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Za obsah odpovídá redaktor P. Tomáš Enderle 

Proti své vůli pan farář do Farního posla zařazuje tyto anekdoty:  
 

Jde farář po poušti a najednou se před ním objeví lev. 
Farář se začne modlit: „Pane Bože, dej tomuto lvovi křesťanské city.“ 
Lev se postaví na zadní, sepne tlapy a říká: „Děkuji ti, Bože, za jídlo, které teď přijmu.“ 
 

*** 
Mnich před klášterem neuměle opravuje dřevěný plůtek a přitom ho pozoruje malý 
chlapec. 
„Chceš se mnou mluvit, hochu?“ ptá se mnich. 
„Ani ne. Já jen čekám…“ 
„A na co?“ 
„Rád bych slyšel, co řekne mnich, když se praští kladívkem do prstu!“ 

FARNÍ         POSEL 

LEDEN 2023 
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Vánoční koncert scholy, jeho záznam najdete na YouTube kanálu farnosti  

 

LEDEN 2023  3 

4. prosince… pořádali manželé Ho-
zovi koncert v Pomezí. Více lidí na-
jednou v kostele svatého Jiří letos 
jistě nebylo.  
 
5. prosince… se bez jakéhokoliv 
vysvětlení vrátila vlajka na místo, 
odkud byla 17. listopadu zcizena (či 
vypůjčena – více v minulém FP).  
  
11. prosince… se konaly hned dva 
jarmarky na faře. Oba hojně navštíve-
né. Na tom odpoledním se na zázemí 
lesní školky získalo 28 000 Kč.  
 
14. prosince… farnost poslala 
25 000 Kč – předpokládanou úsporu 
za omezené topení ve farním kostele 
– na projekt olomoucké charity, který 
zajišťuje kamna na zimu pro Ukrajin-
ce. 
 
15. prosince… se dva vyslanci z far-
ního týmu účastnili představování 
nového dotačního programu pardu-
bického kraje na podporu rodin.  
 
16. prosince… jsme měli naplánová-
no pověsit děkany, ale otec a syn 
Dvořákovi museli na hasičský výjezd, 
a tak je galerie děkanů zatím nehoto-
vá. 
 
17. prosince… proběhl za bohaté 
účasti předvánoční CZUKR, při kte-

rém byly našim hostům z Ukrajiny 
předány dárky pořízené ze sbírky.  
 
19. prosince… se stavěl u Sv. Jakuba 
betlém i stromky. Všem, kdo se na 
přípravě kostelů farnosti na Vánoce 
podíleli, patří velký dík. 
 
26. prosince… se mezi mnohými 
účastníky koncertu scholy vyskytla i 
prezidentská kandidátka Danuše Ne-
rudová s manželem.   
 

9 ZPRÁV ,  

které by Vám 
neměly uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  

osu tohoto čísla tvoří dvě kázání. Prv-
ní od otce Ondřeje, které pronesl na 
půlnoční mši. Moc se mi líbí, splňuje 
většinu požadavků, které na kázání 
kladu.  

Druhé je od jednoho z nejlepších ka-
zatelů historie církve. To naopak ne-
odpovídá moderním trendům. Je to 
opak nízkoprahovosti, je dlouhé, po-
užívá neobvyklá slova, je třeba si ně-
které pasáže přečíst vícekrát, a navíc 
hladí člověka proti srsti. Dřív než se 
do něj pustíte, můžete si přečíst pří-
běh Bileámův (Třetí kniha Mojžíšova 
22–24) a sami si odpovědět na otázku, 
proč je tato pasáž asi v Bibli.    

P. Tomáš Enderle 
AMDG, první neděle adventní 

L. P. 2023 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Charita se představuje a informuje 

AC dílny, Denní stacionář a obchod Fimfárum 

Střediska AC dílny a Denní stacionář podporují klienty s mentálním a kombinova-
ným postižením. V rámci individuálních plánů s nimi prohlubují nácvik komunikač-
ních a sociálních dovedností; v AC dílnách také pracovních dovedností. Klienti na-
vazují přátelské vztahy, učí se starat o sebe a svou domácnost, realizují se. Největším 
úspěchem je, když se lidé se zdravotním postižením mohou integrovat do společ-
nosti a smysluplně trávit svůj osobní čas. Dva klienti z AC dílen v roce 2022 získali 
pracovní místo na chráněném pracovním trhu.  

AC dílny 
AC dílny navštěvují klienti s lehkým mentálním postižením. Pracují v dílnách, kde 
prohlubují své pracovní a komunikační návyky. V keramické, výtvarné, rukodělné 
dílně a dřevodílně vznikají pod rukama klientů nejrůznější výrobky. Ty pak prodáva-
jí v terapeutickém obchodě Fimfárum. Celý tým pracovnic AC dílen pomáhá klien-
tům s nácvikem praktických dovedností a s podporou společenských kontaktů.  
 
Proč se AC dílny jmenují AC dílny? Po křestních jménech dvou sester Amálie a Ce-
cílie, které myslely ve své závěti na poličskou Charitu. Jejich darem byl dům na ulici 
Vrchlického, kde AC dílny dodnes sídlí.  
 
Denní stacionář  

Denní stacionář je služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Je to 
místo, kde našim klientům během dne zajistíme péči a program, kde se snažíme o 
udržení a rozvíjení jejich schopností a začlenění do společnosti. Tým Denního sta-
cionáře svým klientům nabízí pomoc se sebeobsluhou, podporu společenských kon-
taktů i nejrůznější aktivity (rozumová cvičení, společenské hry, tvoření, pohybové 
aktivity, muzikoterapie…). 

Klienti Denního stacionáře se přestěhovali do zrekonstruované budovy na rohu ulic 
Vrchlického a Riegrova. Z jejich slov, výrazu ve tváři či palce nahoru po optání, zda-
li se jim v nových prostorách líbí, je zřejmé, že ano.  

Pohybové hry, logopedie i pobyt na farmě  

Nejen práce a rozvíjení schopností, ale také zábava. Tým pracovnic Denního stacio-
náře i tým pracovnic AC dílen vymýšlí pro své klienty nejrůznější zpestření progra-
mu, chodí na procházky, pečou a zdobí perníčky, vypráví si o tradicích. V roce 2022 
vyjeli klienti na výlety do Borové i do Prahy, kde navštívili Českou televizi i fotbalo-
vý stadion. Nás naopak v Poličce navštívila například vojenská policie z Olomouce a 
ukázala nám výcvik vojenských psů. Velkou podporou jsou pro nás i naši dobrovol-
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níci, kteří svůj volný čas věnují práci s klienty. Dlouholetý dobrovolník Petr Schaffer 
hraje s klienty pohybové hry a sportuje, dobrovolnice Hanka Dalíková s nimi pro-
cvičuje logopedii, další dobrovolníci s klienty chodí na procházky a podporují je. 
Jezdíme také na pracovní terapie na farmu do Borové nebo do Stříteže, což by také 
nebylo možné bez přispění dobrovolníků (ať už majitelů farem nebo při pomoci 
s doprovodem). Zkrátka, nenudíme se.  

Terapeutický obchůdek Fimfárum 

Obchůdek Fimfárum je součástí naší Charity už několik let. Fimfárum je nejen ob-
chodem, ale také cvičným místem pro klienty z AC dílen. Právě zde si mimo jiné 
procvičují své dovednosti při práci a komunikaci a třeba Vás obslouží při nákupu. 
Přicházejí tak do kontaktu s většinovou společností a boří předsudky a mýty. Fimfá-
rum nabízí hračky, vybavení domácnosti nebo oblečení. Najdete tu také výrobky 
z keramiky, ze dřeva nebo z korálků, které klienti AC dílen a Denního stacionáře 
vyrábí. A taky tu sem tam můžete koupit výtečné (opravdu výtečné!) sušenky, které 
vznikají pod rukama klientů v našich cvičných kuchyních. Svojí návštěvou ve Fimfá-
ru tak můžete udělat radost hned několikrát.  
 
V rychlosti…  

Na závěr článku nám dovolte se ještě podělit o krátké zprávy z Charity. Benefiční 
koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis byl poděkováním zdravotním se-
strám. Z podpory diváků a sponzorů dofinancujeme zdravotnické služby (Domácí 
zdravotní péče, Centrum duševního zdraví a Domácí hospic sv. Michaela). Někteří 
z Vás možná viděli při nástupu zdravotních sestřiček před koncertem, jakými bře-
meny chodí k pacientům obtěžkány. První peníze ze sbírky tak putovaly na pořízení 
drobných, ale užitečných radostí – sestřičky si pořídily nové batohy, které jim určitě 
ulehčí přenos věcí. Zdravotní sestry se také zúčastnily kurzu s fyzioterapeuty, aby 
svým pacientům ulehčily i v této oblasti.  

