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________________________________________ 
o. Daniel: 603-47 50 56                              http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm              
as. David: 603-894989, zákristie sv. Martina: 235 302 058 

dne Páně 22. června 2003  //  číslo 12/7 
 
JÁKOBOVI SYNOVÉ 
Kniha Genesis nám jmenuje 12 
Jákobových synů (35, 23-28): 
„Synové Leini: Rúben, Jákobův 
prvorozený, Šimeon a Lévi, Juda, Isachar a 
Zabulón. Synové Ráchelini: Josef a 
Benjamín. Synové  Rácheliny otrokyně 
Bilhy: Dan a Neftalí. A synové Leiny 
otrokyně Zilpy: Gád a Ašer.“  

Rúben ( hleďte syn) je nestarším 
synem. Lea doufá, že po porodu syna bude 
Jákobem milována, proto se jím chlubí. 
Rúben tíhl ke kultu plodnosti, ještě za 
života otce chce uzurpovat výsadní 
postavení v rodině, ale svým činem ztrácí 
otcovu přízeň a také prvorozenecká práva. 
Chtěl ale zachránit Josefa před svými 
bratry, když se radili o jeho usmrcení. 
Šimeon (slyšící) - jeho jméno také souvisí 
s čekající láskou Ley, neboť vyjadřuje 
radost, že Hospodin slyší, a tak Lea doufá, 
že získá lásku svého muže. Šimeon 
s Lévím  vyvraždili hevejské obyvatelstvo 
města Sichem pro zneuctění své sestry 
Díny. Zarmoucený Jákob vytýkal svým 
synům tento zločin. Šimeona si Josef 
v Egyptě ponechal jako rukojmí. Lévi 
(přidružitel). Lea doufá, že tři synové stačí, 
aby k ní muž přilnul a třetím synem si ho 
konečně nakloní. Při rozdělování zaslíbené 
země vyšel jeho kmen naprázdno, ale 
pocházeli z něho Mojžíš a Áron a vyvinula 
se z něj třída kněží a levitů. Juda (ten kdo 
vzdává chválu) - Lea vzdává chválu 
Hospodinu, i když radost ze synů zastiňuje 

hořkost a bolest nedostatku lásky. Juda 
zachránil Josefa před smrtí, zaručuje se 
svému otci za svého bratra Benjamina, i 
vůči Josefovi ze zastává nejmladšího. 
Dostalo se mu zvláštního požehnání od 
Jákoba, jeho pokolení bylo nejsilnější, jeho 
jméno nese také jižní část bývalého panství 
krále Davida. Isachar (námezník) je 
devátým synem. Jákob jej před smrtí 
popisuje jako silného osla, který ochotně 
nese břemena cizích pánů. Jeho pokolení 
byla přidělena jedna z nejbohatších a 
nejúrodnějších krajin Palestiny. Zabulon 
(bydliště, vyvýšené místo) je desátý 
Jákobův syn. Jeho pokolení bylo jedno ze 
šesti, které stálo na hoře Hébal a pronášelo 
zlořečení proti přestupníkům Zákona. 
Mojžíš mu předpovídal štěstí. Josef (nechť 
Hospodin přidá) je miláčkem otce, syn 
milované Ráchel. Vzbudil nenávist u svých 
bratří, za 20 šekelů byl prodán za otroka do 
Egypta, upozornil na sebe výkladem snů, 
pro egyptskou státní pokladnu získal 
nesmírné bohatství. Měl za ženu dceru 
vysokého úředníka. Měl přání, aby jeho 
kosti byly převezeny do Palestiny, až se 
jednou bude Izrael vracet do zaslíbené 
země. Benjamín (syn štěstí) je nejmladším 
Jakubovým synem, jako jediný se narodil 
v Palestině. Jeho matka Ráchel umírajíc u 
porodu mu dává jméno Ben-oni (syn mé 
strasti), ale Jákob jeho jméno změní. Jeho 
pokolení vynikalo  střelbou lukem a 
prakem, dalo Izraeli prvního krále Saula a 
po jeho smrti vytrvale nenávidělo pokolení 
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Judovo.  Dan (soudící) je v pořadí pátým 
Jákobovým synem. Měl být soudcem svého 
lidu a jeho obhájcem proti nepřátelům. 
Neftalí (můj zápas, spor) je šestý Jákobův 
syn. Jeho území bylo v severní Galileji, 
proto když bylo obyvatelstvo odvlečeno do 
assyrského zajetí, prorokuje Izaiáš, že 
v mesiášské době spatří země Neftalí velké 
světlo. Gád (zástup, štěstí) byl sedmým 
synem Jákobovým a proto může otrokyně 
Zilpa mluvit o štěstí. Jeho kmen dostal 
zajordánskou krajinu bohatou na pastvy, 
ale musel se vycvičit v boji pro časté vpády 
nepřátel. Ašer (šťastný, blažící) osmý syn 
Jákobův a druhý Zilpy. Na jeho pokolení 
spočívalo požehnání jeho otce. Dostal 
pobřežní území velmi úrodné a vhodné pro 
obchod. Z jeho pokolení pocházela 
prorokyně Anna. Jákobovi synové svým 
počtem dvanácti připomínají nebeský obraz 
zvěrokruhu s jeho dvanácti obrazy. Je to 
uzavřený kruh. Každý tu má své místo, ale 
je to místo mezi druhými a proto nikdo 
nesmí jednotu narušit.   –DPJ- 
 
