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.o píBÍ aávštěvěatclir.ru!fut'šká BrkÁ mpšál s@h.ii básit Juliu zeyd:
''Ta
lď6'jÁ chvíc v. vašl ďhě!
ňi b rzloňinla posrátli' ej$ot. vašenoEÉlení tiohó voše
nadldí ňr5t.dm valeho lalenn].
'e
!o i'š. A]sobilo{a né '- ' sEd. \^e bylo llt pústéa Foto
co z.yta ta} n]uboc..a Bikwi zuj.lo, {tovidln. s z u's'itoýa lGfo a&6o@ú!o
v|t lodělov4 ž. J!t. ně sa.nila s Bírt@! '.. z lono ě]ov'ě&Á
zdňc. Ba@.@!:
'''álanděklé odi jsd j.ště
jdo! pap6ky! Tal.oÝ'
nďidě] ''' J.ho Mdj. pÓd ldE@ vk6t.le
Ý chýdďě j. dílcz n'.tdioúiho tllentu ' ' ''.
váÉti * zpoídí sím Bnékze'mvi' ženwi přítels1vis básil(m nu předpovčděl
sÁm KJiltus. .'v. jnénu Páně pticházin kván l.dy já' kó/'Ž n*ncďc rčřil' ř vás tc mě
Bíl.kj. skrt.ěný vizioíá.
ten. kdoj. př.sGdč6' Že njtoli m, oIeKristB v néh
Ed. j.ho dtu . Eěuj. m\ jiI( ná 'etÝořil' T.lovi týoňmi *b. ídÚže přÝit oiá foml].
ktoroudildujefujd.. Polo je $hař . gE6} Ýj..bé Mbě 'cPř.svědčm'ž. s.c*q kiŤí ud.iýí
vjeho dobéló4 zÍsiávájůo úěl.ok:mB citěď cizi' Nitdo r'š.k n@ř.di
vllshi stíd'ui
BileI( sbú upomu !ro!i dobďé lMýř. ý'),tÝoři]o$bilou pobnu uhif sec.sc a s|.l se E}
jedÓin z j.jlch fujcbáťakdiltidtějšicn!ř.d.ÉÝil.lú'
N! jařc rckt 1397sÝělujc Bí!.t z.yEoí:
fu.i pÚbudi]o m. úétjojaáE
'.Dn.šnia M' A okolo fu ddcko n.Ú
voláni: FMtiškrl Nebýl t. .d' To Éláí mo mbudilo
lilrbo''.' abyre volal'To voú!ím !řonísl.dÚjei. ciliň' ž. ýic než člověk rclal
m.' ! vlc ..ž po lidsk! prcč@. Ebou.l..t
z.yroq peic nÁ nystické !}sy' nic zloho vš.k nŤřclddilo j.ho @ionálni
my$.ni' Prclo s vo<lpovědipodivil .'co úi píš.téo lon volánj vaš.ho jná.' nč lroonu
mlokojujc' N.jsou to wd sIuhové hállÚi@é? Mohlo by !o býti í&o jinéno'ale d.jt.
p@ď' abyJst. s. rcd.l aánit zd]Á']ircsd'j. lo n.bŽpďné. opúovilo * lo rclá'i?.
zdá s., ž. Fmtišl.r Bflk. púěkrd zamouti|! trÁsikoq věňos! lc@u si laložil
jsm vi5 Ž.polqil @látÍň dň úéhojné'a!.. Éd óú'
jako í.pomfui.
'Ja}
''odpusť!''
p&i!! á]. divim sc hepokoj.d varm' věřte, núj púe zry6, ž. ýtsd lítyby
m.
j*n'
již
Ž d.. pl.hEpiio' ž. by.h s. Md di ň.elýčll p'otož. Édšátý ni v. su
Žj.vffi
zjcvil P á n Kri s t u. j.dfuu i Ý pi.dsini Yě&íIb nij.' de niMy js.n s n.!h!'ěl' jft plakal
jsm ltčsdú'Pl.ludy ' kdyby m. stih.ly, byl bycn m rcjlŤši ccstě do blázinc.. il. klid!
mómu owého a jeého úfulezl jm v svéé.Buďl., piilcli múj'klidenr vě1!í?inlry í.ž
íděni jo]é, jirž m. objiň.l a objinó BÚi '....
Myslín' ž. BflkoW zpověď ýlhÍl ň.litb' lTýědowt hál@itllmi. Nai b
olÚrcbný zjý'' !l. inlalzib j.ho ýúy. pok]d ovšfi sin. toho slm poúit' Pfu F@tišk!
Bíuo n.šloo t'IB bŽ dú*.']t.příz&drcu prc nmí|ního }dBťaú J.ho př6/ědě@l bylo ou
jislolou' pókifuu koňuikncl s nitdDu &.hoEi 3i|o\t'!.hě !*llnáúq do podoty K'ish'
J.ho fuIógic st.jnéjd@ měI.oké cIl.Íi. byIAn.ochl'ějněebriíolq'cloí . cM ÓcmEioká.