Tříkrálová koleda proběhne v Poličce v sobotu 7. ledna 2023  

Letos Tříkrálová sbírka pomůže lidem v posledních chvílích života skrze Domácí 
hospic sv. Michaela a lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Cen-
trum duševního zdraví. Sbírka pomůže i středisku Domácí zdravotní péče. Částí 
daru podpoříme i nemajetné žáky a vysokoškolské studenty v indických oblastech 
Belgaum a Banagalore. Část darů uložíme na mimořádné události (např. pomoc při 
požárech nebo povodních).  
 
Děkujeme za přijetí koledníků a za Vaši štědrost. 

Naplněné všední dny i nevšední zážitky v roce 2023 

přeje 

Oblastní charita Polička, policka.charita.cz, trikralovasbirka.cz  



 

6                                                                                            FARNÍ POSEL  

Dej, ať moje smutné srdce 

z mrtvých vstane  
půlnoční kázání P. Ondřeje, faráře sádeckého  

 
Jak štědrá byla noc, kdy Ježíš svým lidským pohledem shlédl na tu zem, která 
v široširém vesmíru byla jím samým stvořena. Bůh přijal tělo a zakusil to, co zakouší 
každý člověk. Mnoho lásky i nenávisti. Mnoho radosti a mnoho bolesti. Setkal se 
s lidmi laskavými, Boha všehomíra pokorně hledajícími a také se setkal s lidmi tvr-
dými, kteří si myslí, že Boha mají přečteného a v roli soudců se stávají biřici, již 
z druhých činí poddané a otroky. Lidstvo se moc nemění a pýcha, která na první 
místo staví zákony, byť ty Boží, se stává bezbožnou a lásky v ní není.  
  
A ty, Maria, dívko spanilá, která jsi své srdce pokorné s Bohem zasnoubila, právě ty 
ses stala studnou v poušti lidské svévole. Ty, Maria, s očima sklopenýma a 
s postojem srdce jako Abrahám obětující vlastního jediného syna. Ty, pro kterou 
Bůh byl vším a z lásky k Němu, z lásky, která až děsí, obětuješ sebe sama, svoji bu-
doucnost a svoje štěstí. A to z lásky k Tomu, kterého jsi nespatřila. Maria, tvá víra ti 
dala sílu vstoupit do neznáma a přijmout Toho, který nejen svět stvořil, ale co je 
ještě úžasnější, svět ze hříchů z rukou ďáblových vytrhl.  
  
Ježíšku, ty, který své ručky k nebi pozvedáš, ty, který jako každé jiné dítě usedavě 
pláčeš, dej, ať poznáváme, jak tvoji bolest utišit. Ježíši, plakal jsi jako děťátko a pak 
ještě mnohokrát. Ne kvůli sobě, ale kvůli nám. Spatřil jsi naše srdce kamenná, kde 
láska domov nenašla. Ježíši, i dnes pláčeš? Když vidíš, jak jsme na sebe jako psi. Jak 
každá drobná jinakost v nás vzbuzuje nenávist. Ježíši, velkodušné odpuštění a smí-
ření, které do světa v lidském těle vstoupilo, zlom v nás prokletí hadovo, které volá, 
že sami jsme bohové. Pane, dej, ať alespoň dnes do jesliček nahlédneme s něžným 
srdcem. Ať nevidíme jen pěkně vyřezanou figurku tebe malého, ale ať naši duši 
pronikne jas Ducha svatého, který nám zjeví, že Bůh všemohoucí k nám přišel jako 
jeden z nás, jako děťátko, o které se máme postarat.  
  
Ježíši, světlo světa pravé. Kéž každý rok k tobě přicházíme, abychom tvé narození 
oslavili. Pane, kéž si uvědomujeme, že ty jsi Bůh živý a že nežádáš, abychom si jen 
historické skutečnosti uvědomovali, ty, Pane, chceš, abychom s tebou do Betléma 
hleděli. Každým rokem, abychom byli více tví. Tvým světlem, Pane, prodchnutí. 
Neboť kdo nás naším životem lépe provede než ty, který znáš všechna zákoutí lid-
ských srdcí? Ty vidíš naše starosti, ty cítíš naše bolesti, ty víš, že jsme jen klátící se 
trávou v povětří. Ty to všechno víš, můj Pane. Dej, ať moje smutné srdce 
z mrtvých vstane a spatří světlo z výsosti a tvoji věčnou lásku pohostí.  
  
Ježíši, Pane můj, smiluj se nade mnou.  
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Patříte mezi „pokřtěné“, 
případně i „biřmované“ a 
chcete prohloubit svoji 
osobní zkušenost a život 
s Bohem? Jste ochotní 
najít si po dobu 11 týdnů 
každý den 20 minut času a 
tiché místo na rozjímání 
textů z Písma? Potom prá-
vě pro Vás je určen semi-
nář „Život v Duchu“, který 
bude v naší farnosti probí-
hat v postní a velikonoční 
době. 

Seminář „Život v Duchu“ je určitou formou duchovní obnovy, která je založená 
především na denním rozjímání Písma. Každý účastník tohoto semináře může ve 
víře očekávat – vždy jiným a každému přiměřeným způsobem – prožitek nových 
osobních letnic a přiblížení se k Bohu. Vybraná témata ukazují a vedou ke vztahu k 
osobě Otce, k osobě Ježíšově, k osobě Ducha svatého a potom i k lidským vzta-
hům.  

Seminář povede Helena Johnová z České Třebové, která má s vedením seminářů 
mnohaleté zkušenosti. Účast bude zahrnovat jedenáct setkání, která budou vždy ve 
čtvrtek od 18 hodin na faře. Bude vyžadována téměř stoprocentní účast, s výjimkou 
vážných zdravotních problémů a jiných vážných situací. Pravidelnost je důležitá, 
protože cílem je dosažení duchovního pokroku a prohloubení vztahu s Bohem. 
Součástí každého setkání bude modlitba, katecheze a sdílení v malých skupinkách 
nad texty Písma, které vybral autor semináře, profesor dogmatiky P. Ernest Sievers. 
Důležité bude zachovávat „denní chvíle modlitby“. Účastník semináře má zachová-
vat denně čas určený k rozjímání nad daným textem Písma, a to nejméně 15–20 
minut na tichém místě, nejlépe vždy ve stejný čas. 

Pokud se chcete dozvědět více podrobností, jste srdečně zváni na informační setká-

ní s Helenou Johnovou 26. 1. od 18:00 na faře. Následně se 16. 2. od 18:00 uskuteč-

ní ukázkové setkání a do 23. 2. budete mít čas na rozmyšlenou, zda se přihlásit, či 

nepřihlásit. 

Věra Klimešová  

„Život v Duchu“ 
Stát se tím, kým mám být. 
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„Budu moci mluvit jen to, co mi vloží do úst Bůh.“ 
(Nm 22,38) 

 

 
 Jelikož se domníváme, že Starý Zákon byl sepsán z Boží inspirace, 
a i po uplynutí své doby zachován pro nás křesťany, 
což potvrzuje a učí nás sám Kristus, 
a že je podle svatého Pavla „dobrý k učení, k usvědčování, 

k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“ (2 Tim 3,16), 
nepochybně bychom žádnou jeho část neměli číst lhostejně, 
nýbrž s velkým a pozorným zájmem. 
 
„Pane, co chceš, abych učinil?“ 
– asi takovou otázku si bezděčně klade vážný duch. 
Kristus a Jeho apoštol nám Zákon a proroky 
jistě nevložili do rukou pro nic za nic. 
Rád bych, aby se tato myšlenka brala v potaz bedlivěji, 
než tomu obvykle bývá. 
 
Prohlašujeme sice, že Starý Zákon ctíme, 
ale přinejmenším jednu jeho podstatnou část, tu historickou, 
lidé, dokonce i ti, kteří o náboženství přemýšlejí, 
z toho či onoho důvodu pokládají za pouze historickou, 
za souhrn faktů, starožitných záležitostí – přehlížejí její božské znaky, 
její praktický dopad, její vztah k sobě samým. 
 
Nenapadá je, že tu Bůh mluví k nim osobně, 
neptají se, „co říká?“ a „co mám dělat?“. 
 
Domnívají se, že Starý Zákon se jich týká jen do té míry, 
nakolik z něj lze typizovat jednu dvě z velkých pravd křesťanské víry; 
nenahlížejí na něj v jeho celku ani v jeho doslovném smyslu 
jako na soubor hlubokých mravních ponaučení, 
jaká nám Nový Zákon neposkytuje, ačkoli svatý Pavel přímo říká, 
že „Starý Zákon je dobrý k výchově ve spravedlnosti“. 

