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SAMUEL 
Samuel je poslední ze soudců Izraele a první 
z velkých proroků po Mojžíšovi. Význam jeho 
jména značí buď „vyslyšen od Boha“, nebo „Bůh 
vyslyší“. Jeho úkolem bylo sjednotit lid a 
vzbudit v něm úctu k Bohu v čase národního 
ponížení a úpadku. 
Bible obsahuje dvě Samuelovy knihy, v kterých 
se dočteme o králi Davidovi a jiných 
osobnostech Izraele. Knihy nezatajují jejich 
stinné stránky, ukazují člověka tak jak je, a tím 
jsou i pro nás zrcadlem našich vin i povinností.  
Soudce a prorok Samuel byl synem Elkana a 
Hanny. Elkana měl ještě jednu manželku 
Pennenu z Rámy (Arimatie). Hanna byla 
neplodná a vyprosila si dítě od Boha na základě 
slibu, že mu jej zasvětí. Když Samuel povyrostl, 
přivedla jej do Sílo do služeb nejvyššího kněze 
Elího. Měl na starosti otvírání a zavírání svatyně, 
rozsvěcování a zhasínání světla na velkém 
svícnu a jiné služby. Později se ukázalo, že umí 
lépe slyšet Boží vůli než Elí, který byl zaslepen 
láskou ke svým synům. Oba jeho synové 
nakonec padli v boji s Filišťany, tehdy byla také 
uloupena Hospodinova schrána a zpráva o těchto 
událostech usmrtila také Elího.   

Samuel se stal vůdcem Izraele, získal 
zpět Archu a měl takovou autoritu, že se 
Filišťané neodvážili napadnout Izraele pokud stál 
Samuel v jeho čele. Ve svém stáří ustanovil za 
soudce své dva syny, kteří ale nešli ve šlépějích 
svého otce. Brali úplatky a nesoudili spravedlivě. 
Snad jejich chování, nebo touha po lesku 
sousedních království, či ohrožení ze strany 
nepřátel probudilo v Izraeli touhu po království. 
Samuel se snažit odvrátit lid od tohoto počínání. 
Nakonec pomazal jako prvního krále Izraele 
Saula a sepsal ústavní listinu (jež byla uložena ve 
svatyni), ve které se praví, že král není 

zástupcem Boha. Ještě za života Saula pomazal 
za krále Davida, když se ukázalo, že Saul neumí 
poslouchat Hospodina. Samuel zemřel za doby 
Davidova prchání před Saulem. Saul ještě v tísni 
nechal vyvolat ducha Samuelova prostřednictvím 
věštkyně v Endor, ale dozvěděl se od něj jen to, 
že mu bude království odňato a že brzy zemře. 
Samuel byla osobnost vedená vírou, poslouchal 
Boha a vyžadoval poslušnost vůči Bohu: „Hle, 
poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně 
rozvažovat je víc než tuk beranů.“(1 S 15,22) 
Dokázal čekat a využít přítomného okamžiku: 
„Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjat-
jearímu, uplynulo mnoho dní, celkem dvacet let. 
Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. 
Samuel vyzval celý izraelský dům: Jestliže se 
chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, 
odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty, 
upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom 
jemu.“(1 S 7, 2-3) Dokázal se modlit celou noc 
za Saula, modlil se i za hřešící lid: „Jsem dalek 
toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za 
vás modlit.“(1 S 12, 23) Soudil celý život 
spravedlivě, vědom si vážnosti Hospodina: 
„Vypovídejte proti mně před Hospodinem i před 
jeho pomazaným, zdali jsem vzal někomu býka 
či osla, zdali jsem někoho vydíral a někomu 
křivdil, zdali jsem od někoho vzal úplatek a nad 
něčím přivřel oči, a já vám to nahradím.“ 
Odvětili: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám a 
nic nikomu nevzal.“(1 S 12, 3-4) Umělci 
znázorňovali často scénu pomazání Davida skrze 
Samuela, známý je výjev na západní fasádě 
dómu v Orvieto. V Basileji je možné vidět 
Holbeinův obraz, na kterém je zachycen 
okamžik, kdy Samuel sděluje Saulovi jeho 
porážku a smrt.  DPJ 
 