Ta!é z.ycr pďhopi|' ahy s. ha'bil Ž sú pl\t.áai 2 Ób.'tm Bfll.ovi odpovidal:
Ist mn. úp|né
syýn vysvúIain lfu lěch > h.llucireI <' ý jm obíval.áby
''Uspokojil
'á s' vždyťBlrh 9
ro nebyl. neďoÝí nqlká nema. Mót. pÍavd!'j$u většiz'mky ncžzj.veni
j{že
j. Íozdil' .'ako
dÁn
ýš4'
vtoE
..ustále ámj€
Ho &,Ždývlon áMi
nďidi' A
Merha píliš * 4ňěs!úÝáú. věomi' jichŽ nmi apotřcbi' a poto zfu.dhánámcti Iedné!
J.di.é.laaíjetíeba.vyIsezť.h'oov}ruIi]in]>lcpšičást<,Búhvánah'q|'''"
zjevr| I(risd.. A BíI.k nú
Napfištěj'ž súfuu li&al z.yd o sý:ú přit.li:
''!,lívá
jlm
v7aíval ,.U mc př.sE]a viň' ldyž
Bohi poě.l v i d ě t- Nďěřln prcb v BolE, po!oŽ.
Ho vidin.Pfulořjázbno viděÍ'vš.chíy úé plác. béř! a nÚin brá1''...
Už tendy ý ačfuí .omoEl nové'Ýýslohě Nohni Bíkovo poj.ti kíeďÚEtvi,
v}Ťd.Ejioi z!tn6fér' Kltolickó modry, Žárorcň vš.k motihvÚé jinoč6kou mspiBci
lBitskou a bú!6ko{ sootci již tolú n@Óť.buj. hěži jako pfustfurihl úá 4to' žc s á d
* t?zprcsliedně stlávó s (Jistfr, ž. j.hÓ pod!ěty i'těIuj. do t.ž!ú'taoÍbaj. BÓh.o PřínÓ
úspilovála. do soch'neGfupuj. po9lslvi moňé síy . m jc poýěbn' lby to posclsM př.dal
AIBdfiie věd, hÚá @
osr.ŘlÍ:l vzpoEínín si É Estou badÁcu.r znoslmki
smě]coýýó dEhohím obzom Plo ížc|aýi fotoE!'fil
navštívú' aly s saání!
Toktým. byla přďědčm6 o hidii
ňladého Bllka vrobáš..' ýohákla ]'éjslftn
v ioce 1897.z něnožsc datujicilofué daisy' publitoEl FfutišeI(Bilek ý č$opis.
pBvdou.. z.jňňa
Katolickémodmy ''No\Y živoť.dvě ú!Žny|,cúfli.ď Měni. á
'Zd
jako
pojny
prni
odtnid
v
z íich
styl' úk a orň.
obalÁltr'ino kalu'..Bylo nu
''slo\
"sloŤy
jako
c.léu.nI itabkéH.sca
lo Ýýsěche Boh'! sEj.ě
,ZnoW postavilichnň a sÓchu
JuPilda'" húliI. ,'. ddi nu jnéno íaš.hÓ BÓna'.. Jcdilou skltcčnoslibyla úu véčóo*'
Při2p|]sobmise Dějšinu sbnu bylo mu Iá' !íohen prcti přírcdé! ppti duchu Á k ionu 5'
BíúBllkn r]rcli]' aby Žr'ěstoElčim mét*kou ptlvdu'
(dř !futiš.k Bil.I( laložil ýé n&ffy Ýlisfu přitcli u pae @ sjŽdu &tolioké
fudmx ncset&llse s oh]sem,jaký oč.káEI' N@p€L váá'éťlEdy pslovil Zjďn. Jeho
pítel si8'ffiud Boušk'Mpscl mu' ž. blNdj' ž. jeho pl.<lsfuyj$u nfrd. ž. i Ý tv6bě jc
ícé bá.nltfr ncž sooh.ieE! ž. má .i(hlěné sebďčdmi rcplavjho prcok' a Ž. to, co
z Ého hovďí Mi novéposelsM, el. pýcba ú íiž rYbudov.l ýou zv'čst'Nchípe cítmí
mu!! o úně' nmzui lBlogii a j.ho blMěni nú{ u 9krlďnýlh bohoslovcdjm úměv.
čiÉbhtlnó dormt!. Mluj.š šrc th.ďi€ úc í.ž výlvo.y ýého ďÁb' c}eš.l' však
'Zavndíšpřinósl
v něčď
něco f,ovóho'muř t. n!př.d ait MilÚi tě jil@ btltil . j.ko bBt ti to
MMě sé poko!š.l z.yď oba scit' Trhlini tyIa přniš ubokí . BiI.k si zíčll
W{d.nowt jak s.
Éd.luje|oňu ue{i' ý íěnž ýy!od.
'oh.
Al. Eki jini' j.l'nil. s. pokBili o mhíni' L\'ódonoqli í Ú.dil úai ('istem
cfuselii 4 K.i!!.n B{toýýe (ďl! HlÍáčtovi iadil u něhoúhdist'.ýpesiEimŇ' Bill@n
(r'sB pmžorál á
bolBll. itrdiúdualiyWělooÝ?.'
l'llucid.cť.' á
'Úěl.ckou
"nuidu
ý?tH mu podiwě cbmmou s*j.dÓ!t' jlž ctlybi ,'íadký a ulišljici lét efug.li!"' EllvÁčknv
pÍogMoýým lololi9I'm WěIom'
nsudck byl trdipóíý: '!ú Bílék úoi úi
něhostylm .. KJbLiŇi |o l.]b.c .ni n.by|o'k.n! { !E]o pÍo'á.hýn
p6inisňu i im byl vš.k
NÚi poohyh'ž.se do Bil*ov! dila ptonítloněs z dobovéhÓ
Ú něhop.svěcm ntději v (ri$t ŽiÚt byl Ólbou tňž.ň, kl.d lid!Řo nš. ja}o aaó.ni idělu
pa@dičí upldli jsň. do loho|or'ěz.ni zllltónŠké íš. id.ji i hv&d' ba pó.tl cnmty
hřóňýn život.n n.š.horcd!. al. ía
bychon n6p!Éili ýět]o' &islow tv{ř j.
'moÚ!{Á
j.
vzltí!.Ého
konci li dloúécšty n6ó.!Ťýni bol6tni
os|niúář
. '.

spiíuosti sý' polh ávÓtee si by| uměl.c ]ist' znon ! aow prnýšl.| podobu
(ristL Tv]ii spasitcl. nměla nic
s libmctí .žašti|ý!hvfobtlai J.'š.' tehdy
'polďného
v.In' populánich. J.ji lřása by|!
nitini' p'ost. vš.ho la.inéhocfelfu' Fful'š.k Bil.t
Žhlédol sýjho KJists primaI.ú Deut.rcia'ášova plmcei: .'By| v opowŽení'kd.tdÓ ý to
zřct]. Muž plný to|.í'' zko!šmý n.mocemi'jako l.n' pl.d .lÍ'Ž si čl@čkalíyjc tv]iř' T.&
opotžený' žEjsme si ho n.vážiIi'. (I2 5]']). Nqblubši Živobl ŽkÁfuÓtti byl llnto kistus
átotvtn v Biblj. Jak}oli bylata tvář zjiae!!' j.li pohle.lbyl pln I6kav6ti.
KdÉ pak J'rljB z.yď publikovlI své
l4eď
o buoilm.' byI s@hď nádš{:
''Tři wáj@é so@ěni. odn]d
bylo nu' jako by M sáfi io napsa]'l.} dal.ř citil
lat fuslla céI{
tidá j.no kuoiÍÍú' kniíž ý íikď n.!ř.s!ítd Ec.t' v}archolmin se slal Utiižovúý
ý k.Ed!á]. gv' vft. ú PrrŽskénhradčz rcku l899' A byl !o Ópětjin']. ýiděnýKri!fus .a !:iíži,
!.ž jakéhoúdal v chrímch'
Bill@B origlBliE v pojcti ldlcilixu n6počíidv něčm' co by bylo tďcďestvi tiosud
nitdy n@alo' J. to }šal.noYý níBt kpfub.ýň výaMún' sán ÉiŽ' ttď je aakm
jožišowkjýily ztnba od 5' - 6. stoIcd' nŤi.dslawje Poptahi kůl'vžd}ťmi dďinn jak
př.mě bo ]"!odB|' Dáho př.d @iktň křesťastvi' sad již od úsvitudě]'ia obj.volal 3é
kÝlž vmona húfácb, dokfrc. i ýpie&olmboýsté Áfiďic. d Mayů (Palaqu.)' kde
6yaboliaj.
ohron árcu' aoMí
I, sEých Eg]Ťťan to byl
cÓž
'Á.](h..'
'zIdišmi'.ábt..' KdÉ ldesťfuM lolcčně totoaÚdi
v přrdadu z]mo'
ávoE pf.%lo' aojilo
j! později ý ďojlcl posBvou.'.žišes majctýma ru*!m' v. ď.dovl,Ior pak J.áš. pŽibitého
k jeno břMón. Mělo !o hhbotý qm'
Litusi. qJ.hodni cIlt.vé dodrc. 1áaá
lbrtokitoa' jqú
hidil sfu! aby těň' kdo vlťobech spočiÝali'ávot d!rcÝál..
podlc ldcsťfuskénopř6věďďi bfuou kn.lonjjiv:nu ávofu. Je tedy
kislore sÍÍ' bylá 'Ámíi
Ježš Yc s'Eti pňbil m s}fibol ávob. J.íÉ do fuého ířdověkr ňěl Krisns n. kříži
v lom se t.dy Ffutiš.k BIIek @ocl l.
z.jnle rná'ské' K.'slu zdE nděl
vayčfuu Byl K.ílotl kt..ý
'nspiBistŤ'ž. vIádn. dušIm,! tiiž byl j.ho
NaW ý'ěšau'
'lc věneo zt'íi na hlavébyl jcno ko@ou kiilovskou' vzldišenimjc už
panoniclqlr! |rón@
sMa j'ho sÚl. cb'BkÍ.riavll ji la]<i novotiobýl.olog Rudolf BultsnM, kdyžn.!gl' žc
É Ýz}řIšmj..j. ,'l,lÚu v křížja]@s!ósnouudálosl,.'
''viB
A'i tihB IežíšoElě]á nctl.ú v BIlkovétocifixu dolú.cnc. sénu téněl més s.
k obloza Hieby v íttou b.á'i j.ho Elétnutí nikoli p{d'r' j4 tol.sl j.j pfuÉj.ště kz.ói'
vš.cbno osllE'i sněřuj. ýzhůru.Bllkoh pojcť j. nově přI]od!oc@ý! i'@En
do
podob
í.jsbíšich
ldéťÚsk. víÍy'Móhli b'lhon zdépřipmfiout myšlql.u MgÉlického
novoákmika Vi.lhau@ l{teí sBúÝll l.ášovo ÚtřižoYini s híIovskoukoM@'.i'
Kd'ž s fuotm později wc.l $ch!ř kpodób.ánú úotiw vphsticc lE'mé
posliÝil Ěd lcucifix i sch!ř.' šbjiclho př.d dol.očmýn dir.ú: o}nm měd
"MiB"'
proporce- a připojfiý nápis t lohu dod{ú:
sldéq jsou ňěidy íašl úircu - ! j.šÉ
'Náš.
čckíme.žcTyjc aěiiš v.litosli ýou...
T'} Fmtiš.k Bil.k a!ťoÉl Kris|. všudc'lonkoli přiš.l. v. vš.cbtwoh přircdy'
v k.men.ch i kofuách írmn. a piívéod tohozde byl' oty tu podobuE dř.v dobývál.abyji
dinil člověkumz@n.hou' Dehowi inspimci byIy smy Nty píĎdy: sJ.ji.h kÓřny
vrusbl do sft &[ě' sjejich hn.ny * idmtifúoval.jik b 4.ádřil úpíthd lenniohýn
kachl.m .'arů.tÁni do stromú
bEťi..'
Kdý pak Julils z.yď rydál kniáě
mÚiínskou"' oávil v BilkoÝi dilši v.lké
'ánFdu
Énq h.nj nu bylo blílki od pďáddt Užj.ho
MÚia z Go|gotyF. kost.l od!ého chý.oÝa.
! ozp'ky pňjaÉ! později2 kosÉlaod.řÚěui, putřilá t Biltovým dýn pEcíň' PoŽdqi dÁl