Poslušnost bez lásky ukázaná 

na postavě Bileáma 
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 Má-li celá starozákonní historie sloužit Církvi 
jako stálý zdroj ponaučení, 
musí to jistě mnohem spíš platit pro tak výrazné a pozoruhodné pasáže, 
jako je příběh o Bileámovi. 
Obávám se však, že značné množství čtenářů 
si z něj neodnese o mnoho víc 
než dojem ze zázraku s mluvící oslicí, k němuž v něm dojde. 
A nezřídka se o tomto tématu mluví lehkomyslněji, než je vhodné. 
Přesto se domnívám, 
že z tohoto příběhu lze vyčíst velice vážná a překvapující naučení, 
a některá z nich se vám nyní pokusím objasnit. 
 
 Co nám tedy příslušné kapitoly předkládají? 
Základní a povšechný popis Bileáma by byl, 
že to ve své době a zemi byla velmi významná osobnost, 
že si ho předcházeli a na svou stranu získali nepřátelé Izraele 
a že pomáhal zlému záměru velmi zlým způsobem; 
že když ho nedokázal podpořit jinak, poradil moábským, 
aby s pomocí svých žen svedli vyvolený lid k modloslužbě; 
a že ve válce, jež následovala, padl v bitvě. 
 
Toto jsou při pohledu zdálky hlavní body, nejvýraznější rysy jeho příběhu 
– a jsou vskutku odpudivé. 
Bileám přijal roli pokušitele, jež bývá vyhrazena ďáblu. 
Ale ani Satan sám nepůsobí zblízka tak ohavně jako při pohledu zdálky; 
a když se na Bileámův příběh podíváme blíže, 
najdeme v jeho povaze rysy, které dost možná zaujmou toho, 
kdo nebere v potaz jeho počátek a jeho konec. 
Proto k němu přistupme blíže 
a na chvilku zapomeňme na jeho shrnující popis, 
který jsem vám právě předložil. 
 
 Především platí, že ho Bůh obdařil svou zvláštní přízní. 
Jistě se hned zeptáte, 
jak jen se mohlo Boží přízně dostat tak špatnému člověku, 
ale rád bych vás požádal, 
abyste zanechali úvah a soustředili se na fakta. 
 
Řekl jsem, že se mu dostalo zvláštní Boží přízně; 
ovšem Bůh má ve své pokladnici mnoho různých druhů přízně 
– některé trvají jen chvíli, jiné napořád; 
některé naznačují Boží souhlas, jiné nikoli. 
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Jeho přízeň prýští dokonce i na zlé. 
Dává svému slunci svítit na nespravedlivé i na spravedlivé. 
Nepřeje si smrt hříšníka. 
Miloval prý bohatého mládence, ačkoli jeho srdce patřilo světu. 
Jeho láskyplná slitovnost zahrnuje všechna Jeho díla. 
 
Jak ve svém božském myšlení odděluje vlídnost a souhlas, čas a věčnost, 
jak jedná podle svého předvědění, to nevíme a nemusíme po tom pátrat. 
Nyní je láskyplný ke všem lidem, jako by nepředvídal, 
že z některých budou světci a z jiných zatracenci na věčnost. 
 
Svou přízeň rozděluje rozmanitě – dary, milosti, odměny, schopnosti, 
okolnosti jsou neomezeně rozrůzněné, 
což nám nedovoluje je rozlišovat nebo spočítat. 
 
Tvrdím tedy, že Bileámovi se dostalo Boží přízně; 
nikoli pro jeho svatost, to v žádném případě; 
ale v určitém smyslu podle nevyzpytatelného Božího záměru, 
neboť Bůh si vyvolí, koho si chce vyvolit, a vyvýší, koho chce vyvýšit, 
aniž by přitom odstranil skrytou zodpovědnost člověka 
nebo své vlastní panování, vítězství pravdy a svatosti 
ani svou přísnou nestrannost na konci. 
 
Bileámovi se dostalo zvláštní přízně, větší než pouhému pohanovi. 
Nedostal jen dar vnuknutí a poznání Boží vůle, 
jasný a hlubší vhled do mravních pravd, 
jaký nemůžeme překonat ani my křesťané; 
ale mohl dokonce vstoupit do vědomého styku s Bohem, 
což my křesťané nemůžeme. 
 
Připomeňme si, že při nedělních bohoslužbách čteme úryvky, 
které se vztahují k tomuto příběhu. 
Nemyslíte si tedy, že lidé většinou Bileáma posuzují velmi shovívavě, 
jelikož o něm vědí jen to, co se dozvědí z nedělních čtení? 
Chápou sice, že je na špatné straně, 
ale přesto ho pokládají za Božího proroka. 
Takový soud není sám o sobě chybný; 
odvolávám se na něj, je-li ovšem tím, čím si myslím, že je, 
totiž svědectvím o tom, jak zvláštní Boží přízně se Bileámovi dostalo. 
 
 Bileám navíc byl 
– v obyčejném a běžně užívaném slova smyslu 
a aniž bychom jeho význam jakkoli posouvali – velice svědomitý člověk. 
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Že byl, vyplývá jasně z lecčeho, co dělal a říkal, jak vám nyní připomenu; 
ukazuje se v tom i jeho poučený a obdivuhodný názor 
na mravní a náboženské závazky. 
 
Když pro něj Balák poslal, aby proklel Izrael, 
Bileám se nerozhodoval sám, jak činí mnozí lidé, 
ani se přitom nenechal zlákat hrabivostí a ctižádostí. 
Nikoli – předložil celou věc v modlitbě Bohu. 
Předtím, než učinil to, co učinil, se pomodlil, což má zbožný člověk udělat. 
A poté, když mu Bůh zakázal odejít, jednoznačně cestu odmítl. 
„Jděte do své země,“ řekl, „Hospodin odmítl pustit mě s vámi“. 
 
Balák mu poslal další, naléhavější vzkaz s lákavější nabídkou, 
avšak Bileám reagoval dokonce ještě rozhodněji než předtím. 
„I kdyby,“ řekl, „mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, 
nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, 
a učinit cokoli, ať malého nebo velikého.“ 
 
Poté mu Bůh dovolil vyrazit: 

„Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi“ (Nm 22). 
Tehdy – a až tehdy – šel. 
 
 Všemohoucí Bůh dodal: „Ale budeš dělat jenom to, co ti poručím.“ 
A nyní si jako další bod povšimněme toho, 
jak přesně Bileám uposlechl tento příkaz. 
 
Když se poprvé setkal s Balákem, řekl slovy textu: 
„Teď jsem k tobě přišel. Budu však vůbec s to něco promluvit? 
Budu moci mluvit jen to, co mi vloží do úst Bůh.“ 
A poté, když se chystal prorokovat, řekl: 

„Co mi Hospodin ukáže, to ti oznámím“ (Nm 23), a skutečně tak učinil, 
ačkoli svým žehnáním Izraeli Baláka zklamal a ponížil. 
 
Když dal Balák najevo svou netrpělivost, Bileám jen klidně odvětil: 
„Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin?“ 
 
Pak znovu prorokoval a znovu vyslovil požehnání; 
Balák se znovu rozlítil a prorok znovu pevně a pokojně odpověděl: 
„Což jsem ti neříkal: Všechno, co bude mluvit Hospodin, vykonám?“ 
 
Potřetí pronesl požehnání; poté Balák vzplanul hněvem, 
tleskl rukama a přikázal Bileámovi, aby se vrátil domů. 
Tím však Bileáma neodchýlil od jeho povinnosti. 
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„Královo rozhořčení je poselství smrti“ (Př 16,14). 
 
Balák se prorokovi mohl ihned pomstít; 
ale Bileám nejenže Izraeli požehnal, 
ale poté se ještě jako skutečný prorok 
zbavil zbytku prorockého břemene tím, že ještě jasněji než předtím 
předpověděl zničení Moába a dalších nepřátel vyvoleného lidu. 
 
Své proroctví uvedl těmito nepřijatelnými slovy: 
„Což jsem neříkal už tvým poslům, které jsi ke mně poslal: 
I kdyby mi Balák dal svůj dům plný stříbra a zlata, 
nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz 
a učinit z vlastní vůle něco dobrého nebo zlého? 
Budu mluvit, co řekne Hospodin! A teď tedy jdu ke svému lidu. 
Ale ještě ti sdělím, co tento lid v budoucnu učiní tvému lidu.“ 
Když pak ulevil svému svědomí, 
„vydal se na cestu a vrátil se, odkud přišel“. 
 
