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BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Bohorodička

S bázlivýma očima vyhlížíme k roku, který právě  plaše a přece od-
hodlaně začíná. Věřící katolík se může však opírat o vědomí Boží pro-
zřetelnosti, o kroky, které je možné snadno vystopovat během dvou 
tisícovek let křesťanství. 

Ano, byla i těžká období. Ti však, kdo svou naději vkládají do Hos-
podina, věří, že „těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“, 
jak píše apoštol národů, sv. Pavel ve svém listu do Říma (Řím 8, 28). 

Není proto náhodou, že první den nového roku je zasvěcen Panně 
Marii Bohorodičce. Ta, která věděla, co to znamená být matkou Mesi-
áše, ví, co to znamená být i matkou jeho sester a bratří. Sloupy jí zasvěce-
né, jako projev díků, mluví i dnes. Nejenom o dané historické události, 
ale i o  jistotě, že Bůh je s námi „po všechny dny, až do konce světa“ (Mt 
28, 20). 

P.  Martin Lanži

PROGRAM 
NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

LEDEN
místo čas

1. neděle v měsíci  01. 01.

Broumov - klášterní k. 10:00 hod
Broumov - k. sv. Václava 17:00 hod

2. neděle v měsíci  08. 01.

Martínkovice 08:30 hod
Broumov - děkanský k. 10:00 hod
Vižňov 16:00 hod

3. neděle v měsíci  15. 01.

Heřmánkovice 08:30 hod
Broumov - děkanský k. 10:00 hod
Šonov - hřbitovní k. PM 16:00 hod

4. neděle v měsíci  22. 01.

Martínkovice 08:30 hod
Broumov - děkanský k. 10:00 hod
Ruprechtice 16:00 hod

5. neděle v měsíci  29. 01.

Božanov 08:30 hod
Broumov - děkanský k. 10:00 hod

Svátost smíření: 
20 min před každou mši svatou

09:00 - 10:00 poslední sobota v měsíci v P+P
Adorace: 

k. P+P: 1. pátek 14:30 hod.
kostel sv. Václava (1. neděle) 18:00

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU
den místo čas
pondělí - -
úterý kostel sv. Václava 17:00
středa kostel sv. Václava 17:00
čtvrtek děkanský kostel 07:00
pátek děkanský kostel 15:00
sobota děkanský kostel 17:00
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DEUS CARITAS EST IV. 
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
První část - Jednota lásky ve stvoření a v dějinách spásy

7. Naše úvahy o povaze lásky, které byly na počátku 
spíše filozofické, nás svou vlastní dynamikou nyní přived-
ly až k biblické víře. Na počátku se objevila otázka, zda se 
za různými, ba protikladnými významy slova láska skrývá 
buď jakási hluboká jednota, nebo mají tyto výrazy zůstat 
vzájemně odtržené. Především se ale objevila otázka, jest-
li poselství o lásce, které nám přináší Bible a tradice církve, 
má něco do činění se společnou lidskou zkušeností lásky, 
anebo se spíše staví ke zmíněné zkušenosti do opozice. 
V  dané souvislosti jsme se zabývali dvěma základními 
slovy: erós, což je termín pro označování „světské“ lásky, 
a agapé, což je výraz pro lásku, která stojí na víře a vírou 
je utvářena. Dvě zmíněná pojetí bývají často stavěna do 
protikladu jako láska „vzestupná“ a láska „sestupná“. Exis-
tují také další podobné klasifikace, jako například rozli-
šování mezi posesivní neboli vlastnickou láskou a láskou 
obětující se, k čemuž se někdy přidává ještě láska, která 
hledí na vlastní prospěch. Ve filozofických a teologických 
diskusích se tato rozlišení často natolik radikalizovala, že 
zmíněné druhy lásky se stavěly do protikladu. Typicky 
křesťanská by byla sestupná, láska obětující se, tedy aga-
pé, zatímco nekřesťanská kultura, především ta řecká, by 
byla charakterizována vzestupnou, žádostivou a posesivní 
láskou čili erótem. Kdyby se zmíněná antiteze přivedla až 
do extrému, pak by to znamenalo, že základní charakteris-
tika křesťanství by byla odtržena od základních životních 
vztahů lidské existence, a tak by křesťanství představovalo 
jakýsi svůj vlastní svět, který by se možná dal považovat 
za cosi úchvatného, avšak tento svět by byl úplně vytržen 
z komplexního celku lidské existence. Ve skutečnosti ale 
platí, že erós a agapé, tedy vzestupná a sestupná láska, se 
nedají nikdy vzájemně kompletně odtrhnout. Čím více 
obě zmíněné dimenze, navzdory své odlišnosti, dospíva-
jí k oprávněnému sjednocení v  jediné skutečnosti lásky, 
tím více se také uskutečňuje pravá povaha lásky obecně. 
I když erós je na počátku především žádostivý, vzestupný, 
což je dáno ohromením z velkého příslibu štěstí, pak při 
přibližování se druhému si člověk stále méně klade otáz-
ky ohledně sebe a bude stále více usilovat o štěstí toho 
druhého, bude se stále více zabývat jím, daruje se a bude 