KJi,trvě Malcc pÍocház.lceloukijŽovou c.sou a prdžívlts syÚ.6 vš.chnajéhÓ utpdi'
osllvil ji Ekó plsiikou ,'výkIadjmé'! MÚii'., s nižs. dívšlěwici NáÍodnigálď'e s.tkiEji
z.y.rcE sdt by|a pB whařc E|lou EnoU' Jako by tš.k již 'a|oá!ko úěl j.ho
pehodeň pl.%it dalšibámik otokď Břczin!'
co j. dloÝěk?co ná .a mi .htí4 Ťo byly oiÁzty, kteÉt.ýeily Bíltow Eysl, a
Břuúa mu na ně odpovidáIv.l}ou. d.' yiše ryklenu'toubudovous(] poaie'
PBvdu
''Poaati
v]miněnojesl slawdlnolti Éléftunysticl..nu clověhr '....
Př'lalstvi sbásnik.n otevi.lo Ffutištu B'ltoú nový pl6lú' !o!hu po obejmuti
ftúifu. Ej.fué poh&i s'hajioí ke vš.n klltůin' vb€
1907 mil.í BilkJv Uas.
viadluj. -jat pohamenal
nadv.likcti !loí$ v.fiid.. soohařplitom myslel ú
'úá5
Bížiúovaíova' ohaBkďiajioi méni jalo jszyt' jimŽ dušcr}sImje sfuj úž6z kosmÍ'do
od Éohyile sdili s Bieánou n]šminovóhodlo\'ěk o jeno budoúichsy6lů' o něco
.:slcdujcv něn pouťlidsÍa od prvobmÓ pádu do
pozdějikoncipujeIilog!'fický cyu6
'c6t!
n*ědonl' po*laíbo bibliokýEi poloky i vclcýni posllvmi o.ien$, ja&ořou Rába n.bo
KJišna.PolkÁú s. s MojžGm, *hou]mýn pod tÍ'ou ncdlidskénoútol!' až nu ko'.č'ě
vš€onlo lirtlk' směřovíniúsli do posb? rc&éno Nménéno, ka.ho oslohji Kíif.lďi
učedrici:,}íisťt' kd. byďš?.. (Je l'32)' A Bll.t dobřeÝi' kdcje jcno dorov' kam louŽIa u
kohobý úěl bydl.t člověkdu.nohi: 'Póě dom' n.jsmeu Něho?I(dyWitim. !. donúz87.
Jat}oli ýt.} BíIek9dili s otolaEn ll*inou j€ho sdl, v něÍžý sl'%ji vš*bny ř.k''
nepodiéMjeho puEřmu' Dí] zůstáúvá!' ýé vizi (rista, a tř.b'žc bámit ilměř núď
tohojňéú nclfíowjq BiIck jej aoE věIcňuj.i do ilustloí k liŽi'oÝiú dillm' KÍfutusj.
mu dál sfinEouodoÉ%jicivěhlm c jisiola pl.býv{ni v kistB nehičite|rol p'únidou' Nápo.
íáú ÍyjeEásky'., aián.
ý jato moiská bouie ! ve .lých úanýcn
Ýln ý o iěj Élšd.
'Č6
ápáséh u9ad]i@ 2pŘ dÓ íicoty' zdnco kistúv naj.sÉt 9 í!d námi tydi jako fuják - a
kdybycnomáali dobi. nafiěrcEr lodl.y íýh árcrí. utčitěbyctom nŽt'oskobli. Ndi'
Mi miánski lématik!.Ffunš.k Ba.k 9 posfupněýýni sv]iiáaýEi v).aúllni wdáhj.
kltolické cirkvi. vniž s. @dil a byl ýJ,ch@án' (Ófučíě slupujc do idd přIdJšn il
@ik!|ici cirkv€ českosloMké' kdc s hláli k odk4 J@ EB! a Pfu cn.lčickéhoi vzd'vá
hold JanuŽiŽ*oýi'Př.so zibv.n zlslÁvÁ cItěíln talolI}.n Pos1t€hl to ú otokí Bř.zim
'ři
pbrniŽcni BilkM náari! B ŽižtůÝloÚik
n's!i@. j. kltolioká. I M jcho Žižta
"BilkÓÉ
ja
m
podiý.ji.!
to
káblicl.í
m!.'
c.l.brmi
u
oÍ,ř.
!
a
nin
věiioi
M!.
rczšIřaÁ
se
' '.
'.
' Fnnliš.k Bllek fubyl jen socb!ř.n ! sÉfiton' tyl i fuibÓž*k''n n'6lil€lm
$i
g6íis i nic j.j od É c6ly md.Bdilo' ť.b!Ž€ ná ni zlstav.l Šána ť.bížcj.j tížilajel'o
ďlmělost. síad i protoj. toli} snuitu v tvářiohjcno Kristú'ýd i pĎlo bylo v j.ho mucich
Jalab D.ml měIpo tc o
vyaínioh ýic bolňti neŽj6u, ktŤý fuozi oč.ldvojiod Mc.li..
j.dno
j.
pň.svědě.n'
ž.oeléBIlkovo
!
ýHádd
do
Břainovýlh
G!
Byl
mulctješlě
rysvédmí
jal.ýEsi
proooMm o zánikl n!š.ho nárrd4
dÍIosBěiuj. táfuobi a stíví c vpodlďfu
Povšimlsi l!ké,íajolik s. BiIIov! cnr'stologiclišíod pŘvwěhů kalÓlickí: chybiji k!|t sÍdcé
Páně ! soust&d.oj.* í! ňgický podtcxtbiblick. zÝěs|i'
Ncbylo cilen Étoúvahypodlt pŤ.hIedBílkom živób . dII!' lIc n@ačil' co bylo
hllbiMým úobrcm sNhďory tvotby.Byla to jcho specifickyíýímí viE K r i s t! ' .Já jsd
jcn pÍldÚjici rukl jeho'..ryaávll vjednon znnoh. lisrú'jcž psildl oiÓk@

