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Význam jejího jména není jistý, m�že však 
znamenat „dob�e živená“ nebo také 
„lichotnice“. Byla dcerou Batuela a 
vnu�kou Nachora, Abrahámova bratra. 
Izákovi ji získal za manželku správce 
Eliezer. Hned p�i prvním setkání u studny 
vid�l její krásu a poznal její dobré srdce. 
Byla odhodlána jít za neznámým do 
neznáma. Izák si ji tak velmi oblíbil, že 
zapomn�l na bolest pro smrt své matky 
Sáry. Rebeka byla dlouho neplodná, až po 
letech porodila Izákovi dvoj�ata Ezaua a 
Jákoba. Podvodem dopomohla k tomu, aby 
Boží požehnání spo�inulo na Jákobovi. 
Svého oblíbeného syna ale pak již nikdy 
nevid�la. Byla pochována tak jako 
Abrahám, Sára a Izák do jeskyn� na poli 
v Makpele, naproti Mamre. U Rebeky je 
t�eba si všimnout odvahu víry, která byla 
schopna p�etrhat rodinná a náboženská 
pouta a vydat se do cizí zem�. Tak se Boží 
zaslíbení a úkol, který dostal Abrahám, že 
se Izákovi postará o nev�stu, naplnil. 
Mnozí Rebeku odsuzují pro její podvod. 
Sv. Pavel se naproti tomu zabývá Božím 
vyvolením. V list� �íman�m 9, 10 -13 
píše: „Také Rebeka m�la ob� d�ti z téhož 
muže, z našeho praotce Izáka, ješt� se jí 
nenarodily a nemohly u�init nic dobrého 
ani zlého. Aby však z�stalo v platnosti Boží 
vyvolení, o kterém bylo p�edem rozhodnuto 
a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, 
kdo povolává, bylo jí hned �e�eno, že starší 
bude sloužit mladšímu. Nebo� je psáno: 

Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem 
odmítl“. Kniha P�ísloví jí chválí jako ženu 
„state�nou“ P� 31,10, protože chrání 
Hospodinovo zaslíbení a tak i svého 
manžela. Požehnání dané muži pole, 
chlupatci (Ezau), by bylo vydáno v plen 
démonickým silám. Rebeka riskuje, chce 
také sama nést odpov�dnost, vzít na sebe 
p�ípadné zlo�e�enství. Pro Hospodinovo 
zaslíbení tedy riskuje vše. Takováto 
horlivost je �asto poznamenána h�íchem a 
netrp�livostí �lov�ka a je napodiv, že B�h 
své slovo p�esto neruší.        –DPJ- 
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Vzhledem k tomu, že jsem p�estala 
zajiš�ovat lektory na ned�lní �tení, obracím 
se touto cestou na vás všechny, zda byste 
se necht�li této služby ujmout. V p�ípad� 
zájmu ráda p�edám veškeré informace a 
zkušenosti. Díky.  
             Alena Pazderová, 603 332 565 
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Srde�n� zveme všechny ministranty a 
ministrantky na spole�ný den plný her, 
zábavy a poznávání nových kamarád� i 
nových v�cí. Sejdeme se v sobotu 17. 
kv�tna v 10 hodin v Komunitním centru 
sv. Prokopa v Praze – Nových 
Butovicích. Naše setkání zakon�íme v 16 
hod slavením mše svaté. S sebou: sva�inu 
(ob�d je zajišt�n), tužku, blok, šátek, 
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ministrantské oble�ení. Organizáto�i: 
farnost Nové Butovice  
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Tradi�ní rodinný víkend naší farnosti se 
bude koná 23. – 25. kv�tna (v pátek ve�er 
p�íjezd na faru a v ned�li po ob�d� se 
plánuje odjezd zp�t).  Pojedeme na faru do 
M�sta Touškova u Plzn�.          David Ž.          
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O t�chto prázdninách se bude konat týden 
chlapc� od 7 do 14 let. Pozor – nastala 
zm�na termínu: V TÝDNU OD 10. DO 16. 
SRPNA!. Místo: fara v M�st� Touškov� 
u Plzn�.  
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Pojedeme do jednoho z k�es�anských 
center v �R, kde s námi bude p�ipravovat 
program kn�z spolu s týmem mladých lidí. 
Termín: OD 4. DO 11. �ERVENCE.  
Bližší informace obou akcí u Davida 
Žofáka   
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Srde�n� zveme všechny d�ti v ned�li 
1. �ervna  na zahradu Domova sv. Karla 
Boromejského. Hra�ky pro d�ti p�ijímáme 
ve vrátnici domova.  Marie Hanušová    
 
KONCERT MEDITA�NÍ HUDBY pana 
Václava Ko�ínka 
V úterý 13.kv�tna v 19 hodin v krypt� 
kostela Sv. Rodiny – koncert ke Dni 
matek. Vodní housle, zvuky velryb, 

naslouchání vlastnímu nitru. Vstupné: 
30 K�,- 
 
Oddechové hudební odpoledne  
s písni�ká�i  
JAKOBCEM –MICHLEM – TOMKEM 
V ned�li 25.kv�tna v 15 hodin v refektá�i 
Domova nebo v atriu Domova - dle 
po�así. Zahrají vlastní písn� a zazpívají si 
s vámi i lidové písni�ky. Vstupné 
dobrovolné. 
 
______________________ 
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M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
12. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

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

13. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
14. ST  16 K  20.00  ZŠ Sochá�ova -sport 
   svátek sv. Mat�je - apoštola 
15. �T  17.30 M zpov�dní den 
  16 – 17.10 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smí�ení 
16. PÁ  18 K     
   svátek sv. Jana Nepomuckého-hl. patron �ech    
17. SO  18 K      (s ned�lní platností)   
18. NE          7. 45 M      5. ned�le velikono�ní  
                         9 K  
 
19. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

20. ÚT 17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
21. ST  16 K  20.00  ZŠ Sochá�ova –spor  
22. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše  
  16 – 17.10 ministranti 
    18.45 – 19.30 možnost sv. smí�ení 
23. PÁ  18 K       
24. SO  18 K      (s ned�lní platností)    
25. NE          7. 45 M      6. ned�le velikono�ní  
                         9 K 
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