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Dne Páně 9. března 2003                                   číslo 5/7 
 
IZÁK 
Jeho jméno znamená „on (Bůh) se směje, 
smíšek“. Byl synem Abrahámovým, 
kterého mu porodila Sára, když bylo 
Abrahámovi sto let. Na znamení smlouvy 
byl obřezán, když povyrostl byl nástrojem 
zkoušky Abrahámovy víry. Měl být 
obětován jako důkaz věrnosti a oddanosti 
Abrahamovy. Izák se tomuto obětování 
nebrání. Je nutné si uvědomit, že Izrael žil 
v prostředí, kde oběti dětí byli součástí 
některých kultů. Touto modloslužbou byl 
Izrael ohrožován i přitahován. Bůh žádá 
celého člověka, ale nepřeje si oběti synů a 
dcer. Příběh o obětování Izáka je protestem 
proti tomuto pohanskému kultu. Když bylo 
Izákovi 36 let, zemřela jeho matka. 
Abrahám posílá svého nejlepšího sluhu, 
aby mu přivedl nevěstu z jeho 
příbuzenstva. Vybral Rebeku, dceru 
bratrance Lábana. Až po dvacetiletém 
manželství se Izákovi narodili dva synové: 
Ezau a Jákob. Pro hlad se musel usadit ve 
filištinské zemi. Zde vydával Rebeku za 
svou sestru. Nevíme, zda je to dubleta, 
anebo ukázka toho, jak hřích otcův 
přechází na syna. Bylo mu pětasedmdesát 
let, když pochoval otce Abraháma. Stáří 
Izákovo je zkaleno neshodou mezi jeho 
syny. Mladší Jákob musel uprchnout do 
Pádan v Sýrii ke svému strýci, Izák se však 
dožil jeho návratu a smíření se svým 
bratrem. Svatý Pavel vidí v Izákovi 
předobraz duchovních, svobodných dětí 
Abrahama, tedy rod věřících. Otcové vidí 
v Izákovi, nesoucím poslušně dřevo k oběti 

předobraz Krista nesoucího si kříž. Izák je 
vzorem trpělivé lásky, víry a poslušnosti.      
dpj 
 
 
KŘÍŽOVÁ CESTA  
Bude vždy v pátek po mši místo adorace.   
 
 
JAK PROSPĚT A PŘITOM 
                            UŠETŘIT 
Před časem jsme v naší farnosti zavedli 
příspěvky na provoz formou jmenovitých 
darů nebo převodem na účet farnosti. Tato 
forma je stále platná. Výhodou je, že si 
dárce výši darů může odečíst od daňového 
základu a při zúčtování daní mu bude část 
darovaných financí vrácena. Toto platí pro 
fyzické (tj. zaměstnance) i pro právnické 
osoby (tj. podnikatele). Co pro to tedy 
musíme udělat? 

Příspěvek, který chceme věnovat, 
dáme do obálky s naším jménem. V lednu 
požádáme Štěpánku Petrovou o vystavení 
potvrzení darů za celý rok a toto potvrzení 
odevzdáme ve mzdové účtárně. V případě 
dotazů kontaktujte ekonomickou radu.             
Za ER G. Kalíšková 
 
VÍKEND PRO MLÁDEŽ  
Od pátku 28. do neděle 30. března se 
bude konat víkend mládeže – pojedeme 
do Jizerských hor na faru (lyže je možné 
vzít s sebou). Nahlašte se včas, abychom 
věděli, zda pojedeme vlakem či 
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autobusem, či jiným dopravním 
prostředkem.  -dž-  
 
PROSBA O UBYTOVÁNÍ  
Domov sv. Karla hledá nové 
spolupracovníky. Zdravotní bratr, který 
pracuje v LDN a současně studuje 
teologickou fakultu, by k nám velmi rád 
nastoupil. My však máme ubytování pouze 
pro dívky. Kdyby, prosím, někdo věděl o 
možnosti bydlení pro tohoto chlapce, dejte 
mi vzkaz přes komunitu (s. Fatima 235 323 
599) nebo na mobil 776-257 911. Děkuji!  
S.M. Konsoláta     
 
 
 
 
 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 PRAHA ŘEPY VÁS ZVE: 
 
  
od 1.3. do 12.4. 2003 v kryptě kostela Sv. 
Rodiny na výstavu s názvem KRESBY, 
FOTOGRAFIE,  MALBA. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

… NA ZÁVĚR JEDEN VTÍPEK: 
Jede takhle jeptiška autobusem, na ruce má 
sádru. Přisedne si k ní kněz a ptá se: 
"Co se vám stalo, sestro?" 
"Uklouzla jsem ve vaně, otče." 
Za nimi jedou dva somráci a jeden se ptá 
druhého: 
"Ty, vole, co je to vana?" 
"Nevím, copak jsem katolík?!" 
 
_____________________ 
 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
10. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

19.00 spol. mládeže II. 
- krypta DCB  
 19.45 zpívání – klub DCB 

11. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
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 Křížová cesta  
15. SO  18 K      (s nedělní platností)   
  
16. NE          7. 45 M      2. neděle postní  
                         9 K  
17. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

19.00 spol. mládeže II. 
- krypta DCB 
19.45 zpívání – klub DCB 

18. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
19. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –sport 
 sv. Josefa – snoubence Panny Marie 
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 Křížová cesta 
22. SO  18 K      (s nedělní platností)    
23. NE          7. 45 M      3. neděle postní 
                         9 K   

 