ozdobov ,.. psal v. t7bi'i confiEď me'i' ,'al. bí dobM oiEa svého'
'.Ne
Unélécúusíbýti pň.devŠim
človék.n'musibýti llké b6Fm' P i s m . n ].st 6ái, Piffi
Zamoucenýn pÓhledfu svéhoKnsb měřil svět a žalo€l sloleÓnoí. Jolaw,
pobijd ý lltdo j.*o aěř ' '. cÓ jse 1.dynr ldyž nďÓ.y j$u Mši bB!íi? vidět nmou
6řá*ň ád' n]Mé ýidě| naš.bytl a ýělc'l hfrou snm j. nm.jýýš. fu!áél ''' Ja láíky
šil.íi zbýú - orba !o pŘvi s.ndé pBwiho| .'' Iak wn.ý mB.l býn pád árcta na!.hol
Kf'stus onléd]se Ý ná5! apla]6l! s|ifujm. sc, Prosin, sMi nad .cbou! Ž. !!á bútu v.lni'
pÉvilc mi v^hnou? Niěte' ldižujt. fu.' je dovolte.abýn vfu fiěl do p6l.óího d.chu
mjloEt! .'.Ipújdfie a vt.sín. vchÍÁňyzpu|lé
obělišť
sPisy naši z'an.íl.
'ašioh
.''vyčis1imesobě piíb}a.L .'. ponošdneTére sw1é
prcslotě '.' Tiš. tt!ét.3rcu bole!!
niIovEl a bót seje ýilyjedi'ě: ja od dllši viny' otde' ootEí nil| '. 'v uepťni!ád síy ú.chť
nrin mi úlc!y' ledaplo d.BÍá c.sty Golgory'N.chť děh]jd. těn' cÓ !án vla'y Fou pF
!.!i poňúu, Mnť bin. jiú biě' ldďýn níE b.&! kráol fuchťnodln. s. a ty, @ í's
Idižuji'ja od r,šiýiny oclnň nán tlycton mbyli již úÉ ny, al. Ty Ý nás - věčÍěÝ!Áx
ó MÚ. .nm
'. ''.
'ř.sl.dké
Tatový byl Fmt'šck BIl.l.' jeEuž byl árct o!h.u ÉiŽ.Í! j.noŽ
ztlMsě *
ja'
pouti
dilal ú lidsIc šffiÁtk'v'
m sv{
po&ial tolit uštveý.h . kacéřovaýcb,
'.Žíš
a přó.
pml útčchu
d@hMino s.t*''l v odimém ávotě. st.jně' jal! špeělský nysúk
dc l.
cn& prccbázel tíMi od těla od Švěr]a
i od rcbe klňt' aby až lcprÝ€ na d!ě baaděj.'
'@
Ý Íós|orách zánil.r' vn@ich sileioh lidskénob}ti znlédl Šválo' kďi již íc n.no o
ú'ait. v J.ášov{ M.b.' jqlž obez ho pďÉz.l všai dity' paI.@háal pEobť& vš.chža!
pii!&qicich úechu i ilději' JlÚia. volal' .'t.lbu dim nďá beý ýdci člověb ''' vidíú
t.bc ájíci y l6nu jdro v. stlhu j.&'oÍ\ iíďý bouři GolElty Ý'atíoň asnal Dámzd. igb.t
do Hšicn wčerůl!1.Bmě zíiioi. ' ' Ťd nilost ý k nÁe sl.]''| v &'ě andělské'
' '.
Anq takoýýbyl .futiš.k Bíeli zf,ěhož ncpoclbpinn o.'n'šllnrli jcj od j.no
'io
árcEli.h p.šlojÓ' od j.ho clÍi.l@{trifu!' ! budon+li
vněfu lú.d!r pom Yýtvmý styl a
prc
děho
wb]áá
uě4á
eMě
slM.

Ma.ioské et!v.!í

FrÚt$ki

Bí|ka

st' lhý Btlúš.k
'' "idíéí|lňér. najie ýa.l YÍnn ldč
s',oLšbyrtwi}th,x|.19,JB*',l'

Bj@.iŘ

byk: RbM

lÉ,d

J!óoáoýn Bi]Ek'''" ]ý,$l

rE ja 3rclkfu úd!ózkou @'čit Eáj.mý rá.n !futiška BllG s sigimu'dt
j.ro
přít.blý. Šlospiš€ o stávebójaého přIněí' ďidsý &y čitýdly pohod' je
Boušky
! wÚtmnéhopofuáí'
n.bo nlopat obdobimiprudkýchko.nikd' kdy lmny bily . bl6ky
* křižovlly. BoÚšku saímiI s Bilt.n !' 1395 ěcskobudějovickýs.niÚisl.
Fdtiš.t
Bm!.d veě!' k!€Ťý e přitlonil lt Ddioi s. (.blicki modmě. fmujlci s kolfr bísíjk.'
pňcldad.t.l. ! 4jÚty s. Boušky,k4Ia! M ba.dikiml.i fď. v Mehově u Polic. fud
Mcruji.

{.