 To vše je nepochybně výrazem jednání a cítění 
zásadového, úctyhodného a svědomitého člověka. 
Bileám, jak jsem říkal, takový zajisté byl, 
a to v pravém smyslu těchto slov, jek je běžně užíváme. 
Jak řekl, tak udělal; něco vyhlásil a pak podle toho jednal. 
Mezi jeho slovy a činy není žádný nesoulad. 
 
O náboženství nejen hovoří, ale také se mu podřizuje; 
a jelikož tomu tak je, 
vnímáme hlouběji hodnotu následujících vznešených výroků, 
které tu a tam pronáší a které, 
kdyby jeho chování nebylo tak pevné, by mohly působit jako pouhá slova, 
slova tvůrce proslovů, sofisty, moralisty nebo řečníka: 
„Kéž umřu smrtí lidí přímých, kéž je můj konec jako jeho!“ 
– „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval… 
Hle, dostal jsem úkol žehnat. On dal požehnání a já to nezvrátím.“ 
– „Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka.“ 
 
Stojí za povšimnutí, že tato prohlášení 
jsou vyjádřena vznosným a ušlechtilým způsobem 
a že stejného druhu je i Bileámův výrok 
zaznamenaný prorokem Micheášem. 
Balák se dotazoval, jaké oběti Bůh přijímá. 
Bileám odpověděl: 
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„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe 
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, 

miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“ (Mich 6,8). 
 
 Když tedy pohlížíme na všechny části 
těchto inspirovaných sdělení o Bileámovi, 
nemůžeme mu upřít uznání, 
jež, mají-li tato sdělení zřejmý smysl, z nich jistě vyplývá: 
že to byl čestný a zbožný člověk, v mnoha ohledech velký a šlechetný; 
člověk, kterému by kdokoli z nás na první pohled důvěřoval, 
vyhledával ho při obtížích, možná z něj i udělal vůdce skupiny 
a v každém případě by o něm mluvil s velkou úctou. 
 
Můžeme ovšem, chceme-li, 
tvrdit, že později od této znamenitosti odpadl, 
ačkoli na takovém názoru je přece jen cosi ohromujícího. 
Vždyť není přirozené, aby se i jen obyčejně čestný člověk náhle změnil. 
Nicméně že odpadl, tvrdit lze; 
nelze však podle mého soudu tvrdit, 
že by snad nebyl zásadový člověk (řečeno jazykem světa), 
když takto mluvil a jednal. 
 
 Zvláštní však je, že právě v době, kdy takto mluvil a jednal, 
se sice, jak se zdá, v jistém smyslu těšil Boží přízni, 
v jiném a vyšším smyslu však byl u Boha v nemilosti. 
 
Je-li tomu tak, potom předpoklad, že později odpadl, nebude namístě, 
avšak problém, jejž se snaží vyřešit, přetrvá – potom totiž bude platit, 
že Bileám byl u Boha v nemilosti už tehdy, 
kdy měl tolik znamenitých stránek. 
 
Jak snadno uhádnete, mám na mysli tento úryvek: 
„I vzplanul Bůh hněvem, že jede“ s moábskými staršími, 
„a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník“. 
 
Později, když mu Bůh otevřel oči, Bileám „spatřil Hospodinova posla, 
jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce“. 
A Bileám řekl: „Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ty ses mi postavil do cesty. 
Avšak jestliže se ti to nelíbí, vrátím se zpátky.“ 
 
Vidíme, že Bileám řekl „zhřešil jsem“, 
ačkoli tvrdí, že nevěděl, že jeho protivníkem je Bůh. 
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Toto setkání je velmi zvláštní proto, že všemohoucí Bůh předtím řekl: 
„Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi“, 
a že když Bileám nabídl, že se vrátí zpátky, 
anděl zopakoval „Jdi s těmi muži“. 
A poté se při líčení jeho pohanských kouzel dočteme, 
že „Hospodin se setkal s Bileámem“ a „vložil mu do úst slovo“; 
a později že „se ho zmocnil Boží duch“. 
 
 Když tedy shrneme řečené, můžeme říci, 
že v Bileámově příběhu se podle všeho setkáváme 
s pozoruhodným případem 
– ovšem pozoruhodným podle našeho běžného úsudku: 
 
s člověkem, kterého Bůh obdařil přízní, navštívil, ovlivňoval, 
vedl, chránil, nesmírně poctil a osvítil; 
člověkem, který je vybaven poučeným smyslem pro povinnost, 
mravními i náboženskými návyky, 
je vzdělaný, zásadový, úctyhodný, pevný; 
který však přesto stojí na straně Božích nepřátel, 
je osobně u Boha v nemilosti 
a který se nakonec (chceme-li pokračovat) 
stane přímým nástrojem Satana a zakusí úděl nevěřících. 
 
Myslím, že jsem žádnou část tohoto popisu nijak podstatně nezveličil; 
ale i kdyby byl pravdivý jen ve svém jádru, je dozajista nanejvýš strašlivý, 
i kdyby byl tu a tam nadsazený – nanejvýš strašlivý pro každého z nás, 
a to tím strašlivější, čím víc si sami uvědomujeme 
celkovou čistotu úmyslů v tom, co konáme, 
a svědomité dodržování našich povinností, jak je chápeme. 
 
 A nyní je přirozené zeptat se, 
jaký je vlastně smysl této ohromující ukázky Božího jednání? 
Je vskutku možné, aby se svědomitý a zbožný člověk 
nacházel mezi Božími nepřáteli, 
dokonce aby byl osobně u Boha v nemilosti, 
a přitom aby ho v téže době Bůh obdařil mimořádnou přízní? 
 
Jaké je to jen tajemství! Pokud tomu tak je, 
potom ovšem Zjevení naše zmatky nerozřešilo, nýbrž rozmnožilo! 
Jaké učení, jaký prospěch, jaká náprava, 
jaká výchova je v takových částech inspirovaného Písma? 
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 Máme-li zodpovědět tuto obtížnou otázku, 
poznamenal bych nejprve, že je dozajista nemožné, zcela nemožné, 
aby skutečně svědomitý člověk byl u Boha v nemilosti; 
 
zároveň však je možné být v zásadě svědomitý 
anebo i úctyhodný a zásadový v očích světa, 
přitom však postrádat onu náboženskou bázeň a přísnost, 
které Bůh říká svědomitost, avšak svět jí říká pověrčivost nebo úzkoprsost. 
 
A když toto povedeme v patrnosti, 
podaří se nám snad rozřešit nejasnosti v Bileámově příběhu. 
 
 Zde bych chtěl poznamenat, 
že když je nějaká pasáž z Písma, jež líčí Boží jednání s lidmi, 
temná nebo složitá, je namístě položit si otázku, 
není-li tomu tak proto, že naše doba nebo my sami 
jsme nevnímaví vůči určitým zvláštnostem Božího Zákona nebo vlády, 
které jsou v takové pasáži obsaženy. 
 
Proto výrok našeho Pána o tom, že přinesl na zem meč, 
je temný pro ty z nás, 
kdo nerozumějí povaze a dějinám náboženské pravdy. 
 
Ti, kdo pokládají hřích jen za malé zlo, 
mají potíž s učením o věčném trestu. 
 
Podobně i příběhy o potopě a povolání Abraháma, o egyptských ranách, 
o putování na poušti, o soudu nad Kórachem, Dátanem a Abíramem 
a řada dalších událostí mohou přinášet nepřekonatelné obtíže 
– ale při určitém stavu nebo založení ducha 
se naopak budou jevit jako naprosto přirozené a jasné. 
 
Domnívám se, že Bileámův příběh 
jasně potvrzuje platnost tohoto postřehu. 
Lidé jako Jóšijáš, jejichž srdce jsou „zjihlá“, 
plná zábran i citu pro náboženské záležitosti, 
zřetelně a jistě pochopí, jak okolnosti ve skutečnosti svědčí proti Bileámovi; 
 
naproti tomu naše zmatky, toneme-li v nich, naznačují, 
že doba, v níž žijeme, nemá klíč k určitému druhu Božské Prozřetelnosti, 
postrádá určitý druh náboženských zásad, myšlenek a vnímavosti. 
Zamysleme se proto nad tím, 
zda by následující postřehy nemohly naše zmatky poněkud umenšit. 
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 Bileám se Bohu podřizoval z přesvědčení, že je to tak správné, 
ne však z touhy zalíbit se Bohu, ne z bázně a lásky. 
 
Měl jiné, vlastní úmysly, cíle a přání, 
jež se lišily od vůle a záměrů Božích, a byl by je uskutečnil, kdyby mohl. 
 
Jeho cílem nebylo potěšit Boha, 
ale potěšit své já, a Bohu se přitom neznelíbit; 
sledovat vlastní úmysly, přitom však plnit i své povinnosti. 
 
