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Samson (také Simson) je jeden 
z nejvýznamn�jších soudc� Izraele, syn 
Manue z pokolení Dan. Jeho jméno znamená 
„sluní�ko, slune�ný“. Narození Samsona 
zv�stuje and�l, který také ur�uje, že se má 
stát nazírem. Nazír je zasv�cenec, který stojí 
ve zvláštní služb� Hospodinu. K takovéto 
služb� se lidé oby�ejn� zavazovali sami a na 
ur�itý �as. U Samsona je tomu jinak: jeho 
nazírství je p�edur�eno ješt� d�íve než se 
narodil a trvá po celý jeho život. Byl obda�en 
ohromnou silou, aby vysvobodil Izraele 
z rukou Pelištejc� (Filištinských). On sám i 
jeho matka nem�li pít víno ani jiný opojný 
nápoj, ani požít nic ne�istého. Nadto si 
Samson nesm�l st�íhat vlasy na znamení 
svého zasv�cení Bohu. P�íkazy, které dostal 
se nám mohou zdát zvláštní. Byly 
preventivní ochranou p�ed kultickým 
spole�enstvím pohan�: služba Hospodinu 
bez opojení vyžaduje bd�lost a otev�enost 
v��i Duchu svatému. Ne�isté pokrmy byly 
p�edevším ty, které pat�ily do kult� r�zných 
pohanských božstev a volný r�st vlas� byl 
protikladem k bohoslužebným praktikám 
sousedních národ�, u kterých si kn�ží hlavy 
holili. V Samsonov� život� objevíme mnoho 
rozporuplných p�íb�h�. Zasnoubil se p�es 
odpor rodi�� s Pelištejkou. Cestou na 
námluvy vysko�il ve vinicích proti n�mu 
mladý lev. On ho roztrhl jako k�zle ale 
nikomu o tom ne�ekl. Když šel za �as znovu 
stejnou cestou, aby se s onou Pelištejkou 
oženil, odsko�il se podívat na lva. V jeho 
zdechlin� bylo v�elstvo a med. Vzal a jedl. 

P�inesl jej také svým rodi��m, ale ne�ekl jim 
odkud ho má. Na svatební hostin� uzav�el 
s p�íbuznými nev�sty sázku, dal jim 
hádanku: „Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka 
vyšla sladkost“. Svatební hosté hádanku 
rozluštit nemohli a tak navedli ženu, aby na 
Samsonovi hádanku vyzv�d�la. Na naléhání 
jí �ekl: „Co je sladší než med, co je siln�jší 
než lev?“ Tím Samson sázku prohrál, 
Pelištejka se ale provdala za jednoho z jeho 
druh� a on sám se pomstil tím, že zni�il 
úrodu Pelištejc� a to tak, že pochytal t�i sta 
lišek, vzal pochodn�, oto�il vždy dv� lišky 
ocasy k sob� a mezi n� p�ipevnil pochode�. 
Lišky pustil do nepožatého obilí. Na odplatu 
p�itáhli Pelištejci do Judska. Judští muži ze 
strachu a po dohod� se Samsonem, jej vydali 
svázaného do rukou Pelištejc�. Samson 
napln�n Duchem Hospodina roztrhl provazy 
jako nit� a oslí �elistí pobil hromadu 
Pelišt�jc�, kte�í nesta�ili utéct. Snad 
nejznám�jší je p�íb�h s Delílou (Dalilou). 
Byla to znovu pelištejská žena, do které se 
Samson zamiloval. Ta z n�ho cht�la dostat 
tajemství, v �em spo�ívá jeho síla. Nakonec 
z n�j tajemství vymámila. Prozradil jí, že je 
nazírem, a že by ztratil moc, kdyby sv�j slib 
porušil. Pelištejci mu pak oholili hlavu a to 
byla jeho zkáza. „Hospodin od n�ho 
odstoupil“. Vypíchli mu o�i a ud�lali z n�ho 
otroka, který mlel ve v�zení obilí. Dokonal 
ale svou pomstu tím, že v Hospodinov� síle 
zni�il budovu, kde se Pelišt�jci shromáždili 
k ob�ti a radovánkám.  
Samson je Boží vyvolený, jeho mimo�ádná 
síla je Boží dar. Tato síla ale od n�ho 
odstupuje jakmile poruší sv�j slib. Samson je 