Bouškr'sím @lii ncmělz počátkupřiIišpor@lněni pĎ BiIkoh uměíi cožmu ý&t
lby Bílkora p!íc.l<upowln.bo od něj dostí%ld.rcn, a dn náě pój.ho ní@ry
'.b.án'Io'
uňělek; o nábožffské'oožBil.k nĎkdyýonicl.y,jindy řpÉ kÓnabovar v dÓpkďb j.jioh
sPol.ěn'inu přiteli l<ďlu DŇtiIU Lltinovi' o.gdiz.č'imu vůdci Kilolic]d modemy a
rydakl.Ii ! rcdakoru j.ji EW. Nový Ž'vot. Repoly n€i Bouškoua Bllkd Žéaly í.rr:.rar
mjném po tm. kďyŽ Bi|.k bb| vNoý'n Zivoé Óttkoht ý: úábÓž.Í51.o.uněleck;
Elklíty: confil.o. méní(II' l397' s' 3.5',34.,'1.@'6z 9|.94) za pŘvdoÚ (tr' l89?, s. l62.
^ ba dokÓn.ék'ťiřská. Ké
l6a' 18l'l33)' v íichŽ něktai mhb má.oýal BÓÉka a bludná'
*!izi došlÓpo l. sjedu Noúlb zirch' k..ý * koml 20.3.1397E dÝomě svaloyáclawké
záloáy v PEze, r,'2dobené
Bill@vými lcío'y v uspďód]ííiZdal(y B6uaov'' z účstil58
pmných ziad bÍo|ické is'Ťpatiajicí int.lt@'
N! sj.áu bylo prcsIorcnoněkolik
pruÍ
uýil i Fi Bilek ÉM: o ideáIutřesťskino měIc.' I'utinovněI v únyíu
ýl.ó]áš.lg
'a ŽircÉ a později v7datre wlášbi ďaře' a protožeužna
jedlotliw".
otilloÓut
i.či v NoYéň
sjedu e vfsl('.t]ybl6y Bílko@ 96!oupenítlitiAjíol' táal ý Boušlc'ná jeho Dá2ď' Bo!škÁ
odpověd.]lo.9'l897:
hlwil Bilek m sjedu, nikdo l6lyšcl - a nqwěl.
Ne byly to
''co od něho l užN.š' oi bloudi Mél.cI.y.
p.l.j.
do
b}ovéňo
či|ébludy' Dej si to fupsat
co
obla ncbo sny' kd. lřeba oeléhihy a tonmÉnc' To se dí řici v bííi !l. ÝÚiíí
vý1]eénj. to núsms." Lutilov užtctdy Bllklv lqt něl a pNlal jcj Bouškoýi* íoýy: ,Je
a - ncsp.íhé2 ěá.ti' ' ' co s. Biltn ďě.' ná! pEvdujen z části.
to Íi!!mě těž}lj'ale lúuboké
DopišmÚ upřImě' co s' nyslB' Ty ho v*aknilo ááš'..
Boušk!t.t uóinil ! Bilek po oM'a]i j.ho doBsu psaIačátkeň řÚnl Lutinovi:.'Ta
kýžný lilt p- Boušky&6 piišcl' J. m'l., s dob.ýn úm}slm psán. Mai jinýn mi dobř.
Ý'y'tdád]í'
ž. 'Iy vN'z' př.&ášlo fuu vyttl'lout n.mdžcš,p!otď. j. p|E bludu..' lat úi
upiífuá vskÍld dobř. Edl áb}th lóbm n.Psal' ž.nikdy rcdov.d! nic mp$t' Nébudutédy.
věci<,kter. kÉsbou
sÍbiljscmmu.pÚátdo >N'z.< A pĎiož. né b.sby j$uja >bludné
pĎ >NŽ'< p'š'.dÍb'|i*fu Ťu.
m krsbm Dlo N'Ž. p$l n.ouu." spo. ý dÁ]e
'. n.ťěbý á pfu'| BÍlt6' aby \oÚ zld neopoÚštěl.
plob]ubov'l' . č.božby| LLoíov rc|rni
cožBllsk z piÁbelsMk něňu st$í a lité polo, Ž. spolu 6íim by z Nov.ho zivol. odešeita]é
zcyt (uvďejňo}á] ýNz' z'l'ódu mťiónslru) a zd..}a BÉÚft{í (psala úlod
k'uliB
ch'6b,inu Biltotu albu:Modlitby).
DošlÓvš.k k n.č.kaninu obÉfu'15'l0.1397 pňjel loušI.! do chýrov4 kd. Bíl.k ál
a plewl' kÓupll od něío hraE &isia zvýlbif ýRudolfbu ! sádrevousolku I.'šk!.
odv.zl BílkÁs s.bou do Mlchova odlold psl u. iijno Lutinoú:'xďle' bUď nibý' co Bdh
činí. řídi.dÓbl. ěiíí a řidl' Bilct jc u fuc a zú51a!ciúněl@lit d!i. Miblen. * jako Ty a m'
všej. slrftíq !. pehopcno."
Mehov byl t.My mllýn n&řókň
!n.c.lýni *dfii sry obyaaEli, pyšňlci šé
biololim kostelibn sv' váolaM z. ló75' kd. u wfupnich dvcři viscla Boókov' kÓpi.
wd|. kosi.l.
|ami budovouý p!ič.l|
Ób@u E.É'Lišky:KJistus v ansdě G.BmÚ|é
'lojici
s opgBkýn aa]Gň a lelopoilem 1870 ! mďiálskýn sloupm od B' Eďi.h! zL 1?61.
Boulk! Éiš.ldo M&lÚw 5'8'l892 po ýém !,sGoeni na loiz. a @il zd.ločžskouidylq
mi|owó!Énjlm Mcthod.m búinen, I.Ťý mu byl o'cÓlslýn piIbal.n á ódem' ! dvěÚ
&níiovýni n.tcř.mi' hcÉ s. o BouškrslaFly jalo o vlahiho' (dyž Bll.k přij.l' ýlahě byl
přiv@ do Mehovo' obyvat.Ié|aryjej vřcG piijali' byli ÓstÍhě í! n{všlěÝyzr7tli. Boúěku
n!vště{M|Ó nmho aáných s'isovatslí a výtvúých Úělců a Bll.k jako ý'1É2v{t'|ku
nllc.íiI pŇéty obou stc.ýth puí' tdyŽ |aniř ledlí odnill. BoJška pEv.dl Bilk' po
vÓborIl@L pozdějšln
Mmhor,ě' *nám'l j.j splítcli. ejnina 9 podučnclfl
'd6
F'Íou a sll.ýn ídíciň
lutorcm h h po mIádcŽ! M.t&ským @h.oloe.'\ ko$hncň
j.hož
mdlouhopicdtiň
Šyn
otto'
ÝioloDccllish
Č.slEho
ttŤ.l.l!.
mř.l
učilclcmBďeÉťL
(]0'6' l89?) r n! j.hož hrcběv Náchoděbyly t'to Bodkor' !.rš.:

yic Údá]:k.! ,.ž liú',u ňa hi de|l:
já sýřfuhnil ňŇúňli b'lc ffi'
bžodlaěliffi nhnn ed oýzdtíi'
d r brdet dndrtr@ h,ajupred1:hrm
BoGka s Bilkm podn'tli taÉ několik !ýl.tn do hísnéhooko|íMachova,M}ttiýili
(ubedkow
sercu
&ru s oblen talich. a l.topoĚteB l8la Ý iv1áchovské
tholé' v},šlisi n!
E'ě/u, kd. si pohlédli l@!li, p66vaou l' l?33 poď. !Áwhu K' I' D'entz.nnof* á úaBor
(MÚhoskou hofu)ía bEni.ioh s lnBt.n (nyii Pol!l@)' od|uds.šli do Bukovinx léáci Úž
fu pruké sta!í ldc navštíýilihoďim ě6k! odily Duohíekor7'kde s. Bfl.k kúďo
pítomých ap6 do panět'i lo'iny l.lÉz@u sirl<ct' nfro.enou v inkousfu,jm nělólik
řád.k nížepod podpisT. G' M6at7ka tlď fu byl ! d.@u olgou ! syden JÚm v létě1397'
Bllg reIni aújll lýmý oblid.j s bíýbi' ďou]i),ňi
vlasy' Paliici sErémuDeiclu DÚhíčkoý' !ťůrcdci
po sklííoh útken a bludištichBm á q.jš.úny' a
t!Ťou načíl jého podobihu, ldŘi pak ýis.l'
ýhostiĎci íž do r 1918' Po sírti DehÁčkďě
(7'9.1902) mp$I Boulk do p€'Ébi hdly (dn.9
ztzomé) následljícivetše:
Tabáýó hlM rýó ú*ryz.ča,nl

táchndliď|
lkóžd býúId,ch,
'kdljli
h,ry llúhnall' kfuyene sÉkg
ýýšz dolk čeid' y ťB|ih,6wt2óftlL
IvnJfue Tňek. šlÚšl hld8 btl,'
fo+č6b Íeba,.1,dl1'k,lddi'
'
slibhi fo ýih'
|4oboji hhw
dlch ý.*ó |cóWjú Idž!nad |,ó,'n.,'
1ý od.šd - Mzbnáú duiéR@
h| b|oudík,ld, hkdó, ýrzži'?i!rá'
zda! čako! chfu n4d. n.přkd -

Ín'ča,ž,ďn
spďi|d
-qdé

rnltiš.k

s\\
{c!ón.Lýý.l ý bnětltén 9dáni Lidaýéde@bdal.)

Bil€k Ý bmě.lkéu Jvt{štliÚ

yvdáni .....

.aílkovslá.. .die iolDio Úoléhoí.k].d!t.litvi Bí ýou ljno.Ódou bdici' už Ýrc..
l99] ve s(: Bbid* uvídi tit]lÝ: JAK MI DilvÁ Po\.ÍDÁI'\. ToMÁšE ZE ŠTiTNEEo
DoKoNANJE !o{Ěq ŠlsTERÝcH a c''v]il"A svÁŤÉ I'tsliY s'núfuimé žc ti. ll.ři
mlji možlos| $učóné fakin'lc poEEď ll@ždýn PÚvolnin !rydínin. hk nonou bý1
bib|iofilsb n.ulpokojŘi, al. |.to přistlpíost rcdshr''ých po|ožťkýj.li cprodu}oveé
ýčnsti l iavíc sni'rou pEdejni cmu j. ld!! slu'b! F6n|išk! Bi|koti. kto.ý j. l,t
pňédslorcv]ón
?ó]oznjlďe k'lihklp..tvi a posb'tNfjEi pďimýni výlisky étňiiúmk hoÝo.
Pměvldž rclk]í fulogEÍ. lohoto unélc. v d.h|dlnédoB n.ý\jJq l'k jc ř.ba mmn j'}
dokomlý bilkďský kolibřft (lyB trar@fu)' llt l6t ď|ěl sfuúťv. V|Ňivěd'én stoňjbr
moŘsk":n zBra ýe střói
MoEvě M@oliá olmE)
1 ýť v|islir|d'én 56omjkr
oksu NoÚJičín . bi4 futolická nod.dl sh|iBlrn B.trrški(.\rcr JimfnŤ.bič)l zqinéú
i'!at úílí.Zvlólt ho wyúá.í' '...'

