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JAKOB 
Patriarcha, syn Izákův a Rebeky. Jeho jméno 
znamená „ten, jenž drží patu“ a je narážkou na 
jeho zrození, kdy držel svého staršího bratra 
Ezaua za patu. Dvojčata měla rozdílné povahy: 
Ezau byl divoký a lovec, Jakob tichý a pastýř. 
Rozdílnost je snad nejvíc patrná v příběhu 
s čočkovým pokrmem, za nějž Ezau prodal 
svému bratru prvorozenská práva. Jejich 
soupeření vyvrcholilo když Jakob uchvátil i 
požehnání otce Izáka. Po tomto podvodu Jakob 
utíká ke svému strýci Lábanovi do Cháran. 
Jednak proto, aby se chránil před Ezauem, 
jednak aby se chránil sňatku s hetejskými 
ženami a našel si nevěstu u svého strýce. Na 
cestě se Jakob setkal s Bohem ve zvláštním snu. 
Viděl žebřík, spojující nebe a zemi, po něm 
vystupující a sestupující posly Boží. Hospodin 
ujistil Jakoba svou blízkostí a pomocí, opakuje 
své zaslíbení a dává mu své požehnání. Místo 
Lúz Jakob tehdy přejmenoval v Bethel, což 
znamená „dům Boží“ a na památku setkání 
s Bohem postavil na tomto místě posvátný 
sloup, který polil olejem na znamení posvěcení a 
vyčlenění Hospodinu. U studny v Cháran se 
seznámil s Rachel, do které se tak zamiloval, že 
se mu zdálo sedm let, které za ní měl sloužit, 
krátkou dobou. Místo ní však k němu byla po 
svatbě uvedena druhá dcera, prvorozená Lea. 
Podvod Lábanův mu připomínal jeho vlastní 
podvod. Bůh užil i tohoto člověčího kousku ke 
svému spásnému úradku. Lea se stala pramatkou 
nejdůležitějších kmenů Léviho a Judy a tak i 
Mojžíše, Davida, ba i samotného Ježíše. Pro 
milovanou Rachel musel odsloužit dalších sedm 
let. Z obou žen a jejich služebnic zplodil 11 synů 
a dceru Dínu. Když svou chytrostí zbohatl vydal 
se po dvaceti letech na zpáteční cestu bez 
vědomí skrblíka Lábana. Ten se jej rozhodl 

pronásledovat, ale spor byl nakonec urovnán na 
zásah Hospodinův přátelskou smlouvou. Jakob 
se chce ještě smířit se svým bratrem Ezauem. 
V jeho hněvu vidí hněv Boží. Na cestě po 
přechodu řeky Jaboku zápasí celou noc 
s Neznámým. Zápas má přímo kristovské rysy a 
připomíná Ježíšův zápas v Getsemanské 
zahradě. Jakob vítězí, ale je poznamenán na celý 
život. Od tohoto zápasu je novým člověkem, a to 
je vyjádřeno i změnou jména na Izrael tj. „Bůh 
bojuje“.  Lid Izrael si ustavičně připomínal tento 
zápas praotcův, když při obětování zvířete 
odděloval šlachy od kyčelního kloubu. Sloužilo 
mu to jako vážné napomenutí a svědectví o 
zachraňující blízkosti Hospodina. Setkání se 
svým bratrem je překvapivé. Ezau běží 
k bratrovi, objímá ho a líbá. Je možný takový cit 
tam, kde panovala nenávist? Toto setkání 
připravil Hospodin, Jakob se změnil a smíření je 
možné. Jakob se pak usadil v Sochotu, později 
pak u Sichemu. V Bethel přidal k posvátnému 
sloupu oltář a znova dostal ujištění o zvláštní 
Boží přízni. Jakobovo putování skončilo 
v Hebronu, kde se znovu setkal s Ezauem a 
společně pohřbili svého otce Izáka. Díky svému 
synu Josefovi se přestěhuje do země egyptské, 
ale pochován chce být v zemi kananejské a tak 
byl pochován v Hebronu. Životní dráha praotce 
Jakoba ukazuje, jak si Bůh kázní i milostí vede 
své vyvolené ke svým cílům.   –dpj- 
 
