovu návštěvu, který zde při 
své cestě do svatého města nalezl 

útočiště a pohostinství u tří přátel, Lazara a jeho dvou sester Marty a Marie. 
Někdejší kostely – konstantinovský, byzantský a křižácký – stály na místě 
současného kostela (sv. Lazara, pozn. red.) z roku 1954, který je nazýván 
„svatostánkem přátelství“. 

Prastará tradice, sahající až do 4. století, nalezla v jeho okolí hrob, do něhož 
se sestupuje po schodišti a který je považován za hrob Lazarův, jehož povo-
lal zpět k životu mocný božský rozkaz jeho přítele Ježíše z Nazareta: „La-
zare, pojď ven!“ Jeho jméno není nic jiného než pořečtěná varianta hebrej-
ského jména Eleazar, jména, které neslo sedm biblických osob a jež 
znamená „Bůh pomohl“. Je zajímavé poznamenat, že v podobenstvích, která 
Ježíš vyprávěl, je jediná osoba s vlastním jménem, a to chudák v podoben-
ství o boháči v evangeliu podle Lukáše (16,19–31), jehož jméno je právě 
Lazar. Také on, kromě jiného, umírá a vchází do Boží slávy. 

Historický Lazar se však vrací na scénu tohoto světa a potvrzuje tímto způ-
sobem skutečnost „znamení“, jak říká svatý Jan, stává se tedy předobrazem 
Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Právě zmrtvýchvstání bude mít nejvyšší a 
zcela radikální význam, protože promění lidskou skutečnost tím, že ji povolá 
k účasti na vlastním božském životě. Tento úděl čeká i Lazara po jeho druhé 
smrti, o níž Nový zákon nic neříká a která čeká nás všechny. (...) 
 
 
Zdroje: RAVASI, Gianfranco. Biblické postavy: liturgický rok s osobnostmi Bible. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 33–34; The Raising of Lazarus by Jacopo Tintoretto. Own photo 
work by Sailko. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17531521.
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Úvodní zamyšlení 
„Jestliže nebudeme žít, jak věříme, nakonec budeme věřit, jak žijeme.“ 

(arcibiskup Fulton John Sheen) 

 
Aktuálně 

******* 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete každou středu volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. března 2020 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V postní době se koná v děkanském kostele svatého Mikuláše v Lounech 
každý pátek křížová cesta od 17:00. Po ní následuje mše svatá. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele svatého Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z váž-
ných důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 21. března 2020 se můžete účastnit Postní duchovní obnovy 
lounské farnosti začínající v 8:00 mší svatou s P. Mgr. Jiřím Prokopem 
Zemanem duchovním správcem farnosti Nové Strašecí. Po mši svaté bude 
následovat duchovní slovo, adorace Nejsvětější svátosti, bude také příležitost 
k svátosti smíření. Ukončení do 12:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Informace Exercičního domu Svatá Hora v Příbrami  –  exercicie 
v měsíci březnu 2020: 1. Exercicie "Žijeme pro vzkříšení" od 12. března 
2020 17:30 do 15. března 2020 13:00, které povede P. Josef Čunek, SJ. 
2. Postní exercicie od 26. března 2020 17:30 do 29. března 2020 13:00, které 
povede P. Ondřej Salvet. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.3.2020 1. NEDĚLE POSTNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

 Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
      – Mše svatá ve 14:30. 
 
  5.3.2020 ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  8.3.2020 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
15.3.2020 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 
19.3.2020 SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
22.3.2020 4. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
25.3.2020 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
28.3.2020 SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 
29.3.2020 5. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše  – Mše svatá v 9:00. 
 
 

V neděli 29. března 2020 začíná znovu letní čas. Nastavte si včas 
hodinky o jednu hodinu dopředu. 

Cyklus úvah nad Katechismem: Písmo svaté 
Dariusz Kowalczyk, SJ 

 
Předávání Božího zjevení se usku-
tečňuje dvěma způsoby – skrze 
tradici a Písmo svaté. Jak nás učí 
Katechismus, oba tyto způsoby 
stojí „ve vzájemném těsném spo-
jení a sdílení“ (KKC, 80). 

 
Církev bibli považuje za „nejvyšší normu“ víry. Písmo svaté tudíž 
nejenom považujeme za hluboce náboženský text, nýbrž uznáváme, že 
je inspirované Bohem. V tom, co se týká naší spásy, je bible jako 
taková bez chyby. Znamená to, že v biblických textech mohou být 
například historické nebo geografické nepřesnosti, plynoucí z lidských 
omezení autora. V pravdě, kterou nám Bůh chtěl zjevit, aby nás spasil, 
však není žádný omyl. 
 
V bibli nalézáme skutečné Boží Slovo, tlumočené do lidského jazyka. 
Proto – jak čteme v Katechismu – křesťanská víra není „náboženstvím 
knihy“ (KKC, 108). Nový zákon nespadl z nebe, nýbrž je plodem hlá-
sání prvních křesťanských komunit. Z tohoto důvodu má být písmo 
čteno a interpretováno v živé tradici celé církve. Tento princip nebrání 
individuální biblické četbě. Naopak, jsme vyzýváni, abychom se jí 
systematicky věnovali. Naše osobní chápání však máme srovnávat 
s učením církve. Při četbě různých knih Písma musíme mít na paměti, 
že jeho středem je Kristus. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou inter-
pretačními klíči celé bible. 
 
Čtěme tedy Písmo svaté, sami i s církví, a odhalujme množství 
významů v něm obsažených. Katechismus nás chce k této četbě 
povzbudit známými slovy svatého Jeronýma: „Vždyť neznat Písmo 
znamená neznat Krista“ (KKC,133). 
 
Zdroje: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=17593; 
http://www.kna.cz/admin/files/Image/Jeruzalemska-Bible/JB-vnitrek-4-v.jpg. 