Řečeno zkrátka, neodevzdal své srdce Bohu, 
ale podřídil se Mu, jako se člověk podřizuje lidskému zákonu 
nebo jako dodržuje zvyklosti své společnosti nebo země, 
jako něčemu, co je mu vnější, neboť ví, že se tak má chovat, 
ať už z jakéhosi zdravého rozumu, z přesvědčení, že se to sluší, 
z pohodlnosti nebo proto, že je to výhodné. 
 
 Povšimněme si, že s Balákovými posly jít chtěl, 
ale měl pocit, že by neměl; 
a problém, který se snažil vyřešit, byl, jak jít, a přitom neurazit Boha. 
 
Byl pevně rozhodnut, 
že bude v každém případě jednat zbožně a svědomitě; 
byl příliš čestný člověk na to, aby porušil nějaký ze svých závazků; 
pokud své slovo dal, bylo svaté; 
pokud měl povinnosti, byly nevyhnutelné; 
měl charakter, na který musel dbát, 
a vnitřní smysl pro to, co se sluší, který musel uspokojit; 
 
ale dal by celý svět za to, aby se svých povinností zbavil; 
a otázka byla, jak to nenásilně udělat; 
a nevadilo mu, když kráčel po samé hraně provinilosti, 
jen když přes ni nepřepadl. 
 
Proto mu nestačilo zjistit Boží vůli, ale pokusil se ji změnit. 
Dotazoval se Boha ještě podruhé a tím Ho pokoušel. 
Proto mu sice Bůh přikázal, aby šel, 
přesto však kvůli tomu vzplanul proti němu hněvem. 
 
 Taková povaha zajisté není neobvyklá; 
jde naopak o obvyklý případ, 
dokonce i u váženější a chvályhodnější části lidské společnosti. 
Říkám jasně a beze strachu z nesouhlasu, 

 

LEDEN 2023  17 

ačkoli tvrdit to je vážná věc, 
že cílem většiny lidí pokládaných za svědomité a zbožné, 
nebo těch, jimž se říká bezúhonní, čestní lidé, 
podle všeho není potěšit Boha, 
nýbrž potěšit sebe sama, a Bohu se přitom neznelíbit. 
 
Říkám s přesvědčením, 
pokud tedy můžeme lidi obecně posuzovat podle toho, co vidíme, 
že v duchu na první místo stavějí svět 
a používají náboženství jako korektiv, jako omezení, 
aby ke světu nepřilnuli přespříliš. 
 
Myslí si, že náboženství je něco negativního, 
jakási umírněná láska ke světu, umírněný přepych, 
umírněná ctižádost a umírněné sobectví. 
 
Můžeme to pozorovat v nesčíslných podobách: 
ve fungování obchodu, veřejného života, literatury, 
ve všech oblastech, kde lidé sledují nějaké cíle. 
 
Můžete to dokonce pozorovat i v náboženském úsilí, 
jehož hlavním cílem až příliš často bývá 
jakkoli dosáhnout nějakého přesného cíle, jistěže náboženského, 
ale zvoleného samotným člověkem 
– nikoli potěšit Boha a kromě toho případně dosáhnout cíle; 
nikoli dosáhnout cíle buď zbožně, anebo vůbec. 
 
 To je jistě zřejmé, že to vlastně ani není potřeba podrobně objasňovat. 
Lidé si jako předmět, jímž se při svém jednání řídí, nevybírají Boží vůli, 
ale určité zásady, pravidla či opatření, 
které jsou samy o sobě třeba i správné, ale nedostačující, 
neboť je lze podřídit určitým jiným konečným cílům, které nejsou zbožné. 
 
Lidé jsou spravedliví, čestní, bezúhonní, důvěryhodní, 
ne však proto, že milují Boha a bojí se Ho, 
ale jen kvůli přesvědčení, že je to jejich povinnost, 
a kvůli podřízenosti určitým světským záležitostem. 
A proto jsou v běžném slova smyslu mravní, aniž by byli zbožní. 
 
Takový byl i Bileám. 
Byl to v běžném smyslu přísně mravný, čestný a svědomitý člověk; 
že však takový nebyl v nebeském a skutečném smyslu, 
je zřejmé – když ne z úvah, které jsem tu předestřel, 
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tak přinejmenším z toho, jak se jeho příběh vyvíjel dál, 
neboť tehdy (jak se můžeme domnívat) vystoupila na povrch 
jeho skrytá vada, ať už byla jakákoliv. 
 
 A nyní již chápeme, 
proč tolik a tak chlubivě mluvil o svém rozhodnutí řídit se Božím vedením. 
Velice zdůrazňoval, že se jím řídí; 
jeho úmyslem nebylo Bohu se zalíbit, ale nemít s Ním žádné opletačky. 
 
Kdo miluje, nejedná na základě vypočítavosti nebo chladných úvah; 
v klidných okamžicích nepřemýšlí ani nemluví o tom, co dělal, 
jako by to byla veliká oběť. 
A už vůbec se tím nepyšní; 
ale právě tak si Bileám zřejmě počínal. 
 
 Poznamenal jsem, že jeho vada spočívala v tom, 
že nehleděl výlučně k Boží vůli, ale nechal se ovládat jinými cíli. 
 
Avšak jeho zlé, nevěřící srdce se navíc projevilo i zvláštním způsobem, 
na který je zapotřebí vás upozornit a na nějž jsem odkázal před chvílí, 
když jsem mluvil o tom, že obtížnost Písma 
často vychází z vadného mravního rozpoložení našeho srdce. 
 
 Proč vůbec všemohoucí Bůh dovolil Bileámovi jít za Balákem, 
a potom se na něj rozhněval kvůli tomu, že jde? 
Podle mého soudu proto, 
že Bileám svým opakovaným dotazem Boha pokoušel. 
 
Bůh je Bůh žárlivý. 
Jelikož jsme hříšníci, ba výtvory Jeho rukou, 
nemůžeme se Mu bez nebezpečí vnucovat a dovolovat si k Němu. 
 
Nesmíme se odvážit dělat to, 
čeho bychom se neodvážili ani vůči pozemskému představenému, 
to, zač bychom byli potrestáni, kdybychom se o to pokoušeli 
například vůči nějakému králi nebo šlechtici tohoto světa. 
 
Vtrhnout do Boží přítomnosti, 
obracet se k Němu familiárně, 
naléhat na Něj, 
snažit se obrátit naši povinnost určitým směrem, když míří někam jinam, 
zacházet s Jeho svatým Slovem hrubě a zneužívat jej, 
pohrávat si s pravdou, brát svědomí na lehkou váhu, 
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chovat se nepřístojně vůči čemukoli, co je Boží, 
veškerá neúcta, znevažování, neskrupulóznost, svévolnost 
 
– to vše Písmo líčí nejen jako hřích, 
ale jako věci, jež Bůh vnímá, všímá si jich a rychle je oplácí 
(smím-li taková lidská slova užívat o všemohoucím a svatém Bohu, 
aniž bych porušoval pravidlo, které sám stanovuji 
– avšak Bůh se nám v Písmu ráčil ukázat jediným způsobem, 
jakým můžeme dospět k Jeho poznání); 
říkám tedy, že veškerá neúcta vůči Bohu 
je zpodobena jako cosi, čeho si Bůh žárlivě a okamžitě 
a strašlivě všímá a trestá to, 
stejně jako by mezi lidmi přítel nebo cizí člověk nesnesl urážku vůči sobě. 
 
To je potřeba brát bedlivě v potaz; 
máme sklon chovat se k Bohu a Božím věcem 
jako k pouhému systému, zákonu, jménu, náboženství, zásadě, 
a ne jako k Osobě, k živoucímu, hledícímu, přítomnému, 
pohotovému a mocnému Oku a Ruce. 
 
Že to vše je veliká chyba, vidí jasně každý, kdo studuje Písmo. 
Dostatečně to dokládá smrt množství lidí 
za to, že nahlédli do Boží schrány; 
příběh o tom, jak proroka vyslaného k Jarobeámovi z Judska zadávil lev, 
protože nesplnil přesně Boží pokyny; 
vyprávění o tom, jak medvědice u Bét-elu zahubily děti, 
které se posmívaly Elizeovi; 
vyloučení Mojžíše ze země zaslíbené ta to, že udeřil do skaliska dvakrát; 
a soud nad Ananiášem a Safirou. 
 
Zdá se tedy, že Bileámovo provinění bylo tohoto druhu. 
Bůh mu jasně přikázal, aby za Balákem nechodil. 
Bileám byl natolik nerozvážný, že se dotázal podruhé, 
a Bůh mu za trest dovolil spojit se s Božími nepřáteli 
a postavit se proti Božímu lidu. 
 