vpos|edni dobébyh v popBoEmln bměnsk.n .*].dál.lsNi vydlna (ŘiŽovÁ
cEsTA - aimého wlkého lomiB - á jd. o j.jich n.jdokrí.I.jšínoYolk*. od púvodliho
\]/d]íní
9 |išíti.plEnou obměnoutifulnihol'sfu l &ohi sl.pcckéno&ku 3nli].y ú pl.balq
a Ratouko'ch*ska byly vliskímách foáIi postupy pEcinějšl'.l. i bk udělali Bílb
Pýi nálúdu ]00 lo6újejeji prodejíi&n! (si 550'. Kč)opérclico slúnou' Moáo*
objed'íni Je na
č6tní Kocď ! A!dE3 Polidtová, Údo]ni 2l, 602 oo Bno' MŽi
'dÉq cyuÚ' kteď pcdí kohlE.líeÍistiobýn i nejle9ím {tilún FwlišLu
ájene se L!& dosúvá
Bilt!. v'.póvěd ŘÍŽovÉ cEsTYjé koGfubi.

o jedloE pnžskéd poÚ!ík!
Rt.b*d Écdď
v PE4 je několik wliký.h a rclkolŤýoh poMikd stoji na qáÝéjšIch nfti.ch a
moá z nimojdoÚioh věnuji jiB svou pozoEost, Ttálté lidé z va}or!, kl.l1 jsou pop1Ýé
t ?Bz- PrchÍžejisi je Hlivě, obdiuji doEdlst misEú'kÍeřijc vytvoíili' ýzpÓníMjl i ..
' ýdclch pocil
n.hnoÚi z&]u!y' kmi si úi nálonli v.lkáli ziskli' Mlji rc Švtsh
spotojdost! ž. ÍiEd svó v.lkésyny t.ko p@til' To plati o pomitu swÉhov&la!4 @tb
JÚgnrm
. Ffutišk. P.lrc]níno. vedlc těohto kliký.n pon'ftú
Jm ttB'
'o*f. i jiné' nršÍ sic.' al. pl.c. hÉ!íí jlko pofuik (ďla w'' vjtě*laE
vP6z.
nslade
Mán.s4
vEh]iokého' svatoplu}á
Eál*!' Jea Nqldy' Bož4y NěncoÉ
jiné'Ós.laíoÝi ndnic.'mslava
Na bdově
natézán.Mlu Bbi LóÝa' s'a.
čŇna Juli. z.ym a mohé
č6k.ho náed.' al. byl uěaýn Fbinm' slghýn
.ec.l.low, kteď ú.byl siÉ
'ynd cjs!.i. Rudo]á tr' Pbsl.ul PŘiu syýB colfreú pÓ
aicbFistou . oblibd.fr šl.chdébo
cclén svěié,!j. Prcto Étowlkécti hodm'
Pokokovos PÉhy dolGajc !m!& nuŽ.' ttď vP@. nikdy !ai] a s ě.ským
nárcden Ňnýcn ďyk[ nděl' pmit MolŽiš.'náš.hoosvoboditel.'úitel. a zikmod:iEn
kterýál pÉdť.ni risíciléty'Edy v drbě' kdy PÉnaješlěneexislova]a'J. oGffi shomýoh
á stoji ná nílo i..kvmioEném mišlě'v m.lém 9dě vPaížskéÚlici' vbllzkosti
oně'i
dj]d ďahého &ského wnařc Ffurišk Bilká' a už ploto by
slarcnovésynagÓý.
'. PEán' n. něj d!Et'
* cnodili
6lúov!I.
'by
Jak s. ffi si]ldv Mojáš dostd' jc dojiý: míryáhada. N.chc. * íís pied ýéfi! že
ptažsbý
ňlgistát N6I' žcpos|.vi ý !@ whu Mojášc a ž. pověřil Mista Bíb j.jin
se
prerqleňln' I. i'šak pEýděpodobné,
ž. pr'*ký MgiŠtát M éd]'ž. by nělo něktÍédilo
socb'ř.
rfudšk!
Bilk
zdobitPEn! . ž. bylo s Bak.n j.d'ím. Tm nabiď
íaného č6kcho
soohu'l(t@! z vlsn]ilb popudut''Dbil a a L'á$É,zdaiiléa úó.|rédllÓ pov!Žoval.z]ísfulci
měsl! mu n*hlěli v ionto ohl.du oponont lŤijaii jeho níbídb aplitili socnua h|cdlli Po
ni ncjvhodnějšlmk!o' ByIi ovš.n opaEnía nehtěli býn ErčemúlohjíoÝiflířú.vzpoméli 6i
vó$. žeJo.e|Óv. býaló ádov*é něsb' nfrí dosudž-&ríou
!o.hu' a usoudili' žc by se tiú
j.dnali
ý ŽidovJ@u úibožmsl.ou
ob.í,zdaby nměla n{hn.k kdyby
wh. Mojžiš.hÓdila. I
y
ji posl.vili í! volnép$fusM.
blizkosli sbrcnoÝé9@goď. Ta 3 dm slhhsil& . bk l'ú
pomnik
tlid!ě
inslllovín'
Alc mlgisFá' tyl ď* op'b,ný ! dopustils. malého
by| Biknv
Eiku' Nedd q|ý' do podsBw. scnyjn':m Mby' ktáou t.!!o poóó& př..btBwj.'. irk s.
to chodci $!d aíi ncdov&ěli. DomiEli 9' žcj. lo u|I.cké dIlo' plod lidskó &r@iq a ž.

