
 

Teď už se nedá nic dělat? 
autor Rh, převzato z https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

 

„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl 
neumřel.“ Ježíš Martě řekl: „Tvůj 
bratr vstane.“ Odpověděla: „Vím, že 
vstane při vzkříšení v poslední den.“ 
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. 
Věříš tomu?“ (srov. J 11,21-26) 
 

Marta je smutná ze smrti svého bratra 

Lazara, přepadá ji beznaděj a vyčítá Ježíši, 

že všechno mohlo být jinak, kdyby u nich 

Ježíš zůstal. Teď už se podle ní prostě 

nedá nic dělat… 

 

Ježíš Martě nabízí jiné řešení. Říká: „Jsem s tebou, a chci ti pomoct 

hned. Přicházím dávat život.“ A přidává klíčovou otázku: „Věříš to-

mu?“ A Marta vyznává: „Ano, věřím.“ 

 

V životě se dostáváme do situací, kdy je nám těžko, jsme na dně, a už 

nedoufáme, že by mohlo být líp. Možná máme vzdálenou naději, že se 

to někdy nějak vyřeší, hlavně vydržet. Ale… je takový postoj k živo-

tu? Neubírá nám spíš energii a radost? 

 

Ježíšovo řešení situace se týká i nás. Také nám Ježíš nabízí, že bude 

s námi, a že řešení svých těžkostí můžeme odevzdávat do jeho rukou. 

Nevnucuje se, nechává na nás, zda za ním s vírou budeme přicházet. 

S vírou – „tady a teď“ a ne „až jednou“… 
 

 

 

 
Zdroje: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/te-uz-se-neda-nic-delat ; Master of François de Rohan. Kristus křísí Lazara. 

Z knihy hodinek Nicolase Perrenot de Granvelle. Volné dílo. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Hours_of_Nicolas_Perrenot_de_Granvelle_-

_Christ_raising_Lazarus_from_the_Dead.jpg 
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Úvodní zamyšlení 
„Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat.“ 

(Ozeáš 6,3) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU STŘEDU od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro 

seniory U Pramene Louny, pokud jsou aktuálně povoleny návštěvy. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

VE ČTVRTEK 2. března 2023 od 18:30 proběhne pravidelné setká-
ní farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
KAŽDÝ PÁTEK v postní době se koná v děkanském kostele svaté-

ho Mikuláše v Lounech křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše 
svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 

KAŽDOU SOBOTU od 18:00 se koná v kostele svatého Jakuba 

v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 
∗∗∗∗∗∗∗ 

V SOBOTU 4. března 2023 v 18:00 při 1 085. výročí přenesení 
ostatků svatého Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad bude 

sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou arcibiskup 

Mons. Jan Graubner. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
VE DNECH od 9. března 2023 do 12. března 2023 se můžete zúčas-

tnit Postní duchovní obnovy na Svaté Hoře, kterou povede P. Josef 

Čunek SJ, více viz https://svata-hora.cz/udalost/postni-exercicie-s-p-

josefem-cunkem-9-12-3-2023/ . 

∗∗∗∗∗∗∗ 

 



 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 

  2.3.2023 PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
         – Mše svatá v 17:30. 
 
  5.3.2023 2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
         – Mše svatá ve 14:30. 

 

12.3.2023 3. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

19.3.2023 4. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Zpívané nešpory v 17:00. 

 

20.3.2023 SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
25.3.2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:00. 

 

26.3.2022 5. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

 
V neděli 26. března 2023 začíná opět letní čas. 

Nastavte si včas hodinky o jednu hodinu dopředu. 

 

 
 
Zdroje ke článku Zákon a smlouva: SOKOL, Jan, ed. Čtení z Bible: výběr textů ze Starého a Nového zákona. Praha: 

Česká biblická společnost, 1996. s. 266 – 267; REMBRANDT. Abraham hostí 3 anděly (1646). Volné dílo. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Rembrandt_Abraham_Serving_the_Three_Angels.jpg . 

Zákon a smlouva – Zamyšlení z Bible /3 
Úryvek z knihy Čtení z Bible Jana Sokola 

 

V náboženství lidé prožívají a vyja-

dřují svůj vztah k božskému a k Bohu, 

k tomu, kdo je přesahuje a komu se 

cítí být zavázáni. Etymologie latin-

ského slova „religio“ (náboženství), 

které přešlo do většiny evropských 

jazyků, připomíná právě tento záva-

zek. V každém náboženství je to 

především závazek vděčnosti, vděč-

nost člověka za to, že se narodil a že 

může žít. Člověk ví, že život je dar, 

o nějž se sám nijak nepřičinil a který si nijak nezasloužil. Právě tak ovšem 

ví, že život stále visí na vlásku, že člověk je smrtelník, a má tedy starost 

o svůj život. Vděčnost za život a starost o život, to jsou základní pohnutky 

každého přírodního či „pohanského“ náboženství. (…) 

Biblické náboženství se ovšem od přírodního velice liší. Hospodin, Bůh 

Izraele, dává sám lidem najevo, co si přeje a co od nich očekává. Stává se to, 

pravda, jen velice vzácně a přímými příjemci Božího poselství jsou jen ti 

největší v biblických dějinách. Nicméně už Adam a Noe, Abraham a Jákob 

vědí, co od nich Hospodin vyžaduje, co mají dělat a co udělat nesmějí. A 

nejen to. Hospodin nejen mluví a přikazuje, ale se svými vyvolenými hovoří, 

poslouchá jejich odpovědi a navazuje na ně. Ve dvou nejznámějších textech, 

kde Abraham smlouvá o záchranu Sodomy (Gn 18,16–33) a Jákob zápasí 

s andělem Hospodinovým (Gn 32,23–33), je Bůh přímo protějškem člověka 

a jedná s ním skoro jako rovný s rovným. Takovou důvěrnost v jiných nábo-

ženstvích a ani v pozdějších biblických textech nenajdeme. 

A do třetice: rozhovor člověka s Bohem není jen výměna názorů, nýbrž vede 

k závazné dohodě, ke smlouvě a slibu, na němž pak bude stát celá existence 

izraelského národa až dodnes. (…) 

Biblická smlouva s Hospodinem není jen dávná a více či méně historická 

událost. Je to také příslib do všech časů a možnost žít bez strachu z temných 

sil i smrti, ve světě, který není jen nepřátelský a hrozivý, nýbrž má i svoji 

příznivou a srozumitelnou stránku ve velké naději Starého zákona, kterou tak 

zvláštním způsobem naplní Nová smlouva Ježíše Krista… 