klasickým p�íkladem zranitelnosti muže 
ženou. P�íb�h Samsona nám m�že 
p�ipomenout, že každý z nás je Bohem 
obdarován. Naším problémem je to, že n�kdy 
neumíme s jeho dary dob�e naložit.  
Samson�v p�íb�h inspiroval mnohé slavné 
malí�e a um�lce. Známé jsou obrazy od 
Rubense, Sebastiana del Piombo, 
Rembrandta. Miltonovu tragédii „Samson 
Agosnistes“ zkonponoval Haendel v oratóriu. 
Lisztovi posloužil p�íb�h k ope�e „Samson a 
Dalila“.  
�
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K tomu, abychom pln�ji a v�dom�ji prožili 
váno�ní svátky, nám m�že pomoci duchovní 
obnova. Letos ji v naší farnosti povede P. 
Jaroslav Brož Th.D.S.S.L. z katedry 
biblických v�d, a to 1. adventní ned�li 30. 
listopadu. Za�átek bude p�i mši svaté v 9 
hodin ráno, pak následuje první p�ednáška, 
ob�d a druhá p�ednáška. P�edpokládaný 
konec je asi v 15 hodin.  
V p�edsíni kostela bude možné si na nást�nce 
objednat ob�d, který bude zajišt�n v jídeln� 
kláštera. Za ob�d se platí �ástka 34 K� (1/2 
porce za 17 K�). B�hem obnovy bude také 
možné p�ijmout svátost smí�ení.   DPJ     
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se budou konat každý adventní �tvrtek a 
sobotu v 6.45. Ve �tvrtek u sv. Martina, 
v sobotu u sv. Rodiny. Adventní �tvrtky 
nebudou d�tské mše u sv. Martina.  
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se koná v úterý 2.  prosince ve 20 hod v DCB 
na téma: Boží lid. Je možné si p�ipravit 
žalmy 47,15,133. 
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Jedna z tradic naší farnosti je Mikulášská 
besídka. Letos se bude konat ve pá 5. 
prosince v jednom �ase a po ní bude možné 
slavit mši svatou ke cti sv. Mikuláše. 
Mikulášská za�ne v 16.30 a mše v 18 hodin. 
Provedení bude podobné jako minulý rok: 
rodi�e p�ipraví pro své d�ti dárky (ozna�ené 
jménem) a odevzdají je p�edem (do 16.30) 

do „hlavního Mikulášova stanu“ – do klubu 
DCB. Sou�ástí besídky bude slovo pana 
fará�e, scénka, písni�ka a samotný Mikuláš 
se svým doprovodem. 
MIKULÁŠ NA SÍDLIŠTI…  
Letos by op�t mohl sv. Mikuláš se svým 
doprovodem navštívit (v pátek 5. 12. od 
18.00) n�které z nás i doma – pokud se nap�. 
nemohou dostavit na naší besídku nebo 
z jiných d�vod�. P�ípadní zájemci – dejte 
prosím urychlen� zprávu Františkovi 
Kucharskému na tel: 235 314 394,  m:   
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Sbírka zatím vynesla 626,-K�. Sbírka 
pokra�uje do konce listopadu. 
Pán B�h zapla� všem, kte�í se zú�astnili a 
ješt� zú�astní. J.V. 
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D�kujeme všem, kte�í p�ispívají svými 
finan�ními dary naší farnosti. 
Do konce roku m�žete ješt� p�isp�t. 
Pro výd�le�n� �inné farnice a farníky, kte�í 
za kalendá�ní rok dají dar v�tší než 1000,- 
K�, vystaví na požádání pí.Petrová doklad o 
p�evzetí finan�ního daru. Doklad pak m�žete 
uplatnit k snížení základu pro výpo�et dan� z 
p�íjmu. J.V. 
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D�kujeme všem, kte�í p�ispívají svými 
finan�ními dary tomuto k�es�anskému rádiu, 
které vysílá jen díky t�mto dar�m (nevysílá 
žádné reklamy). 
Do konce roku m�žete ješt� p�isp�t. V 
p�edsálí Kostela sv.Rodiny jsou k dispozici 
složenky. 
Pokud si nevíte rady jak peníze poslat, 
požádejte Ing.Veselého (tel. 235 311 044) o 
pomoc.  
Pro výd�le�n� �inné dárce, kte�í za 
kalendá�ní rok dají dar v�tší než 1000,- K�, 
vystaví  redakce rádia doklad o p�evzetí daru. 
Doklad pak m�žete uplatnit k snížení 
základu pro výpo�et dan� z p�íjmu.  J.V. 
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v ned�li 30.listopadu 2003, v 15 hod., 
v krypt� kostela na VERNISÁŽ obraz� paní 
Evy Fialové a pana Vladimíra Soukupa. 
Výstava bude otev�ena vždy v Pá,So,Ne + 25., 
26.12. 2003 od 15 do 18 hod., ukon�ení  výstavy 
26.12 2003. 
 
