
 
A co bude pak? 

autor Rh, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 
 
Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. Bůh přece neposlal 
svého Syna na svět, aby svět od-
soudil, ale aby svět byl skrze něho 
spasen. (srov. J 3, 16–17)  
 
Někdy nás mohou napadat otázky: 

Odkud jdeme a kam směřujeme? Opravdu náš život potrvá jen pár 
desítek let? A co bude pak? Odpověď na tyto otázky nám může dát 
víra v Ježíše, kterého nám Bůh poslal jako pozvání, abychom dali 
svému životu smysl a mohli se těšit, že náš život smrtí neskončí. 
 
Uvěřit znamená přijmout, že přísliby, které nacházíme v Bibli, 
se týkají i mě:  
„Nebojte se!“ (Mt 14, 27) 
„Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny, 
a já vám dám odpočinout.“  (Mt 11,28) 
„Ani já tě neodsuzuji.“ (J 8,11) ... 
 
Možná máme ale kolem sebe lidi, kteří nevědí, jak Boha hledat. Mů-
žeme jim pomoct tím, že jim budeme nablízku. Nemusíme vždy hned 
prvoplánově evangelizovat. Někdy může stačit, když budeme laskaví, 
vstřícní a třeba i přitažliví svým životem. Matka Tereza řekla: „Zpo-
čátku jsem myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že 
mojí úlohou je milovat.“ 
 
Uvěřit znamená přijmout Ježíšův životní styl. A ten se vyznačuje pře-
devším bytím pro druhé. 
 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/a-co-bude-pak; Autor: El Greco. Ježíš uzdravuje slepce, 
1575. Volné dílo. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/ 
La_curacion_del_ciego_El_Greco_Dresde.jpg.
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Úvodní zamyšlení 
„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny lidi k sobě.“ 

(Jan 12,32) 

 
Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V postní době se koná každý pátek v děkanském kostele svatého 
Mikuláše v Lounech křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše 
svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Mše svaté v Domově pro seniory U Pramene Louny budou obnoveny 
po skončení zákazu návštěv. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Dle epidemiologické situace budou nadále platit omezení také pro 
katolické bohoslužby. V každém kostele lze obsadit jen stanovený 
počet míst k sezení, a to za dodržení hygienických pravidel plat-
ných kvůli šíření koronaviru: nošení respirátorů nebo roušek, 
dezinfekce rukou, 2m rozestupy.  
 
Vaši účast (její změnu) na sobotních, nedělních a svátečních boho-
službách je proto vhodné domluvit přímo s P. Vítem Machkem 
přes telefon 721 785 534 telefonicky nebo poslat SMS.  

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  4.3.2021 ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  7.3.2021 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 

 Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
         – Mše svatá ve 14:30. 
 
14.3.2021 4. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
19.3.2021 SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
21.3.2021 5. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
 
25.3.2021 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
27.3.2021 SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 
28.3.2021 6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 10:30. 
  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

 
V neděli 28. března 2021 začíná znovu letní čas. 
Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu. 

Základy křesťanské víry / V dohledu je kříž 
R. D. Mgr. Jan Kabeláč 

 
 Když se přeneseme do situace a nazírání Ježíšových současníků, pocho-
píme, že Ježíš působil na autoritu nutně provokativně. Není proto divu, že se ve 
zprávách evangelií neustále objevují formulace jako: „Farizeové šli hned ven a 
s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.“ (Mk 3,16). Nebo: „Hleděli 
se ho zmocnit.“ (Mk 12,12). Také sám Ježíš stále jasněji viděl, do jaké situace se 
dostal, a předpovídal: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho.“ 
(Mk 9,31).  

 Situace se přiostřuje. Rýsuje se konec Ježíšovy činnosti. Kříž se stává neod-
vratným; je to logický důsledek jeho jednání. Zůstane Ježíš za těchto okolností 
věrný svému nároku, své nabídce? Bude i nadále stát při svých celnících a hříš-
nících? Bude svým vystupováním i nadále lidi konfrontovat s Bohem? Nebo se 
toho všeho vzdá, aby se zachránil?  

 Odpověď evangelií je jednoznačná: Ježíš byl zatčen a předveden před vele-
radu. „Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho 
mohli odsoudit na smrt, ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných 
svědků. Velekněz povstal a zeptal se ho: ‚Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé) 
proti tobě vypovídají?‘ Ježíš však mlčel. Tu mu velekněz řekl: ‚Zapřísahám tě 
při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi Mesiáš, syn Boží!‘ Ježíš mu odpověděl: 
‚Tys (to) řekl. Ale říkám vám: Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po 
pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích.‘ “  

 „Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: ‚Rouhal se! Nač ještě potřebujeme 
svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?‘ Odpověděli: ‚Hoden 
je smrti.‘ “ (Mt 26,59 nn).  

 Římský prokurátor Pontius Pilát po krátkém zdráhání potvrdil rozsudek 
velerady a odsuzuje Ježíše k ukřižování. Rozsudek byl vykonán v pátek před 
Velikonocemi kolem poledne na návrší Kalvárii. Po několika hodinách těžkého 
utrpení Ježíš zemřel...  

 Kříž nelze snižovat na nemilou příhodu, na nehodu v Ježíšově životě. Skrze 
kříž se naopak jeho činy a slova ocitají ve zcela novém světle.  

 Ježíš svou smrtí ratifikuje svůj život. Jeho život nabývá své poslední 
věrohodnosti: tento člověk nic nechtěl a nic si nenárokoval pro sebe. Každá ná-
mitka, že Ježíš byl ctižádostivý a chtivý moci, je křížem znicotněna. Všechno, 
co Ježíš ve svém životě konal, se dělo pro člověka.  

 Kříž se stává znakem nezištnosti a služby; je obratem Ježíšovy historie, 
výchozím bodem nové epochy. Nastává doba Nového zákona, zákona lásky. 

Zdroj : http://www.katolik.cz/texty/vira/vira.asp. 