př.dsbnj. rÚž. v.likébÓ a silnéhovc &'[í'ckim postoji' Divili lé j.n' ž' sc dovedl Ek
n.pfiroaě schollit. Ale oo ušlo@EnýE PBŽÚúí! n.!.lo nicatickýú Ókupúlin' Přikíuli
úagsbihj, aby byla sehn odÍoňtováMa m&lo' M.gis&íl nel pGl.cbnour a ustladnilji
spolu sés@houábi Lóm v nějah:f, s&l.dištimei j'nýn, podob'ým hánóudln Tat byli ti
dt zitléschÓváni v b.2p.dr6n h1t' nmEel' s. diwt m ryzýkE pohlcdynacGtůa ncřísli
s sEachm při nál.Ech óa PBhu' Tam př@]@lišťsllě
Eitldw řišia doék'li s.
''tGioil.!ou..
doby' tdy ÓÉ Ž]átiloslÚ}o nlfu nÁd&!ňou. I pÉati Žid: se v mall'n pdčfuopětmititi do
n o@é !Éhy 4 něIi j.dnÓ {o!cí ířá!i' abyavlá(u vc svétěníi Židowkí nábožftsknoh6
ptážskápoádál. masEá! .by po$avil oÉtp6{é Mojáš. ú jeho býv.léEGto ! no bdlt
úd ýýn í.3ťót1ýn st]id.n ! chrÁlit j. a sl'mrcu
syugogu' MagisF.il jih ohél itEd
qlověi rl. při důk]únéplDffido. bylo zjištěúo'že byl. socn' !řeÝozd á Útl l!ěíE
d.f@vá!a'
DaI ji tcdy Mllvit a podl. &hoalého mod.lu mu ulít.Tal. niE. pícd
ýb.u Mojáš. tr'' ab snoduj. sc zc.Iá .. sýiÍ pi.dctůdceo a je t.koť, j8i(jej nisE BíIek
Podiné je @š@' žeúbidl Bil.k městrPte soohuMojžišc'a nc soonunčk.Éno
q/tologic' Fmtiš.t Bil.L
křesťeskho sÉlého'Úébo někfu".hoEka zóeskénebosYě1@é
ttcý dotdl lolit lš{9ný.hhl'v z km* r,t$ti -j6 pouédn.tera j.no HÚa ý fulině| byl bohabojlýn nuž@! zbo''ýú lotolikeB l ubokýmE'€liEln
a hystit@.ia
otok@
je
pilným
posl.díi'
ěl4álm Pl@ ý!.ho 3 á.l
Bieiny' Byl
od ými íd'}y !Ž do
ze
všchonejír ho ŽajiúalosledoBti 9ýYinlidsM od púvod'ihoPrimitivismukpolytheisnu a
od bnoto t ídodleimÚ Ý žjdovstýia ýkř6ť&stvi. Měl lúubokouúofuDiedvšmi lidni.
k.n Ei]i lidstw oestyt ryššimh.táE, ! fu viděljeé' žesc o lidstvo ýétr ncjýicezsloužil
a dll ou na poušnÉ.krieé
Mojáš' lícý doponoh]Žolročm'ínuDá@d!IzB.litd t 6vobodé
a oběúsk' ziton' víicbž dok!za\' ž. niiÚě lidi' všébnylidi' i v
nÁbo&ílke Ňdpý
o! byl p@i' tdo onail roc vladařúa uloáljin' aby @i
nqnďší' íéjslabšla
'gchud{'
s. do vil.l. z!Ií!lé nu
Mojžlš.B sfthn dšl.úrit
dbali zól.ond a
'.!ouštěli
'npďMra
BIl.k p*h@il' ž. l.nl! cil byl p.o
t.hdqšllzn.liry j.Štěpliliš r,ysoký a
k'ždéhojednotlirca
sl.dovol čimGt lrobků. ktďi rr/ratlld.li veliki ú.ill' .by Í'odu ia.lŠ}á!u kÉ]'uj.jicn
zi&oni]o !šdpiii.j.j stál. kÝ?ššÍna !?!šió métjmrcdlj' sÍdc. pudi]oBíI}á,aby vc svm
rIiiš.'
sti9áfi 4hytil p.sEw Mojžíšow. všéh piobl.d smEh
''ďdiáš.'
'ájíš.,
&ty v'd!I úslan
Ez€ohi.la {tál. 12 nalých pĎĎků Eay' N.hefuiai. a Dei.la' T'6 sÝé
Ý kiit]É\ I.la! .áz!tl .'c&" a ,.Nol'' cétr..'věděl' ž. výv'n li&iv. íai do$d ukončo' a
přál si jalo šl.ctr.E!ýě]ověk.zboáý tt.ďú a velký pít.l lid.t%' lby pňšliblz noú lidé'
kteři by ukiáli liót!fu íow c.'!y' po hqých by úoblo káč.ti a výšá výšsbuplti, ažl'}
vysoko,6by bylo skuEĚnělaálowM BožiE ami' N.diýin. s. pÚtÓ, ž. měIBIIekna&ho
Mojžiš.rc wliké lá&. a žési 2 pl'á Ídc. přÁl' abyj.ho v.likost pochop'li i h.žúé' lŤoto
zhotovil fulÓ *bu pó *b.' A něl Žni sb!.ěno! ňdoŠ' A poněvadžm owl PÉhu.
Páfuíy' nlbidl plnžslcmu magisFáfusrcu !Ňhu MojŽišca BdoEl s., kdyžbyh vPť@
PodiEjíe * ía ni' Tu n.sbjl Mojží!oaje9úb*ía ry$loln podsllwi ! neshllžifudě
M msy lidí' kteÉho obklopují'aIédi N *houl@ 6áí a ŠÁňa íy v'díň.' Ž. tojujc l&lď,
přclěŽkýboj sán se sbou'
Mnoho Má.|r Ťáanilo př.d Blutd MojžíšcÝ n'rohějšicn sifueich. uělšinÓÚv.
spoini s D.steEm piitíáli Yryťýchdo dlou kloéÚý.h d*lc Ti j.dni k]!d@ dů@.jak $
citi šťs!lýn. kd'ž j. přijíná Ód Boh.' ti dn'I. jál byl obhŽoý' kdyžlŤ.ičclsd.skMi
v náručis holy sinlj. Ti fui' ja} j. pln hněw uštil kzmi a Ídbil ó. sto kuů;kdyŽvi.těl'
jlk j.ho nárcd t6rÍj. kol.ó pohášlé íod]y' Jiíl ho ásc pfulbwji' ja& úpěnlivěpĎí
Boha aby lidu ia.lišiéru J.ho třich p6úňul' Na jinych ob@.ch vidímcMojáš. E
spol.čnostij.ho bňb AnďÓí!. Tyb sény nájimaly BíIk! a př.dvádířj' jle bojuj. n.

s.
zd! íá Ópustitis: uiňé' bezpďné'
opGtěíén m'stě úm s. s.bou a nťnůŽe
pisl po svéhotcbina' nilého úcryhoóénol.'ěÉ
nilým n.nnéné@ésbán' Pasty'ř.orci' jc' 'Óáodnouti'
MidjÚského ú.bq zda mi jí' do Eg]4b, poslaviti 6. ýě.lo ncšťa'hý.hsoubnaovcd .
řdMti s Hlgm' abyř á ýých ďUŽebpópÚtil' Pak by jc nohl dov.sti do jcjioh amě' kt.É
jjn byla Bob.n Bllbft.. zil tud.sitky l.l dŽi Midjanty a ndÓbl sj É ně íéžoBt'Měli ho
nidl !c by| ciale a byh po|'c'ocm''kd},r'í pod!|írku l d.] € s nlT' do @hovru o;
molrc ióói s nini íoáděIal' vyil.dihl nqbději seofu a oddlval s fu !{r úyšlenkán.
Táal s9 sáří tcb.' ulá by n.udělal dobř., kdybyýé síy a *hopnÓsti věnov.l Éději ý.Énu
úárodu'M'slil' ž. by s. mu podafilo do6'á u lftón4 .by pBtil lŤá.liry ná poLšť,áby idn
sv{ňu Bohu sýým zpúsob.míoužiIi.a žcbyjin no pmdi! aby s. rzd]ílilj. užÍitdy do
&'pt. ímítiIi. snil o tom'žeby jin noh jqioh před5t.ra o idinán Bohu hloubčjir,štipita
ž. by jiB úohr 1tfpÍ nÁ2or'Žc teDjejřh jcdiný Bíh jé Bůt lásky a pdvd' soúitu a
smilowÉfla a si mohoujq khdy j.ho prizo asluL
naplni svéýdrc I6koU. búou ijo
'dÉ
slEwdl'Gti a salou pon{.lútlšen te k]id!énuáÝo$. snil o tom,Ž. by jim ňol dáti i ji!é
krííé př.dpi'y a spBved]ivéíld' aby $ ryšinuli výše,nežlijsou jini náFdové. Tyto
úyŠlaly no blaál' 3Ien.byl si jist' zd! j. Iaa.liÉ piijňou a z{i. se budoupodleíon řidit.
]idi a Gdél' Ž. 9 oiti pní'év. src niztosti a rc ýé FDstoÉn.jí6t'ějšími'
zíái dostÁt.čně
Bí.k byl tínto zipaíoin Mojžíšem
oko!'.n a hěl a to, žcje to poÝimosli l@žd.ho
čloÝěka'.by sán se sbou bojolal, r{elny ýé púy a vá&tě přemílúta Gilold o to' .by
dosá.hlasloň n. poli tEhsti
a č.slroíi ..jv?ššíonh.t' Byl l.dy Bilek íileli dle ýět
pod€buj. milky ! be nion íedospějeqsoko' I*tě nedáWo t]Ťdilo tisice Udi' ž. !énl
úyslil.Iný sýět ba víl.l. ole dles tridi již st.tisioe lidi' žeje to možné'a ýtsd btdéjř
v líáikétiobělato nyšlata skÍten a ti budoucíIidé,kt.í již nebudoužád'é2bfuě lŤÁiběta
Ž{díépoť.boE! n.budou nei Panopit, Jú lo Mo noáó' žc lidé redli války a že sé
wíjmě |dbili a íičili. Prcto úíoval BiI.k Mojžíšsa toužilpo !om' aby no Giclúi lidé
Plnl B'lkoE soob' Mojžíš.'stojicibovsouedsM s|.Mové syMgogy, svéposláíi?
Poohybuji'n.boťnílokdo ví o co Biltoýi šlo,! ná]okdo z dnešnichliď le Bilkova nám' To
je ovš@ c!d.m všcons*n'
jsm n6b^cl' ř by byl nétkÍého
lBžúa poE.d na
'cšlě
aby š.l do st'kýeián], koupil si P6]&kéhodějiny Íífudá
Pal&k.ho pomik pňměl k tonu'
Ť!tó jsm nslyšol, žety si něklo při poht.duí.
..sÉho a prostudorEljc sc v!ÍdúIdlnnocú'
Pomik MiIEJ Je. Eua uvědonn,ž byl Es wIlriň ňiloniI(ffi púvdy i Ž. učiniidih' ž.
budéi oúp6du milovlt ! o pÉvdusiloE! A]c prclo pí*. bych nmawhl' aby byly my
Nás Židy těši,žéj. onenBilkrlY poNik ý sowdšýi sllfufuvi synagos/' Potýaje
ňán' ž. Mojžíšovoučmi nai 6hB|é. Ž. řikí o'oho úío' dd.šÓi g!nmc'' ! Že lé
uk@vď.kn ccsry k laši a hiséjši budoÚdosti nám zidúm . všm lidfr' Jcn jedÚ Ši
pdú!jjď.:
t.joval wi * sebÚ 6 EiloEt o to' ábychon dosóňli ýyšši
'N.bud.heli
s ÍizoM
t l.pš'nu árct! liď ni mi|.. sounlsimc úplné
mBWi dokomlos1i,nedospéjem.
j.
onohosbĎdobéhoádovskéhoEyslitel., žen.jvěÉiňhrdi.ou lm, kdo ovlídí siň sébé'