 



SETKÁNÍ TAIZÉ – nové světlo do života 
Účastnila jsem se již vícekrát setkání, které 
připravují bratři z Taizé vždy na přelomu roku 
v nějakém velkém evropském městě. Letos se 
konalo v Hamburku. Program začíná vždy ve 
farnostech, kde jsou účastníci ubytovaní 
(poutníci bydlí buď v rodinách nebo ve školách), 
modlitbou v kostele. Ve farnostech se také schází 
skupinky lidí různých národností, kteří si čtou a 
zamýšlí se nad dopisem bratra Rogera 
(zakladatel ekumenické komunity Taizé sídlící 
ve Francii). Hlavní modlitba se koná každý den 
po obědě a po večeři v halách na jednom větším 
prostranství ve městě. Poslední den v roce se 
ještě koná ve farnostech modlitba za mír 
v jedenáct hodin večer. Pak následuje oslava 
Nového roku. Prvního ledna bývá každý 
z účastníků pozván do některé z rodin na oběd. 
Na toto poslední setkání přijelo do Hamburku 
okolo 60 tisíc poutníků z celého světa. Setkání 
vždy zanechají krásné vzpomínky, nová poznání 
a vnesou nové světlo do života.   

Martina  Kepáková      
 
 

KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
9. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 

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

10. ÚT  17.30 M     
11. ST  16 K  20 h ZŠ Socháňova–sport 
  P.Maria Lurdská 9.30  rodinný růženec 
12. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše  14.30 setkání star. chlapců 
   16 h  setkání ml. chlapců 

    18.45–19.30 možnost sv. smíření 
13. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
14. SO  18       (s nedělní platností)  
  sv. Valentin  
15. NE          7. 45 M    6. neděle v mezidobí 
                         9 K     
16. PO  16 K 17.15  spol. mládeže I. 
    19 h  spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

17. ÚT  17.30 M  
   20 h Biblická h.-klub DCB 
18. ST  16 K 20 h  ZŠ Socháňova –sport  
   9.30  rodinný růženec 

19. ČT  17.30 M zpovědní den 
    dětská mše   14.30 setkání star.chlapců 

16.00 setkání ml.chlapců   
       18.45–19.30 možnost sv. smíření  
20. PÁ  18 K  15 h  rodinné katecheze  
21. SO  18 K      (s nedělní platností)    
22. NE          7. 45 M   7. neděle v mezidobí 
  Stolec sv. Petra   9 K 
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MYŠLENKY SV. JANA BOSCA II. 
 
• Radím vám: konejte dobro kdykoliv můžete, 

a nečekejte odměnu od světa, ale jedině od 
Boha. 

•  Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy se 
neunavme v konání dobra, Bůh bude 
s námi.  

• Pečujte jenom o to, co o vás řekne Pán, ne o 
to, co o vás v dobrém nebo špatném řeknou 
lidé. 

•  Ať tě nic nezneklidňuje. Kdo má Boha, má 
všechno.  

• Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete 
udělat dnes: možná už zítra nebudete mít 
čas. 

• Láska, čistota a pokora jsou tři královny, 
které vždy kráčí spolu. Jedna nemůže 
existovat bez druhých. 

• Radím pozitivní prostředky pro uchování 
čistoty: modlitba, útěk před zahálkou, časté 
přijímání svátostí a bdělost i v nepatrných 
věcech. 

• Všechno vytrp, jen neporuš lásku. 
• V době, ve které žijeme, je zapotřebí veliké 

skromnosti a čistoty.  
• Život kříže je život vedoucí k Bohu. 
• Utíkejte před zdrojem hříchu. Tím jsou 

špatné řeči, které vedou jen k pokažení 
mravů.  

• Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je 
napravit. 

• Kdo není smířen s Bohem, není smířen ani 
sám se sebou, ani s druhými. 

• Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé 
nedostatky, snášej rád nedostatky druhých. 



 
 
 
 
  
 


