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RECHABEÁM (ROBOÁM)  
Byl prvorozeným synem �alamouna, 
jeho matka amoritská princezna se 
jmenovala Naama. Byl izraelským 
králem v letech 932 � 915. Jeho jméno 
znamená �lid je roz�ířen�. Nenaplnil 
ale smysl svého jména, naopak, za jeho 
tvrdého kralování se izraelská ří�e 
rozdělila na severní a ji�ní. Bylo mu 41 
let, kdy� byl povolán z egyptského 
vyhnanství kralovat po smrti otce 
�alamouna. Zástupci severních 
izraelských kmenů neměli nic proti 
jeho osobě, byli roztrpčeni despotickou 
vládou jeho otce. Byli ochotni uznat ho 
králem, kdy� by nastala změna stylu 
vlády. Rechabeám nepolevil v daních 
na radu star�ích, ale ovlivněn svými 
mladými poradci dal zástupcům 
odpověď: �Obtí�ím vás jhem a je�tě 
k němu přidám. Můj otec vás trestal 
biči, já v�ak vás budu trestat důtkami!� 
(2 Pa 10, 14) Neuvědomoval si vá�nost 
situace a vyslal Hadoráma, aby 
dohlí�el na nucené práce. Teprve kdy� 
byl tento jeho vyslanec ukamenován a 
on sám musel prchat, aby se zachránil, 
poznal, �e situace je kritická. Chystal 
výpravu proti odbojným kmenům, ze 
které se�lo na radu proroka �emajá�e. 
Severní kmeny si potom zvolili za 

krále Jarobeáma. Tak vznikla severní 
ří�e s deseti izraelskými kmeny, do 
ji�ní patřilo Judsko, území 
Benjaminovo a část území Simeonova. 
Jud�tí králové jsou pokračovatelé krále 
Davida. Za panování Rechabeáma 
kolem roku 927 před Kristem vtrhl do 
Judska egyptský faraón �i�ak a 
vyplenil chrám i královský palác, 
vytvořil z Palestiny egyptskou 
provincii a sám Rechabeám se musel 
vykoupit. Po vpádu začal Rechabeám 
opevňovat města v ji�ní a jihozápadní 
části království, správu nad nimi svěřil 
svým 28 synům. Kromě nich měl je�tě 
60 dcer. Nade v�echny své �eny a 
�eniny (18 �en, 60 �enin) miloval 
Maachu, matku Abiá�e, jeho� 
ustanovil svým nástupcem. Na své 
duchovní cestě se mů�eme na �ivotě 
krále Rechabeáma poučit, �e ne v�dy 
je nejenergičtěj�í způsob jednání to 
nejlep�í pro obě strany, �e je potřeba 
víc naslouchat Bohu a zakořenit své 
srdce trvale v Bo�ích cestách. 
Rechabeám je ale také pozitivním 
příkladem vítězstvím pokory nad silou 
i kdy� v minutě dvanácté.  
Moment Rechabeámova despotického 
zamítnutí �ádosti zástupců lidu se 
sna�il zachytit malíř Holbein ve svém 



obrazu v baselském Kunstmuseu. 
V anglosaském světě se u�ívá forma 
jeho jména �Rehoboam� pro obzvlá�ť 
velké fla�ky na víno a �ampaňské.    
DPJ     
 
 
ČTVRTKY PRO FARNOST (v 19:30) 
Po příle�itosti k svátosti smíření 
(ka�dý čtvrtek od 18:45-19:30) budou 
v klubu DCB v měsíčním intervalu 
biblické hodiny, katechismus, 
liturgický krou�ek a ka�dý třetí čtvrtek 
farní rada. Ve čtvrtek 7. října začneme 
s katechismem,  14. října s liturgickým 
krou�kem. V�ichni jste srdečně zváni!  

DPJ 
 
 
ŘEPSKÁ SCHOLA CANTORUM 
Máme zájem vytvořit scholu, která by 
se kromě jiných hudebních těles ji� 
fungujících, zpívala při bohoslu�bě. 
Věnovat se budeme také římskému 
chorálu. Zájemci/kyně  ať se hlásí u 
P. Daniela.   DPJ 
 
 
FARNÍ KAFE 
Se bude opět konat v�dy první neděli 
v měsíci!  Vyjímku tvoří první neděle 
v říjnu, kdy bude v kostele sv. Rodiny 
při m�i také vystoupení některých 
umělců. Proto následující farní kafe 
bude 10.10. a POZOR BUDE 
SPOJENÉ SE SLAVNOSTÍ - 
KŘTINAMI MARKÉTKY MAJEROVÉ! 
Farníci jsou srdečně zváni!   -D�- 
 
 
VÝUKA NÁBO�ENSTVÍ 
milí rodiče, od října roku 2004 
nabízíme (kromě rodinných katechezí) 
výuku nábo�enství na řepských 
�kolách. Ve světě, který nabízí nejen 
věci dobré, ale v mnohém i ohro�uje 

vývoj va�ich dětí, budeme hovořit o 
trvalých pozitivních hodnotách.  
Při výuce nábo�enství se bude mo�né 
seznámit 
• s mravními principy odvozenými 

z Desatera 
• s my�lenkami, které po staletí 

vytvářely na�í civilizaci 
• s prameny evropského my�lení 
• se základy křesťanské kultury 
• s křesťanstvím a jinými 

světovými nábo�enstvími         
Přihlá�ky budou rozdány dětem 
na �kolách v pří�tím týdnu!   DPJ 
 
