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 dne Páně 22. února 2004 
 
SAUL  
Význam jména Saul je �vypro�ený, vy�ádaný na 
Bohu�. Saul byl Benjaminovec, syn Kí�a, první 
izraelský král, pomazán Samuelem kolem roku 
1050 před Kristem. Byl bohatýrem, �v Izraeli 
nebylo hezčího mu�e nad něj, od ramen vzhůru 
převy�oval v�echen lid� (1 S 9,2).Je religiózní 
člověk s chutí bojovat a vítězit, pokojný a 
velkorysý. Neposlouchá ale Boha ve v�em a 
proto se stává později netrpělivým, váhavým, 
prchlivým a závistivým. Poprvé se s ním v Bibli 
setkáváme, kdy� hledá zbloudilé oslice svého 
otce. Přichází k Samuelovi, ten Bohem připraven 
na toto setkání ujistí Saula, �e oslice u� byly 
nalezeny, tajně po hostině poma�e Saula �za 
vůdce nad dědictvím Hospodinovým�. V Masfě 
byl také lidem provolán za krále. Chápal 
kralování jako slu�bu, nedomníval se, �e má 
zastupovat Boha po způsobu staroorientálních 
pohanských králů a tak po volbě ode�el jen se 
skupinou bojovníků do svého domu v Gabaa. 
Kdy� se dozvěděl, �e Náhas Ammonitský napadl 
město Jábes, naplněn Duchem Hospodinovým 
svolal pod výhru�kou velké vojsko a město 
osvobodil. Po boji své vojáky propustil. Kdy� 
jeho syn Jonatan pobil fili�tínskou strá�, bylo 
nutné vojsko znovu svolat. Izraelci ale dostali 
strach. Bylo nebezpečí, �e se i malé vojsko 
rozuteče. V nepřítomnosti Samuela se Saul 
rozhodl, �e sám vykoná oběť, kterým se bitva 
zahajuje. Tím přestoupil svou pravomoc a 
propadl Bo�ímu soudu. Jeho největ�í chybou ale 
bylo, �e při vyhlazovacím boji proti 
Amalechitům uchoval krále Agaga a nejlep�í 
kusy ze stád nepřítele, pod záminkou, �e je chce 
obětovat Hospodinu. Tak ukázal, �e prosazuje 
svou vůli a nedovede jednat jako poslu�ný 
nástroj Hospodinův. Samuel byl proto vyslán do 
Betléma, aby pomazal za krále Davida. �Duch 

Hospodinův odstoupil od Saula a začal ho 
přepadat zlý duch od Hospodina� (1 S 16,14) jen 
hra na harfu jej dovedla uklidnit a tak se Bo�ím 
řízením dostává David k Saulovu dvoru. Kdy� 
v�ak po porá�ce Goliá�e byl David �enami 
jásavěji přivítán ne� Saul, stal se z Davida � 
hrdiny, psanec, pronásledovaný králem. Saul 
pronásledován nepokojem, �e mu Bůh 
neodpovídá ani skrze sny, ani skrze proroky, se 
vydal k vě�tkyni do Endor (přes zákazy Zákona a 
přesto, �e dal v�echny vě�tce a hadače sám 
vyhladit). Dozví se o smrti své i svých synů. A 
tak se stalo. Peli�tějci pobili jeho syny Jonatana, 
Abinadaba a Malki�u. Lukostřelci Saula tě�ce 
zranili, on sám pak ukončil svůj �ivot tím, �e 
�uchopil meč a nalehl na něj�. (1 S 31, 4) Saulův 
slibný začátek skončil neúspěchem a du�evním 
kolapsem. Jeho �ivot je střídáním světla a tmy, 
�těstí a ne�těstí, lásky a nenávisti. Je tragickou 
postavou s velice lidskými rysy, se kterými spí�e 
soucítíme, ne� abychom je odsuzovali.  
V kunsthistorickém muzeu ve Vídni si mů�eme 
prohlédnout obraz �Sebevra�da Saula� od Pietra 
Bruegela star�ího. Rembradt zprostředkovává 
tí�ivou atmosféru a rozpolo�ení krále, který 
hledá potě�ení v hudbě � Haag, Mauritshuis. 
Romantiky byl Saul velice oblíben. Byron ho ve 
svém �Zpěvu před poslední bitvou� nechá znovu 
dosáhnout slávy a hrdosti. Saul inspiroval také 
italského Vittoria Alfieriho a stal se hlavní 
postavou v jeho tragédii. Robert Browning 
vyzdvihuje ve své verzi, �e Saulova du�e je 
uzdravena Je�í�em. Haendel stojí plně na straně 
Saula a napsal pro něj v oratoriu smuteční 
pochod.  DPJ 
 