S takovou troufalostí a sebeláskou na dně jeho srdce 
nebyla Bileámovi nic platná jeho prozíravost, pevnost, moudrost, 
božská inspirace ani celková svědomitost. 

* * * 
 
 Při uvažování nad tímto, řekl bych, strašlivým příběhem 
napadá člověka celá řada myšlenek; 
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skončím tím, že o některých z nich stručně promluvím. 
 
 1. Především vidíme, 
jak málo se při posuzování, co je správné a co špatné, 
můžeme opřít o zdánlivou znamenitost 
a vynikající charakter jednotlivých lidí. 
Správné a špatné způsoby jednání sice – světu navzdory – existují; 
 
cílem světa a cílem Satana však je, 
abychom se nesoustředili na nesmazatelné rozdíly mezi věcmi, 
nýbrž zaměřili svou pozornost na lidi, stali se otroky lidí, 
stali se závislými na jejich názorech, jejich ochraně, 
jejich poctách, jejich přízni a jejich nelibosti. 
 
Pokud se však máme řídit Písmem, je zcela zjevné, 
že i nejsvědomitější, nejzbožnější, nejzásadovější, nejčestnější z lidí 
(používám těchto slov v jejich běžném, ne v jejich biblickém smyslu) 
mohou stát na straně zla, mohou být Satanovými nástroji 
a jako takoví proklínat, lze-li to, anebo alespoň svádět a oslabovat Boží lid. 
 
Neboť podle mínění světa, byť by bylo sebevíc vytříbené, 
je člověk svědomitý a důsledný, 
pokud jedná podle svých zásad, ať jsou jakékoliv 
– nikoli pouze ten, kdo se snaží řídit se podle zásad nejvyšších. 
 
Toto je nejvyšší bod, kam může svět dospět; 
ale podle běžného mínění světa je člověk svědomitý a důsledný, 
pokud je nedůsledný a jedná proti svému svědomí jen v krajním případě, 
když je ve velké tísni a když musí rozetnout uzel 
nebo přestát dočasné obtíže. 
Za člověka, který poslouchá své svědomí, je tedy pokládán ten, 
kdo ho neposlouchá jen tehdy, 
kdy by bylo chvályhodné a záslužné ho poslechnout. 
 
Tak se tomu bohužel má i s některými 
z nejčestnějších mezi pouhými lidmi světa 
a ovšem i s množstvím takzvaných slušných lidí. 
Nikdy neříkají nepravdy, nezrušují slovo, neznesvěcují den Páně, 
nejednají nečestně při obchodě, neporušují své zásady, 
neurážejí náboženství – jen ve velikých obtížích 
nebo v případě velké nouze, když jsou zatlačeni do kouta. 
Potom se třeba donutí jako Saul, když obětoval místo Samuela; 
donutí se a podstoupí svůj hřích 
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takříkajíc jako nějaké nepříjemné sebezapření nebo pokání, 
celou dobu se za něj stydí, vykonají ho co nejrychleji, zavřou oči, 
skočí naslepo a potom na něj zapomenou jako na cosi, nač je hořké myslet. 
 
A když v nich vzpomínka přece jen vytane a obtěžuje je, 
utěšují se tím, že koneckonců jednají proti svému svědomí jen tu a tam. 
Takový je jejich shovívavý názor na sebe sama a na druhé; 
a pokud se setkají s někým, kdo žije víc mimo svět než oni sami, 
lépe chápe, co je správné a co špatné, 
a upne se na nějakou jejich stránku, 
v níž vidí znamení a varování před nimi, 
potom jim samozřejmě názory takového člověka 
připadají úzkoprsé a přehnaně přísné. 
 
Pokud by například nějaký takový člověk narazil na Bileáma 
a dozvěděl se o tom, jak pokoušel Boha, 
je jasné, že Bileámova celková řádnost, jeho šlechetné vystupování 
ani jeho poučený názor na povinnost 
by mu ani špetku nepomohly překonat odpor, 
který by takový člověk vůči Bileámovi pociťoval. 
Byl by ohromený a zděšený, držel by se zpátky, 
a svět by o něm proto říkal, že je nemilosrdný a bigotní. 
 
 2. Druhá úvaha, která tane na mysli, 
se týká tajemného působení úžasné Boží Prozřetelnosti, 
zatímco vše se zdánlivě odehrává v souladu s během tohoto světa. 
Bileám anděla neviděl, anděl se mu však postavil do cesty jako protivník. 
Odsuzující Boží hněv na něj nemířil nijak zjevně. 
Zhřešil a navenek se nic nestalo, hněv však působil a šel svou cestou. 
A to je taktéž velice vážná a hrozivá myšlenka. 
Boží paže se nezkrátila. 
 
Co se stalo Bileámovi, jako by se přihodilo včera. 
Bůh je stejný, jako byl vždy; my hřešíme, jako lidé hřešili vždy. 
Hřešíme, aniž bychom si to uvědomovali. 
Bůh je náš nepřítel, aniž bychom si to uvědomovali; 
 
a když rána dopadne, obracíme svou pozornost na tvora, 
bijeme svého osla, viníme okolnosti tohoto světa, 
místo abychom se obrátili k Bohu. 
 
„Hospodine, ruka tvá je pozvednuta, a oni Tě přehlížejí. 
Ale zahanbení spatří“, ne-li zde, tak v budoucím světě, 
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„jak ty horlíš pro svůj lid; 

Tvé protivníky pozře oheň“ (Iz 26,11). 
 
 3. A ještě jedna vážná myšlenka, 
kdybychom měli čas ji rozvinout: 
když se vydáme na cestu zla, 
nemůžeme už své kroky obrátit zpátky. 
 
Bileám byl přinucen vyrazit s posly; 
nabídl, že se vrátí – nesměl –, avšak Boží hněv šel za ním. 
 
Tak to dopadá, když začneme jednat zlým způsobem; 
a naše životní zkušenost to denně dotvrzuje příklady. 
Lidé se zapletou do nevhodných záležitostí 
a už v nich vězí rukama nohama. 
Končí v nerozumných manželstvích nebo svazcích; 
vrhají se do nebezpečných situací; 
pouštějí se do bezúčelných nebo škodlivých podniků. 
 
Až příliš často svou tíseň ani nerozpoznají; 
ale pokud ano, už nemohou zpátky. 
 
Jako by jim Bůh říkal: „Jdi s těmi muži.“ 
Jsou v poddanství a musí si v něm počínat, jak nejlépe dovedou; 
stali se z nich otroci tvorů, 
aniž by přestali být služebníky odpovědnými Bohu; 
jsou u Boha v nemilosti, musí však jednat tak, jako by Ho mohli potěšit. 
To vše je dosti hrozivé. 
 
 4. A konečně, to však už říkám jen jako dodatek, 
Bůh nám tu a tam dává varování, ale neopakuje je. 
 
Bileámův hřích byl, 
že se neřídil tím, co mu bylo řečeno jednou provždy. 
 
A podobně vy, moji bratři, nyní slyšíte věci, 
které už možná znovu nikdy neuslyšíte 
a které jsou třeba v jádru slovem Božím. 
Možná je už nikdy neuslyšíte, 
byť byste je svým vnějším sluchem slyšeli třeba stokrát, 
neboť nyní na vás možná zapůsobily, ale už se to nemusí opakovat. 
 
 

 

LEDEN 2023  23 

Možná na vás nyní zapůsobily, ale ten dojem třeba odezní; 
a za nějakou dobu, pokud nad nimi někdy budete přemýšlet, 
o nich třeba řeknete, že vás ty věci sice tenkrát oslovily, 
ale jaksi čím více jste nad nimi přemýšleli, 
tím méně se vám líbily nebo jste si jich tím méně cenili. 
 
To se skutečně stát může; 
a jak se domníváte, může se to stát proto, 
že nauka, kterou jsem tu před vámi rozvinul, není pravdivá a biblická; 
 
ale může se to stát i proto, že jste slyšeli Boží hlas a neuposlechli jste ho. 
Může se to stát proto, že jste oslepli, 
a ne proto, že ona nauka byla vyvrácena. 
 
Dejte pozor, abyste si nezahrávali se svým svědomím. 
 
Často se říká, že nejlepší myšlenky přicházejí až napodruhé; 
ve věcech úsudku tomu tak bývá, ne však ve věcech svědomí. 
 
Ve věcech povinnosti přicházejí nejlepší myšlenky obvykle hned 
– mají v sobě víc z hlasu Božího. 
 
Kéž vám Bůh dá milost, 
abyste dnešní slova slyšeli tak, 
jak si budete přát, abyste je byli slyšeli, až život skončí; 
 
abyste je slyšeli praktickým způsobem, 
s touhou mít z nich užitek, 
poznat Boží vůli a jednat podle ní. 

