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Dne Páně 23. února 2003                                   číslo 4/7 
 
SÁRA 
Dokud byla neplodná, znělo její jméno 
Sarai- kněžna má, princezna. Když měla 
mít syna, bylo její jméno změněno na 
Sarah, kde „h“ připomíná jméno Boží 
(Hospodin osvobodil). Byla ženou 
Abraháma. O její rodině nevíme nic 
podrobnějšího. Abrahám ji nazývá svou 
sestrou, dcerou Táré, ale ta nebyla matka 
Abrahámova. Mohla by být sestrou 
z otcovy strany. Podle židovské tradice 
je Sára totožná s dcerou Háranovou, 
sestrou Melchy, ženy Náchorovi a 
sestrou Lotovou. Víme, že byla velmi 
krásná, což ji několikrát vystavilo 
nebezpečí: u faraona a Egyptě a u krále 
Abimeleka v Gerarách. Sára byla 
neplodná. Bála se, že se zaslíbení Boží 
Abrahámovi nesplní a proto přiměla 
svého manžela, aby pojal otrokyni Agar 
za ženu, jak to bylo tehdy zvykem. Sára 
však nesnesla její vyvyšování se, a tak 
byla Agar na její popud na čas 
propuštěna a později i se synem 
Izmaelem navždy poslána pryč. Teprve 
v devadesáti letech porodila Sára Izáka a 
stala se tak matkou syna zaslíbení. Sára 
zemřela v Hebronu ve stáří 127 let. Byla 
pohřbena v Hebronu, v jeskyni, kterou 
pro ni koupil Abrahám.  

Sára se nám jeví jako netrpělivá 
žena, která nedokáže čekat na splnění 
zaslíbení, a také jako žena aktivní, která 

si ví rady a bere aktivitu do svých rukou. 
Její netrpělivost se jí ale nevyplatila. 
Jako šikovná hospodyně připraví pro 
hosty, ve kterých vidí Abrahám posly 
Boží, koláče, a má také uši jako rys, a 
směje se, když slyší z úst jednoho hosta 
hlas Hospodina, že se vrátí a Sára bude 
mít syna. Za to pak byla Hospodinem 
pokárána.  

Na víře v zaslíbení je možná něco 
pošetilého, něco k smíchu. Boží plány se 
ale naplňují. Není prý slušné říkat věk 
dámy. O žádné ženě se to také v bibli 
nedozvíme, jenom o Sáře, a tak to 
musíme vzít jako poctu.  

Sára je v Novém zákoně 
považována za duchovní matku 
zaslíbení, (Řím 9,3) a matku dětí 
zaslíbení (Gal 4,21). Svatý Petr ji ve 
svém prvním listě klade za vzor pro její 
poslušnost k manželovi (1 Petr 3,6) a 
v listu Židům je vzorem pro svou víru 
(Žid 11,11).   otec Daniel 
 
NOVÝ TELEFON – P. Daniel 
Zaznamenejte si prosím mé nové 
telefonní číslo na mobil: 603-47 50 56.   
–dpj- 
 
Zahájení POSTNÍ DOBY 
V KATEDRÁLE 
Na popeleční středu 5. března 2003 
v 18:00. Kardinál Miloslav Vlk vybízí 
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k účasti na společném zahájení postní 
doby.  –dpj- 
 
SBÍRKA  
NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU  
Se vykoná při bohoslužbách v neděli 23. 
března 2003. 
 
Výzva ke STUDIU NA KTFUK 
Na Katolické teologické fakultě UK je 
možné v akademickém roce 2003/2004 
studovat tyto obory: katolickou teologii, 
náboženské nauky, dějiny křesťanského 
umění.  –dpj- 
 
KONKURS  
NA TAJEMNÍKA FAKULTY  
KTFUK vypisuje konkurz na místo 
tajemníka fakulty. Tajemník pečuje o 
administrativu, správu a hospodaření 
fakulty, řídí přitom příslušný personál. 
Předpoklady: VŠ nejlépe ekonomického 
směru… Bližší informace: Vojtěch 
Novotný, t: 220181244, email: 
dekanat@ktf.cuni.cz 
 
 
!!! MASOPUSTNÍ MERENDA  
– JIŽ VE ČTVRTEK !!! 
Ve čtvrtek 27. února od 16.30 se bude 
konat v refektáři domova 
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI. Těšíme 
se na nové a originální masky zvláště 
dětí. Dále vystoupí taneční soubor 
„Picasso“ a taneční soubor „Hvězdy“. 
Na programu budou také soutěže a hry 
pro děti, soutěž o nejlepší masku a malé 
překvapení… Srdečně vás zve DCB, 

Farnost a Vězeňská služba! Vstupné 
dobrovolné.  Marie Hanušová   
 
REKOLEKCE pro mládež 
V sobotu 8. března se budou konat pro 
mladé lidi malá duchovní cvičení. 
Odjezd (velkým autem) bude až 
v sobotu ráno (změna) v 8 hodin a 
pojedeme na faru do Vinoře. Rekolekci 
povede P. Jan Balík, bývalý ředitel 
Arcidiecézního centra pro mládež.  
Rekolekce by končila mezi 16 – 17 
hodinou. Přihlašte se mi včas! David Ž.  
 
