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Dne Páně 9. února 2003                                    číslo 3/7 
 
  
ABRAHAM 
Původně znělo jeho jméno Abram - otec 
vznešený, později bylo změněno podle Gn 
17,4 na Abrahám – otec množství 
(mnohých národů). Byl synem Tharea a 
bratr Nachora a Harana. Pocházeli 
z Cháranu v Mezopotámii, až pozdější 
zprávy udávají známé místo původu 
Chaldejský Ur. Žil kolem roku 1800 před 
Kristem. Bible nám nabízí běh jeho života 
takto: Mládí prožil se svou rodinou v Ur, 
kde se oženil se svou polosestrou Sárou. 
Celá rodina se pak vystěhovala buď 
z politických nebo z hospodářských 
důvodů nazpátek do Mezopotámie, do 
města Cháran. Písmo nepochybuje, že zde 
zasáhla také Boží prozřetelnost (Sk 7,2; Gn 
15,7). Když mu bylo 75 let, odešel na 
výslovný pokyn Hospodinův se svou ženou 
a synovcem Lotem do země Kananejské, 
kde byl nedaleko Sichem a Bethel Bohem 
ujištěn, že tato země bude dána jeho 
potomkům. Za období hladu odešel se 
svými blízkými na jih až do Egypta. Když 
se vrátili do Palestiny, došlo pro rozpory 
mezi pastýři k rozdělení rodů: Lot si vybral 
úrodnější krajinu kolem Jordánu, Abraham 
se tedy odebral k údolí Mamre u Hebronu. 
Zde setrval asi 20 let. Byl požehnán 
Melchizedechem a ujištěn, že jeho 
potomstvo obdrží Palestinu. Protože jeho 
manželství bylo bezdětné, zplodil syna 
Izmaele s otrokyní Hagar jako 86 letý. Boží 
zaslíbení se nezměnilo ani s tímto lidským 
pokusem jeho uspíšení. Jako stoletému se 

mu narodil vytoužený syn Izák, jako 
naplnění zvláštního zaslíbení. Obstál ve 
zkoušce (Gn 22) a nové zaslíbení a 
smlouva mu byly odměnou. Na znamení 
této smlouvy byla všem potomkům 
nařízena obřízka. Dožil se rozmnožení rodu 
ve svých vnucích, zemřel ve stáří 175 let a 
byl uložen v jeskyni Machpela vedle Sáry, 
pro niž tuto jeskyni koupil od Efrona 
Hetejského. Abrahám byl Izraelcům 
vzorem muže Božího. Věřil Božímu 
zaslíbení a byl poslušen jeho rozkazům i 
tehdy, když se zdálo, že se tím všechna 
zaslíbení ruší. Svou zbožnost osvědčoval 
smířlivostí k Lotovi, udatností a odvahou 
v boji, pohostinností k cizincům a 
milosrdenstvím k nepřátelům. Věřil 
ve spravedlivého Boha, Pána nade vším, a 
tím se lišil jak od svých předků, tak od 
svých současníků.  Má zvláštní místo u 
Boha, kam se mohou skrze jeho příklad 
poslušnosti a ospravedlnění z víry, dostat 
také jeho potomci: ať původu židovského 
nebo pohanského.   DPJ 
 
 
NOVÝ TELEFON 
Zaznamenejte si prosím nové telefonní 
spojení na můj úřední mobil: 603-894989. 
Připomínám ještě další možné spojení: 
zákristie sv. Martina: 235 302 058, domů: 
235 313 395, mobil: 605-212 903. David 
Žofák 
 



 
2

PRÁZDNINY 
Příští týden, vzhledem k pololetním 
prázdninám, jsou zrušeny některé aktivity 
dětí a mládeže. Podrobnosti jsou vyznačeny 
v našem kalendáři…        -dž- 
 
REKOLEKCE pro mládež 
Pro mladé lidi z naší farnosti (kdyby se 
přihlásil i někdo přespolní, tak ho také 
vezmeme s sebou…) jsou připravena 
v postní době malá duchovní cvičení. 
Povede je P. Jan Balík, bývalý ředitel 
Arcidiecézního centra pro mládež. Vyrazili 
bychom již v pátek 7. března večer. Místo 
bude ještě upřesněno (bude to v Praze…). 
Rekolekce by začínala až v sobotu 8. 
března a končila by mezi 16 – 17 hodinou. 
Zveme srdečně všechny odvážné! Hlaste se 
u Davida Ž.  
 
VÍKEND PRO MLÁDEŽ  
Od pátku 28. do neděle 30. března se bude 
opět konat víkend mládeže. V našem 
malém konkurzu vyhrála tradičně fara 
v Příchovicích. Nahlašte se včas, abychom 
věděli, zda pojedeme vlakem či autobusem, 
či jiným dopravním prostředkem. Díky! 
David Ž.  

  
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
10. PO  16K 19.00 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
11. ÚT  17.30 M    
 Panna Maria Lurdská 
12. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
13. ČT  17.30 M zpovědní den 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
14. PÁ  18 K     po mši krátká adorace 
 sv. Valentin 
15. SO  18 K      (s nedělní platností) 
16. NE        7. 45 M     6. neděle v mezidobí    
                          9 K 
17. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

19.00 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina 
 19.45 zpívání – klub DCB 

18. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
19. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
20. ČT  17.30 M zpovědní den 

      dětská mše  
   16 – 17.10 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
21. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
22. SO  18 K      (s nedělní platností)   
 Stolec sv. Petra 
23. NE          7. 45 M      7. neděle v mezidobí 
                         9 K  

 
  
 