 
KONCERT JANA BURIANA 
V neděli 7. 11. 2004 v 17:00 hodin se 
bude konat v refektáři Domova sv. 
Karla Boromejského benefiční koncert 
Jana Buriana. 
Jako doprovodná akce je připravena 
vernisá� výstavy fotografií Emila 
Franče s názvem "Jak jsem viděl 
Domov" 
Vstupenky ve vý�i 100 Kč lze zakoupit 
1 hodinu před zahájením koncertu 
Jan Burian vystoupí bez nároku na 
honorář a výtě�ek koncertu je 
věnován ve prospěch Domova. 
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Během první poloviny prázdnin jsem 
přečetl velmi zajímavou knihu 
o prvorozenectví � proto jsem se 
rozhodl se s několika ukázkami podělit 
i s Vámi (je mo�né si jí zapůjčit 
v knihovně u sv. Martina): 
PRVOROZENÉ DÍTĚ � 
JIRINA PREKOP 
O sourozenecké pozici 
Str. 91 
�díky konfrontaci se ztrátou pozice 
jediného dítěte si prvorození museli 
vytvořit určité vlastnosti:  
naučili se dělit a uskromňovat. Jsou 
cvičeni ve sná�ení frustrací, jsou 
zatí�itelní a doká�í si kompenzovat 
ztráty. Díky ztrátě přede�lého bezpečí 
si rozvinuli jistotu svými stoupajícími  
mo�nostmi výkonu, často a� 
k dokonalosti. Co se týče sociálních 
schopností, jsou trénováni v přebírání 
zodpovědnosti a v roli pomocníka. 
V tomto smyslu se naučili orientovat 
na dospělé, napodobovat je, 
zachovávat vá�ně jejich pořádky a 
předávat je dál.  
 Společný jmenovatel v�ech 
těchto vlastností zní: být pořád velký. 
Prvorozený v podstatě ztratil své pravé 
bezpečí, za to ale získal s pomocí 
kompenzačních snah vědomí o své 
velikosti. Pozice prvního se stává 
náhradní jistotou. Pokud se ale 
prvorozenému tento prostředek 
nezamlouvá, spou�tí odpor, zahrnující 
trýznivé bolesti ze ztráty, doprovázený 
neklidem, nespokojeností sám se 
sebou, pochybováním o sobě, pocity 
viny, pochybnostmi o svém výkonu a 
pocity selhání. Kdy� padne i náhradní 
jistota a nedá se nahradit ničím jiným, 
je vlastní identita tě�ce otřesena. Kdo 
vlastně jsem? Čeho jsem jenom 

hodný? Vzniká prázdnota. Černá díra. 
Potom se začnou vynořovat obavy. 
Obavy z vlastní méněcennosti se 
mohou vynořit jen tam, kde byla 
předtím závislost na vlastní velikosti. 
Ztratit se dá jen to, co člověk měl.  
 Právě tato pru�ina mezi 
získaným pocitem vlastní hodnoty a 
jeho ztrátou se mů�e pro prvorozeného 
stát �ivotním dramatem.    
str. 13 
Ať jsou ale pochváleny v�echny krize, 
které člověk přestojí! Kdyby se nikdy 
neocitl ve tmě, nikdy by neocenil 
světlo. Tak jako po ka�dé noci přichází 
den a člověk se mů�e nadechnout a� 
poté co vydechl, mají smysl v�echny 
krize, je� člověk pro�ívá ve svých 
rodinných vztazích. Na ka�dém utrpení 
se dá uzrát.       
str. 59 
Vazba versus odpoutání, bezpečí 
versus touha se prosadit, tak znějí dvě 
základní potřeby, které stojí tváří 
v tvář: jedna bez druhé nejde. Člověk 
se nemů�e odpoutat, pokud předtím 
nebyl svázán. A nemů�e se pokusit 
prosadit, pokud nemá jistotu, �e se 
mů�e vrátit zpátky do hnízda. Tyto dvě 
základní potřeby ovládají člověka celý 
jeho �ivot. Ka�dý z nás potřebuje 
vazbu na ostatní lidi, zejména na 
příslu�níky své nebo své původní 
rodiny. A současně se stále musí 
odpoutávat: od svého dětství, mládí, 
rodičů, vlastních dětí, pracovního 
�ivota a nakonec i �ivota samého. 
Podle toho za jakých podmínek dítě 
za�ilo pocit bezpečí, jak a zdali se 
mohlo spolehnout na těsné vazby, jestli 
dokázalo odporovat a odpor sná�et, 
jestli a jak se naučilo zvládat své 
agresivní impulsy, se budou tyto 



�ivotní postoje rozvíjet a� do 
dospělého věku. V lidové moudrosti 
byla tato vývojově�psychologická 
zákonitost známá pov�dy: �Co se 
v mládí naučí�, ke stáru jako kdy� 
najde�.�     
 
_________________ 
 
 
KALENDÁŘ 
 
M � kostel sv. Martina, K � klá�terní kostel 
4. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 
  Sv. Franti�ek z Assisi 20 h spol. mláde�e II. 

- zákristie sv. Martina  
5. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání � klub DCB 
6. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
7. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30  katechismus 
8. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
9. SO  18 K      (s nedělní platností)  
 
10. NE          7. 45 M    28. neděle v mezidobí 
                         9 K   + farní kafe  
11. PO  16 K  18 h  spol. mláde�e I. 

20.00 spol. mláde�e II. 
- zákristie sv. Martina  

12. ÚT  17.30 M     
19.45 zpívání � klub DCB 

13. ST  16 K 20 h Z� Socháňova�sport 
14. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská m�e   9 h  rodinný rů�enec 
    18.45�19.30 sv. smíření  
    19.30  liturgický krou�ek 
15. PÁ  18 K  15.30 rodinné katecheze  
    15.30 spol. mláde�e III. 
16. SO  18 K      (s nedělní platností)  
17. NE          7. 45 M    29. neděle v mezidobí          

  9 K   
 