 

 
 

John Henry Newman, z knihy Rizika víry 
editace P. Kabrda 
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Informovat a nehyzdit 

Nástěnka je věc často vysmívaná, nicméně potřeb-
ná. Své by o tom mohli vyprávět náhodní hledatelé 
informací u našeho kostela, neb malá nástěnka na 
protější budově je málokým objevena, a když už, 
její velikost neumožňuje informovat ani zdaleka 
o všem příhodném. Vznikl tudíž podnět vytvořit 
nové, lépe umístěné i vypadající vitríny, kde bude 
možné prezentovat nejen aktuální ohlášky, ale 
i plakáty o dění ve farnosti, okolí i diecézi 
a v neposlední řadě posloužit i turistům hledajícím 
informace o možnostech návštěvy našeho kostela 
a věže. Velké nástěnky u kostelů jsou věc poměrně 
běžná, například v Hradci Králové mají k dispozici 
dva takto velké panely: 

Kvůli památkové ochraně není možné umístit nic přímo na kostel. Museli jsme pro-

to hledat konstrukční, materiálové a designové řešení takové, aby bylo samostatné, 

ale zároveň padnoucí danému místu. Vznikl koncept tří jednoduchých stél, které se 

nemají tvářit jako původní vybavení, ale zároveň svojí tvarovou čistotou zapadají do 

koncepce kostela. Materiál (kov) a barva (tmavě a světle zelená) jsou použity z nově 

opravených dveří kostela. Spojením těchto aspektů vznikne objekt dostatečně zapa-

dající do okolí chrámu – což již potvrdilo i příznivé stanovisko památkového úřadu. 

 Jakub Klimeš 
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 V liteňském farním kostele na Berounsku je na oltáři obraz od J. Scheiwla1) 
z roku 1880 představující patrony kostela, apoštoly Petra a Pavla. Stalo se tak na 
přání majitele liteňského velkostatku, poličského rodáka Daubka, který koupil 
panství roku 1847 a své milované rodiště takto uctil. Josef František Daubek se 
narodil v Poličce 29. května 1807 jako syn malého obchodníka s plátnem. Stal se 
dodavatelem rakouské armády. Za choť měl dceru národního buditele a básníka 
Šebestiána Hněvkovského2). V letech 1849–1850 byl prvním voleným purkmistrem 
v Poličce. Roku 1860 skupoval kamenouhelná kuliště a roku 1872 je výhodně prodal 
vídeňské společnosti. Tyto doly se vyvinuly v jeden z největších těžařských podniků. 
Vzorné hospodářství v Litni obrátilo na sebe pozornost odborníků a lihovar byl 
uznán nejvhodnějším k založení první lihovarnické školy v Rakousku, která byla 
později, roku 1881, přemístěna do Prahy. Lásku k Poličce dokázal Daubek též 
zřízením chudinských nadací. Také jeho děti Josef Šebestián Daubek a paní Růžena 
Jelínková-Daubková i paní Marie Hamerníková projevovaly Poličce příchylnost 
svou lidumilností. Roku 1858 se vzdal Daubek obchodu a zřídil velký mlýn 
v Brněnci. Hostinci ve svém domě v Praze dal jméno U města Poličky. Liteňský 
daubkovský zámek má svoji historii literární i výtvarnickou. Správcem zde byl otec 
spisovatele Svatopluka Čecha3). Básník 
zde trávil dětství,  navštěvoval místní 
školu a též se zde beznadějně zamiloval. 
Lípa před zámkem se stala dějištěm jeho 
básně Ve stínu lípy a jeho díla Václav 
Živsa. Svatopluk Čech byl ze šestnácti 
dětí. Roku 1875 přišel do Litně jako 
kaplan Václav Beneš Třebízský4), leč pro 
nezdravý byt na faře setrval pouze rok. 
Přesto jeho doba pobytu v tomto kraji se 
odráží v jeho povídkách o Karlovu Týnu 
aj. U Daubků v Litni byli vítanými hosty 
naši vynikající výtvarníci, zámek je 
proslulý originály Mánesovými5), 
Brožíkovými6), Hynaisovými7) 
a Ženíškovými8). Kopie obrazu Oldřich 
a Božena, provedená samotným autorem 
Václavem Ženíškem, se nacházela i na 
Daubkově vile v Brněnci. Známá je také 
Daubkova hrobka na liteňském hřbi-

Vyobrazení města Poličky na 

kostelním oltáři 
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tově ,,Pantheon“ se sochami Myslbekovými9) a freskami Pirnerovými10). Daubek 
zemřel v Praze před 140 lety – 25. prosince 1882. V liteňské hrobce je pochován 
také jeho zeť prof. dr. Josef Hamerník (1810–1887), znamenitý český praktický 
lékař. 
 
 Matka Josefa Františka Daubka Anna Daubková zemřela 15. března 1850 
a byla pochována na hřbitově u sv. Michaela v Poličce. Později 12. listopadu 1863 
byly její tělesné ostatky přeneseny do hrobky v poličském kostele sv. Jakuba pod 
dlažbu u oltáře Panny Marie, který byl postaven na náklady pana Daubka. Dne 
13. března 1890 s  povolením královéhradeckého pana biskupa, c. k. Okresního 
hejtmanství a patronátního úřadu za přítomnosti komise – pana hejtmana, duchovní 
správy, pana starosty jakožto patrona kostela a pana místního fyzika – byly ostatky 
vyzdviženy, církevně vykropeny, učiněn protokol a odvezeny do Brněnce. Byly pak 
převezeny do Litně na panství pana Daubka na Berounsku a uloženy do rodinné 
hrobky. 
 
Mariánský oltář v kostele sv. Jakuba Většího v Poličce 
nápis vzadu na oltáři: 
 
Svému 
rodišti věnoval 
Josef Fr. Daubek 
Držitel domu č. 16 m. 
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Strojného mlýnu v Brněnci 
měšťan Poličský i Pražský 
statkář na Litni 
r. 1863 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
P r a m e n y :  

Daubek J. F., zemřel 25. prosince 1882, pochován v Litni ve věku 76 let 
Jitřenka č. 1/1883 
Vyobrazení Poličky na oltářním obraze v kostele v Litni 
Jitřenka č. 56/1934 
Převezení ostatků Anny Doubkové 13. března 1890 
Jitřenka Místní oznamovatel č. 6/1890, str. 43 
Internet 
Jeho rodiče i další členové rodiny používali příjmení Daubek. U něho samotného však soudobí 
životopisci používali v českých zdrojích zpravidla (byť ne výlučně) počeštěnou verzi příjme-
ní Doubek. 

 

1) Josef Schewl (1833–1912), český malíř a ilustrátor. Tvořil především církevní obrazy, 
ilustrace k českým literárním dílům a ilustrace pro časopisy. Roku 1857 nakreslil české koruno-
vační klenoty 
2) Šebestián Hněvkovský (* 19. březen 1770 Žebrák, † 7. červen 1847 Praha), básník, 
přítel F. L. Věka (Heka), v letech 1826–1836 byl purkmistrem v Poličce 
3) Svatopluk Čech (21. únor 1846 Ostředek, okr. Benešov – 23. únor 1908 Praha-
Holešovice), český básník, prozaik, novinář a cestovatel, který se proslavil příběhy pana Broučka 
4) Václav Beneš Třebízský (27. únor 1849 Třebíz – 20. červen 1884 Mariánské Lázně), 
český spisovatel a katolický vlastenecký kněz – buditel. Kromě historických románů je též znám 
jako sběratel lidových pověstí a pohádek 
5) Josef Mánes (12. květen 1820 Staré Město – 9. prosinec 1871 Nové Město), český malíř, 
ilustrátor, grafik a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu 
6) Václav Brožík (6. březen 1851 Třemošná – 15. duben 1901 Paříž), český akademický 
malíř historických a vesnických žánrů a portrétista 
7) Vojtěch Antonín Hynais (14. prosinec 1854 Vídeň – 22. srpen 1925 Praha-Podolí), 
český malíř a autor současné opony Národního divadla (1883) 
8) František Ženíšek (25. květen 1849 Praha – Nové Město – 15. listopad 1916 Praha), 
český malíř 
9) Josef Václav Myslbek (20. červen 1848 Praha – Nové Město – 2. červen 1922 Praha – 
Staré Město), nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního 
realismu a zakladatel novodobého českého sochařství 
10) Maxmilián Daniel Karel Pirner (13. únor 1854 Sušice – 2. duben 1924 Praha-
Smíchov), český malíř, ilustrátor a kreslíř období akademismu a symbolismu, profesor pražské 
Akademie výtvarných umění 

Připravil Mirek Andrle 
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 

Setkání seniorů:  
4. 1. od 15:00 u manželů Klimešových (Polička, Obránců míru 554). Pravidelné se-
tkání tentokrát nebude na faře, ale u manželů Klimešových, aby mohlo být obohace-
no o prohlídku jejich sbírky betlémů. 
 