POPELEČNÍ STŘEDA 
Dne 25. února je Popeleční středa, den přísného 
postu. Udělovat popelec budeme ve m�i v 18 



hodin v kostele u sv. Rodiny. Postní doba nás 
vede k duchovní obnově, vybízí nás k vět�í 
soustředěnosti, kajícnosti a smírnému odčiňování 
hříchů. DPJ 

 
NOVÝ ČASOPIS 
Sekce pro mláde� České biskupské konference 
společně s občanským sdru�ením Tarsicius 
uva�ují o vydávání časopisu pro mladé dívky. 
Měl by být solidní alternativou současně 
nabízeným plátkům, jako je Bravo, Girl, Dívka 
apod. Barevný s klasickými rubrikami, které 
"teenagery" zajímají. Od ostatních časopisů by 
se měl odli�ovat v tom, �e na problémy mladých 
lidí se pokusí nahlí�et v duchu učení katolické 
církve a přitom stylem blízkým a srozumitelným 
mláde�i. 

V současné době hledáme �ikovné lidi, 
kteří by se chtěli stát jeho spolutvůrci - 
�éfredaktorku, redaktory, grafiky apod. Prosíme 
o podporu, proto�e takový časopis mů�e 
vzniknout jen pokud bude mít velkou podporu 
�iroké katolické veřejnosti.   

Neméně prosíme o modlitbu za tento 
chystaný projekt. Jsme si jisti, �e časopis je 
potřeba a pokud jej Bůh po�ehná, obstojí ve 
v�ech tě�kostech. 
P.Jan Balík, ředitel Sekce pro mláde� ČBK 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Tel: 220 181 753  
Oskar:  776 160 070 

 
 
POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ KONCERT 
Srdečně Vás zveme na koncert kytarového 
virtuóza prof. �TĚPÁNA RAKA, který se koná  
12.dubna 2004, na Pondělí velikonoční, 
v 18.00 hod. v kostele sv.Rodiny v areálu 
Domova sv. Karla Boromejského v Řepích. 
(vedle bývalé řepské �koly)  

Málokterý kytarista 20.století je 
zároveň skladatelem a interpretem svých 
vlastních skladeb. �těpán Rak (1945) v sobě 
tyto profese nejen spojuje, ale v obou se mu 
podařilo dosáhnout světového ohlasu. Ji� 
během svého studia na sebe upozornil svou 
neuvěřitelnou technickou bravurou, nesmírnou 
tvůrčí imaginací, nevyčerpatelnou hudební 
spontaneitou a zcela ojedinělými impro-
vizačními schopnostmi, které mu dovolují hrát 
v jakémkoliv stylu a �ánru. Je autorem celé 
řady komorních i symfonických děl, zejména 
skladeb pro sólovou koncertní kytaru.  
Program koncertu: 
Romance, Královská suita, Parhia di Bohemia, 
Píseň pro Davida, Chvála čaje, Vzpomínka na 
Prahu 
Cena vstupenky: 100,-Kč, prodej na místě 
Výtě�ek z koncertu bude věnován  ve prospěch 
Domova.   

 
LINKA DŮVĚRY 
 
�ivot je sama záhada a problém často tě�ký. 
Pro ty, co autem cestují i pro ty co jdou pě�ky. 
 
Pak často ostré zatáčky nám výhled zcela kryjí 
a proto je i v přírodě tak mnoho havárií. 
 
Běda, kdy� linka důvěry je plně obsazená! 
Tu pak je du�e k zoufalství tak snadno nakloněná. 
 
Pro mne je linkou důvěry Pán Je�í� v na�em chrámě. 
On bezpečně v�dy poradí dá balzám ka�dé ráně. 
 
Na mojí lince důvěry poruch a zmatku není. 
Na ní se v�dycky dovolám a dojdu uklidnění. 
 
_______ 
 

KALENDÁŘ 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
23. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

19.30 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání � klub DCB 

24. ÚT  17.30 M     
25. ST  18 K 20 h Z� Socháňova�sport 
  Popeleční středa 9.30  rodinný rů�enec 
26. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e  14.30 setkání star. chlapců 
   16 h  setkání ml. chlapců 

    18.45�19.30 mo�nost sv. smíření 
27. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
28. SO  18       (s nedělní platností)  
29. NE          7. 45 M    1. neděle postní 
                         9 K     
1.3. PO 16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
    19.30 spol. mláde�e 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  Z� Socháňova �sport  
   9.30  rodinný rů�enec 
4. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   14.30 setkání star.chlapců 

16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45�19.30 mo�nost sv. smíření  
5. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
6. SO  18 K      (s nedělní platností)    
7. NE          7. 45 M   2. neděle postní 
    9 K  



 
 
  
 
 