obci' r' )oftlI, č 5.
ČlóRekjepřfual z yěs|nifuŽidÓsuch nóbÓžeŇký.n
D. Rhhd.d Fcdď bý ý !.dt'iýh

lded' zňsbin nbíM z o'

Mčstsl.émlJ:'JM v. vÓdnÚ@h a spo|!ínosIJulia zey@ ý,/d'|, l i 1997 sboD&
4ymvský.h]ri.dnríšck 3.Ázh Tedy' !!'' obr&y' Autoly př.dndš.kj$u lonóš vl&lq
Jeslav.
P.lr winlioh' Rob.ýrB. Py.* a d.|ši' Při6DáÉt Jgrul.u Meda i.
vmoýin dlchoninu
'Máčkoví' praElsM
Zey@ a FaDlkn BjuÓ' sbmÍk |z. akoupÍ l'o Kc)
v Pbmáhía fuiá zeym (Libocki
'ulE16' PÉh! 6, tel' 367093)loždou&ňÓu s fu a i.děli
v něsic'' ]dyjé pdnát'ít přt!fupúý
v.ř.j'6!i
lři pfi.'ibsti 75. výÚói únřd (rrla Dold]a - Lutinow probělÚc vú!..ý lo. Ustop.du1998
ý PEslějově ý sÁle Ku]íEfio doóu Dt['{ koďm€
m rénač6*t krto .&t nnd.mt
Polad.l.li kolf*noc jsu: Ulitu'la
Palrckiho voloDoloi. ME@
PrstěiohI.l
v Prcs!éJolt.Árcib krpslt/ volonoud a Úfu pm é*kou lihm
ÁvČR;EbŤi
ýpÓIu!Íacuji:Ljtenimi odděl.ni MoBvskqlo nue ÝBDě . nl}].tklrlsM Ása
v TÉbíči'
Tolo útlad.lcbM álowň ohyslá
núor!áfii KDos1ílaProrm
'iÍ'6
'}d.t
kml.mc. záj@ůn rídi z.šId. (I. MÚilďí,!fukobysEictá
3' lóo oo Pňb!
'Úi!oB'o'
spokěnst otote B!@iny v í@ěřicíoh Ed Rol.}'blouu$ďíd.l. r óE.h 12.a 13' z!í
1998dvoudoli á'.zd' Litenáíúporťpo sloprchoool@ Břeily' F@tišlc Bl&! . Jalot!
Dhl.' soúásd áj.ztu byl í.Eslli
p'ogu É lEdě Bliově k L2o.výrcčín'Mi
Ddla a dd!ý dú v
k. Úo. yirďI n'eaí obloB Břai'iy
'ahů.
'fufioicn
l30. výmčíl@zfii bsít! otot@ Bl.zhy si no slohoct'ln wčal l1' Žáři ďi@mčlo
Tj' ].t.ří s s náEi áčatlili rych'ázb do kslsla sÝ vólbn a zd@, jistě oomjli
pbf.sioúini a eÝěmý výkladpúi Milldy letoý' o Bfltwýlh dí..n i hiltorii ko51.l.a
přiviEjí' ž. pÚi vDkoú píslilil. EpořÁd.r Ý}Ehá']o prc spol.č'Út !' Bilk! i vďjšlín
lod tifuhB Da&y vyddo Mtlad2!.]íwi Laaillav r{úáček- !s.ka Úbor rc ziaánó á glol
J@fa váchala z l.i 1922- l9er. ve ýÍn da&oq'ch da'llmh mlř n.skývá í.pát.IiM
lděi lgýn sucM]dlrr ' B'lka Břain( D.illi a dlBi nev'J.imJi

vg'lďii HÓuÚ (snctinoyo ná5řlá 6. PŤ.h! I) pro lb. od lo' |hm do 7' bilm 1999
v^t.E gňnt a l3seb lfutišk. B&.' !i' příl.žiio.ii télovýstavyj. úoáD pt!sd!d'icŘ'{E
Edfrl Mbidíout kprcdc'i BBfiokí d]la Fretišlo BItk'. gal.ri. bud. !řijímt Mbid.y
l plod.ji do pÓlÓýitry lcdn!.
v úděIj l I'l0. vc vcl.iráin p!Iá.i (NG) s. Ró MicMlkowí b!d. v. ýé !ř.{tni&. lsochď.
s.pětl hroly . dÚna' eýšlc. nld phsti]oni č*tých slDřd. vč.óě Ffutišra Billo.
v 8'l..ii Mua Šu@Ý7v K''š!.Ebý.h EÚí.h Ňr!&!. do tonc. íjú shlédrcutn! dnc.t
ďÉvorr'tú
Ffutišb Bilk& kcÉ e apújčil.AlšovtjihočBld ga]6i.'
vúc420' íjm 1993 v lJ'00 vŽpmfum. výrčI úí!1i Fdtišla Bi|k! položeÍol.t,tic u
j.ho otíř. v ohninu sq vir!'

kÉii j.dě MPhdli šl.BrÉ ďisPévkya rct 1993.dirlÁdlo. !lož.nh! vý!. pílpěÝků$
oolia
n.a.!il. (ď!hod.i a sfudh'i 2' r'č' 6Ďól l0 Ío' pl..bž. íŇčl ej ú úl'ád! !óIc ý a?šují!í!n
úťrdů É vydí!á'j . I!6jIít'i zp.Áv -j.d!o éisloi . po.bňýÚ r7ť.I'izi*Dl.n 20 Kč'věňE.' ž. d
čl@vé' lídi šib úďou dowul přiŤéjiqí{ číldoq z cÚžpňiI.E upríEló ďkrj@!.

v Bšichzpóvá.h .ídi otblcmc plía.vky Ú.boďÉ%éěll'la' kteÉ.áe p6l.'ií.te

(útatmí a&.sy spol.čnGti latišl.. Bfl*.
Tb&' Lubmfi Mrcjosky
leókovi |516
14900krbr4- tM
ÚedMtel)

Phbrlav Šinice
Jmýmova 614
51101TMw
(!ř.d*d.)
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