v ned�li 30.listopadu 2003, v 18 hod., v kostele 
Sv. Rodiny na „I. ADVENTNÍ KONCERT“. 
Vystoupí soubor  „SPONTE SUA“. Duchovní 
zp�vy, spirituály, gospely, váno�ní zp�vy. 
 
v úterý 2.prosince 2003, v 15 hod., v denním 
stacioná�i Domova na „NEJLEPŠÍ 
MALOVÁNKY POD SLUNCEM“. P�edání 
obrázku d�tí senior�m s malým programem. 
Akce pod záštitou NROS a  HESTIE.  
 
v úterý 2.prosince 2003, v 17 hod., v denním 
stacioná�i Domova na akci „MALÁ AUKCE 
PRO DENNÍ STACIONÁ�“. Dražit se budou 
drobné výrobky senior� a d�tí z našich dílen. 
 
v sobotu 6.prosince 2003 v 19 hod. v kostele Sv. 
Rodiny na „II. ADVENTNÍ KONCERT“ 
Vystoupí soubor „BYZANTION“ Adventní a 
váno�ní skladby mistr� 16.-19.století. 
 
v úterý 9.prosince 2003 od 17 hod., v Domov� 
s pe�ovatelskou službou, v Týnské ulice �. 17, 
Praha 1 na akci „VELKÁ AUKCE PRO 
DENNÍ STACIONÁ�“. Dražit se bude 
kosmetika, sklo, porcelán obrazy, plastiky. 
___________________________ 
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M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
24. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 
    19 h  spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

25. ÚT  17.30 M   
26. ST  16 K  20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
   9.30  rodinný r�ženec 
27. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star. chlapc� 
    16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 

28. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
29. SO  18       (s ned�lní platností)   
3O. NE          7. 45 M    1. ned�le adventní 
                         9 K   Adventní duch. obnova 
1.12. PO 16 K 17.15  spol. mládeže I. 

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

2. ÚT  17.30 M    
          20 h   Biblická h.-klub DCB 
3. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá�ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
4. �T   6.45 M roráty 
       14.30 setkání star.chlapc�
   16.00 setkání ml.chlapc�   
       18.45–19.30 možnost sv. smí�ení  
5. PÁ  18 K  16.30  Mikulášská – DCB   
6. SO    6.45 K     roráty 
  18 K      (s ned�lní platností)   
7. NE          7. 45 M     2. ned�le adventní 
             9 K 
     
_____________________ 
 
 
 
 
Každý dobrý �lov�k je kousek nebe na zemi  
___________________________________ 
 
�ekni mi dobré slovo, 
když z domova odcházíš ráno. 
M�že se tolik p�ihodit b�hem dne 
a kdo ví, jestli se ve�er zas sejdeme. 
 
�ekni mi dobré slovo 
na dobrou noc. 
Vždy� nikdo z nás neví 
jestli se ráno zdráv probudí. 
 
Život p�ece plyne tak rychle 
a proto nem�že být lhostejné, 
co jsi mi �ekl naposled 
a na co jsi se zeptal. 
 
Te	 víš, že jen dobré má být  
tvé slovo – první a poslední – 
nebo� m�že být vysloveno  
už pro celou v��nost.   
   (z kostelní nást�nky) 
 



 
 