Setkání maminek: 
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1. od 9:00 do 10:30 v učebně na faře 
Jsou zvány všechny maminky na mateřské, rodičovské nebo v domácnosti spolu 
s jejich dětmi. 
 
Sboreček: 
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. od 14:45 do 15:30 na Jordáně 
Zpívání dětí ve věku od 4 do 7 let pod vedením Venduly Grubhofferové. 
 
Scholička: 
13. 1. od 16:30 na faře, následně doprovod při mši svaté 
Společné muzicírování dětí od druhé třídy výše s Katkou Grubhofferovou. 
 
Schůzky mladších dětí: 14. 1. a 28. 1. sraz ve 14:00 hodin na náměstí, ko-
nec v 16:30 u fary 
Mladší děti z farnosti (předškoláci až šesťáci) se schází a tráví společně sobotní od-
poledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do přírody, 
nácvik na vánoční besídku… 
S sebou svačinu a pití. 
 
Schůzky starších dětí: termíny budou teprve upřesněny, rodiče pravidelných 
účastníků budou informováni individuálně. Pokud se chce zapojit někdo nově, mů-
že se obrátit na Tadeáše Navrátila. 
 
Ministrantské schůzky: 14. 1. a 28. 1. od 9:00 na faře  
 
Úklid kostela sv. Jakuba: 
5. 1.  od 16:30 – 1. skupina 
19. 1. od 16:30 – 2. skupina 
2. 2.  od 16:00 – 1. skupina 
 
Farní kavárna: 
8. 1., 5. 2. po mši svaté v 7:30 a v 10:30 
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CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny: 
14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. od 19:00 do 20:00 v učebně na faře 
Pomoc se zdoláváním jazykové bariéry pro lidi, kteří přicházejí do našeho města 
a jeho okolí z Ukrajiny. Společné povídání v malých skupinkách u kávy nebo čaje. Je 
možné chodit i nepravidelně. Není nutné se dopředu hlásit.  
 
Adorace: 
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. od 6:00 do 6:55 v kapli na faře 
6. 1. od 17:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba, 3. 2. od 17:00 do 18:00 v kapli na faře 
 
Modlitba za Ukrajinu: 
26. 1. od 18:00 kostel Českobratrské církve evangelické 
Ekumenická modlitba za všechny trpící a ukončení války na Ukrajině. 
 
Živý betlém: 
7. 1. od 9:00 do 10:00 na Palackého náměstí v Poličce 
 
Zasedání pastorační rady: 
19. 1. od 18:00 na faře 
Zasedání pastorační rady jsou veřejná a může na nich být přítomen každý farník. 
Zasahovat do zasedání ale může pouze se svolením pastorační rady. 
 
Týden modliteb za jednotu křesťanů: 
18.–25. 1. Tématem pro rok 2023 je verš z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. 
Hledejte právo“ (Iz 1,17). Ve své prorocké řeči prorok Izaiáš zdůrazňuje, že před Boha 
se není možné postavit bez ochoty prosazovat spravedlnost, zakročit proti násilní-
kům a snahy pomoci každému, kdo je marginalizován, kdo je na okraji společnosti 
nebo kdo je společností opovrhován. Ekumenický Týden modliteb za jednotu křes-
ťanů se proto ponese v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chce-
me ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nut-
né, abychom byli především syny a dcerami Božími. Právě tato identita má být nato-
lik hluboká a vnitřně prožívaná, aby byla schopna překonat a přebít všechny rozdíly, 
které nevedou k jednotě a společenství, ale spíše nás předurčují k osudovému rozdě-
lení. 
 
Neděle Božího slova:  22. 1. Cílem akcí této neděle, kterou vyhlásil papež Franti-
šek na každou třetí neděli v liturgickém mezidobí, je povzbudit všechny věřící, aby 
Bible nebyla „zaprášenou knihou“ v domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí 
naše svědomí. O „akcích“ v naší farnosti budete informováni v ohláškách a na far-
ním webu. 
 
Informační setkání s Helenou Johnovou o semináři „Život v Duchu“ podle 
Ernesta Sieverse: 26. 1. od 18:00 na faře 
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Diecéze zve…  

Tříkrálové plesy: 
7. 1. od 20:00, Sokolovna, Dolní Újezd 
Pořádá Římskokatolická farnost sv. Martina Dolní Újezd, Skautské středisko Dolní 
Újezd, KDU-ČSL Dolní a Horní Újezd. 
Hraje taneční orchestr Combo 2. Vstupné 100 Kč. 
 
7. 1. od 20:00, Kulturní klub ve Skutči 
Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč ve spolupráci s farnostmi Předhradí 
a Raná. 
Hraje hudební skupina MIX. Vstupné 150 Kč. 
 
Novoroční koncert Mistři klasiky 
8. 1. v 15:30, Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince 
Účinkují česká operní pěvkyně Noema Erba a Bohemian Symphony Orchestra Prague. 
Vstupné 390 Kč, snížené 290 Kč. Předprodej v turistickém centru ve Vysokém Mýtě 
a před začátkem koncertu.  
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Sbírky pro farnost v listopadu 
                                                                           Polička                       Pomezí 
  
6. 11.: pro farnost                                                8.946 Kč                  1.697 Kč 
13. 11.: pro farnost                                              8.426 Kč                  3.720 Kč 
27. 11.: pro farnost                                              9.867 Kč                  2.975 Kč 
  
Mimořádné sbírky v listopadu 
  
13. 11.: dveřní sbírka na katolická média              6.560 Kč                 2.580 Kč 
20. 11.: na pojištění kostelů                                10.810 Kč                 2.978 Kč 
  
  
Sbírky pro farnost v prosinci 
  
4. 12.: pro farnost                                                 8.245 Kč                 3.005 Kč 
18. 12.: pro farnost                                               9.805 Kč                 3.395 Kč 
25. 12.: pro farnost                                               9.029 Kč                 3.696 Kč        
  
Mimořádné sbírky v prosinci 
4. 12.: dveřní sbírka na vánoční dárky               
          (CZUKR)                                                 15.346 Kč 
11. 12.: na kněžský seminář                                 11.555 Kč               3.210 Kč 
24. 12: na Betlém nenarozeným                                  3.830 Kč 
  
Mimořádné sbírky v lednu 
22. 1.: dveřní sbírka na biblický apoštolát 
  

  Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Na sbírky pro farnost jste v tomto roce přispěli 514 873 Kč. 
Na mimořádné sbírky na různé účely jste přispěli dalších 312 619 Kč. 
Na účet jste jako dar na farnost poslali 258 187 Kč. Rádi Vám na to vystavíme potvrzení 
pro odpočet z daní. Stačí kontaktovat pastorační asistentku.  
Účet za energie pro faru a všechny kostely letos činil 266 554 Kč.  
 
Jsem velmi vděčný za Vaši štědrost, Tomáš.  

Sbírky těchto měsíců 

Pár statistik 
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Pro chytré hlavičky  

 A/  KŘEST PÁNĚ 

Začátkem roku slavíme neděli Křtu Páně. Víš, co se stalo při křtu Páně? Zkus dopl-
nit správná slova do chybějících míst v textu. Jestli se ti to povedlo správně, si mů-
žeš zkontrolovat podle evangelia (Mt 3,13–17).  

Ježíš přišel z _ _ _ _ _ _ _ _ k _ _ _ _ _ _ _ za Janem, aby se dal od 

něho _ _ _ _ _ _ _. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být _ _ _ _ 

_ _ _ od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť 

je třeba, abychom zcela splnili _ _ _ _ vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš 

pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl _ _ _ _ Božího 

jako _ _ _ _ _ _ _ _, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To 

je můj _ _ _ _ _ _ _ _ Syn, v něm mám _ _ _ _ _ _ _ _.“  
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B/  PŘI KŘTU SE JEŽÍŠ UKÁZAL JAKO… 

Ježíšův křest od Jana v řece Jordánu je počátkem jeho veřejného života. Ježíš se 

ukázal jako _ _ _ _ _ _ . 

Vylušti šifru a dozvíš se to. V každém kruhu je mnoho písmen, ale vždy jen jedno 
se opakuje třikrát. Toto písmeno hledáš! Postupuj od kruhu ke kruhu podle čísel a 
písmena postupně zapiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/  KŘEST 

Náš křest je jiný, než byl křest Janův. Co všechno je potřeba připravit, aby mohl být 
někdo pokřtěn ? Obrázky ti napoví. 
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Rozpis bohoslužeb 

leden 2023 
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