VÍKEND PRO MLÁDEŽ  
Od pátku 28. do neděle 30. března se 
bude opět konat víkend mládeže – 
pojedem do Jizerských hor na faru (lyže 
je možné vzít sebou). Nahlašte se včas, 
abychom věděli, zda pojedeme vlakem 
či autobusem, či jiným dopravním 
prostředkem. Díky!  -dž-  
 
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 PRAHA ŘEPY VÁS ZVE: 
 
 
V sobotu 1.března 2003, v 15,00hodin, 
v refektáři Domova uvádíme koncert 
pana Doc. Karla Vaňka-klavír a Mgr. 
Josefa Koláře-violoncello, zaznějí 
skladby F.Schuberta, F. Listza, F. 
Chopina a dalších skladatelů. Vstupné 
dobrovolné. 
  
Od 1.3. do 12.4. 2003 v kryptě kostela 
Sv. Rodiny výstavu s názvem 
KRESBY, FOTOGRAFIE,  MALBA. 
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Vystavují Josef Bezák-uhlokresby, 
Zuzana Špůrová- fotografie, Daniel 
Marko-fotografie, Miroslav Marko-
malba.  
Výstava je otevřená vždy v Pá, So, Ne 
od 14 - do 17 hodin. Skupiny a školy po 
dohodě na tel.: 235 323 248 s pí. 
Hanušovou kdykoli. Vstupné 20Kč, děti 
zdarma. 
  
______________________ 
 
 
LÁSKA OČIMA DĚTÍ  
ony to vědí nejlépe, jako nikdo jiný…  

Co je to láska? Skupina amerických 
odborníků položila tuto otázku dětem ve 
věku 4-8 let. Odpovědi, které dostali, byly 
krásnější a hlubší, než jak si všichni mohli 
představit.  

Když dostala moje babička artritidu, nemohla 
se ohnout a namalovat si nehty na nohách. 
A tak jí je potom stále maloval děda, dokud 
také neonemocněl na artritidu. To je láska. 
(Rebeca, 8 let) 
 
Když vás někdo miluje, vyslovuje vaše 
jméno jiným způsobem. Víte, že vaše jméno 
je v jeho ústech v bezpečí. (Billy, 4)  
 
Láska je, když se děvče navoní voňavkou a 
chlapec si dá na sebe vodu po holení a 
potom jdou spolu ven a navzájem se vonějí. 
(Karl, 5)  
 
Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš 
mu většinu svých hranolek bez toho, aby jsi 
chtěla jeho. (Chrissy, 6)  

 
Láska je to, co tě rozesměje, když jsi 
unavený. (Terri,4)  
 
Láska je, když moje mamka udělá kávu pro 
taťku a trochu z ní odpije, než mu ji dá, aby 
si byla jistá, že chutná dobře. (Danny, 7)  
 
Láska je to, co je s vámi v místnosti během 
Vánoc, když přestanete otvírat dárky a 
posloucháte. (Robby, 5)  
 
Když se chcete naučit milovat lépe, začněte 
od někoho, koho nesnášíte. (Nikka, 6)  
 
Jsou dva druhy lásky : naše a Boží. Ale Bůh 
miluje oběma způsoby. (Jenny, 4)  
 
Láska je, když povíš chlapcovi, že máš ráda 
jeho tričko, a on ho potom nosí každý den. 
(Noelle, 7)  
 
Když se mají dva rádi, zůstanou spolu, ikdyž 
jsou z nich malá stařenka a malý dědeček. 
Navzdory tomu, že se znají tak dobře. 
(Clare, 5)  
 
Moje maminka miluje tatínka, proto mu dává 
nejlepší kousek z kuřete. (Elaine, 5)  
 
Láska je, když maminka uvidí tatínka 
spoceného a smradlavého, a i tak ho 
považuje za krásnějšího než Roberta 
Redforda. (Chris, 8)  
 
Láska je, když ti tvoje štěňátko olíže tvář, i 
když jsi ho nechala samotné celý den. (Mary 
Ann, 4)  
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Když někoho miluješ, tvoje oči běhají nahoru 
a dolu a z tebe vycházejí malé hvězdičky. 
(Karen, 7)  
 
Láska je, když maminka vidí tatínka na 
záchodě a nemyslí si, že je to hnusné. 
(Mark, 6)  
 
Opravdu byste neměli říkat někomu "Miluju 
Tě", pokud to nemyslíte vážně, ale když to 
tak myslíte, raději to říkejte často. Lidé 
zapomínají. (Jessica,8) 
 
_______________________ 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
24. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

25. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 

26. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
27. ČT  17.30 M zpovědní den 

Masopustní merenda 
 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 

28. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
1.3. SO  18 K      (s nedělní platností)  
  
2. NE          7. 45 M      8. neděle v mezidobí 
                         9 K  
3. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

4. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
5. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
 Popeleční středa 
6. ČT  17.30 M zpovědní den 

      dětská mše  
   16 – 17.10 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
7. PÁ  18 K      po mši krátká adorace 
 Perpetua a Felicita 
8. SO  18 K      (s nedělní platností)    
9. NE          7. 45 M      1. neděle postní 
                         9 K  
 

 
  
 
 