DĚTSKÝ DEN !!! 
Srdečně zveme všechny děti v neděli 
1. června  na zahradu Domova sv. Karla 
Boromejského! Hračky pro děti přijímáme 
ve vrátnici domova. Ti, kdo by chtěli 
pomáhat, se mohou nahlásit u Marie 
Hanušové nebo Davida Žofáka    
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PŘEDPRÁZDNINOVÝ VÝLET 
Zveme děti školního věku (7 – 13 let) na 
krátký předprázdninový výlet na kolech, a to 
v pátek, 20.června 2003. Pojedeme do 
sousední Hostivice, navštívíme místní faru i 
s panem farářem a od 16.30 hodin se 
zúčastníme mše. Zpět pojedeme sice do kopce, 
ale pomůžeme si. V případě nepříznivého 
počasí půjdeme pěšky. Sraz bude ve 14.15 
hodin před klášterem.   Jarmila Hindová, tel: 
257 950 518 
 
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ! 
- Týden chlapců 
V týdnu od 10. do 16. SRPNA se bude konat 
týden chlapců od 7 do 14 let.  Místo: fara v 
Městě Touškově u Plzně. Pokud má někdo 
z Vás v této době  volno: PROSÍM 
O POMOC s vařením a úklidem (dvě ženy) 
a o pomoc při organizování týdne (nejlépe 
jeden muž)!!!    
- Týden mládeže 
Pojedeme do jednoho z křesťanských center 
v ČR., kde s námi bude připravovat program 
kněz spolu s týmem mladých lidí. Termín: od 
4. do 11. ČERVENCE.  Bližší informace o 
obou akcích u Davida Žofáka 
 
ČTENÍ PŘI NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ 
Milí farníci a farnice, tak trochu 
s překvapením jsem byla vyzvána k převzetí 
vedení lektorských služeb. Přijímám tuto 
službu a prosím Vás všechny o spolupráci, aby 
Boží slovo bylo čteno s Láskou a úctou, která 
mu náleží. Také Vás prosím o včasné 
zapisování k jednotlivým čtením tak, jak to 
doposud bylo zvykem. Podotýkám, že se jedná 
o službu při hlavní nedělní mši v 9 hodin. 
Protože mé časové vytížení je v současné době 
značné, prosím, kdyby se našel ještě někdo, 
kdo by se této služby ujal se mnou, hlavně přes 
letní měsíce. Klára Dražilová. Španielova 
1291, den: 737-728 559, večer 235 319 775.     
 
 

TICHÝ HLAS PRO SVATOU ZEMI 
Je 2. ročník festivalu, který se bude konat v 
LIBČICI NAD VLTAVOU v neděli 8. června, 
od 14:30 do 21 hodin v místním římsko-
katolickém kostele, na farní zahradě a v 
evangelickém kostele. 
Hlavní celebrant při mši svaté:  P. Dr. 
Vojtěch Eliáš 
Při koncertu vystupují např.:  Vladimír 
Merta, Petr Maria Lutka, Dagmar Voňková-
Andrtová, Marcipán.   
Vlak z Prahy Masarykova nádraží odjíždí: 
13.43, odjezd vlaku do Prahy: 21.39 
Bližší informace: 603 461 637; 604 705 046 
______________________ 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
26. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

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

27. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
28. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
29. ČT  17.30 M dětská zpovědní den 
   Slavnost Nanebevstoupení Páně 
  16 – 17.10 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
30. PÁ  18 K     
31. SO  18 K      (s nedělní platností)   
   Svátek Navštívení Panny Marie 
 
1.6. NE          7. 45 M      7. neděle velikonoční  
                         9 K  
2. PO  16K 17.00 spol. mládeže I.  

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

3. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
4. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova –spor  
5. ČT  17.30 M dětská  zpovědní den 
   16 – 17.10 ministranti 
    18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
6. PÁ  18 K       
7. SO  18 K      (s nedělní platností)    
8. NE     7.45 M  slavnost Seslání Ducha svatého  
                         9 K 
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