FARNOST O PRÁZDNINÁCH 
Během prázdnin nebude čtvrteční mše u sv. 
Martina přizpůsobená dětem (konat se bude 
i nadále), nebude zpovědní den (ke svátosti 
smíření bude možno přistoupit podle 
domluvy nebo před a po mši svaté), 
nebudou pravidelné katecheze s dětmi, 
ministranti ani společenství mládeže. –dž- 
  
MARTINOVINY MAJÍ VOLNO  
Tak jako v minulých letech budou mít i 
letos Martinoviny o prázdninách 
dovolenou. Těším se na vaše nové 
příspěvky, příběhy a postřehy, které 
bychom mohli začátkem školního roku 
v MN publikovat. Přeji Vám prázdniny a 
dovolenou prožité s užitkem pro tělo, duši i 
ducha!  David Ž.   

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ! 
- Týden chlapců 
V týdnu od 11. do 17. SRPNA (změna!) 
se bude konat týden chlapců od 7 do 14 let.  
Vzhledem k tomu, že se nám nepřihlásili 
pomocníci na vaření, měníme místo a jeli 
bychom do Jizerských hor – do 
Příchovic.   
- Týden mládeže 
Pojedeme do Příchovic, 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 
Prosím o pomoc při rozdělování čtení při 
nedělní mši svaté u sv. Rodiny v 9 hodin – 
zvláště během prázdninových měsíců. 
Přihlašte se prosím u mě:  Klára Dražilová. 
Španielova 1291, den: 737-728 559, večer 
235 319 775.     
______________________ 
 
KALENDÁŘ 
 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
23. PO  16K 17.00 spol. mládeže I. 

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

24. ÚT  17.30 M   15.00 rodinné katecheze 
   slavnost Narození sv. Jana Křtitele  
25. ST  16 K  20.00  ZŠ Socháňova -sport 
26. ČT  17.30 M dětská zpovědní den 
  16 – 17 ministranti 

 18.45 – 19.30 možnost sv. smíření 
27. PÁ  18 K     
   slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
28. SO  18 K      (s nedělní platností)   
   památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
29. NE          7. 45 M   13.neděle v mezidobí    
                         9 K      sv. Petra a Pavla  
30. PO  16K    
1.7. ÚT 17.30 M   …. 
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