toužit „existovat pro“ druhého. Tak se do erótu začleňuje 
prvek agapé. Pokud k tomu nedojde, erós upadá a nako-
nec ztratí i svou vlastní povahu. Na druhé straně platí, že 
člověk určitě nemůže žít výlučně v obětující se, sestupné 
lásce. Nemůže stále jen obdarovávat, musí také přijímat. 
Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku přijímat jako 
dar. Jistě, člověk se může, jak praví Pán, stát pramenem, z 
něhož prýští proudy živé vody (srov. Jan 7,37–38). Má-li 
se člověk opravdu stát takovým pramenem, musí se sám 
stále znovu napájet z onoho prvního a původního zdro-
je, jímž je Ježíš Kristus, z jehož probodeného srdce prýští 
Boží láska (srov. Jan 19,34). Otcové různým způsobem 
viděli ve vyprávění o Jakubově žebříku právě toto neroz-
dělitelné propojení mezi vzestupem a sestupem, mezi 
erótem, který hledá Boha, a agapé, která předává přijatý 
dar. Ve zmíněném biblickém textu se dozvídáme, že patri-
archa Jakub maje pod hlavou kámen ve snu spatřil žebřík, 
který dosahoval až do nebe. Po tom žebříku vystupovali 
a sestupovali Boží andělé (srov. Gn 28,12; Jan 1,51). Ob-
zvláště zajímavou interpretaci zmíněného vidění nabízí 
papež Řehoř Veliký ve svém díle Regula pastoralis. Uve-
dený autor říká, že dobrý pastýř musí být zakořeněn v 
kontemplaci. Jedině tímto způsobem totiž bude schopen 
niterně vnímat potřeby ostatních, které se tak stanou jeho 
vlastními „skrze niterné soucítění bude na sebe vztahovat 
slabosti ostatních“. Svatý Řehoř v daném kontextu zmiňu-
je svatého Pavla, který byl vytržen vzhůru do největších 
Božích tajemství, a právě proto, když sestoupil, byl s to 
učinit se vším pro všechny (srov. 2 Kor 12,2–4; 1 Kor 9,22). 
Dále jako příklad uvádí Mojžíše, jenž stále znovu vstupo-
val do posvátného stánku a setrvával tam v rozhovoru s 
Bohem, aby tak mohl být na základě svého vycházení od 
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Boha k  dispozici svému lidu. „Uvnitř [stánku] uchvácen 
do výše prostřednictvím kontemplace, mimo [stánek] na 
sebe nechává dolehnout obtíže trpících.“ 

 8. Tak jsme nalezli první, ještě poněkud obecnou od-
pověď na dvě výše položené otázky: „láska“ je v zásadě 
jediná skutečnost, i když má různé rozměry, přičemž stří-
davě jeden nebo druhý rozměr může vystupovat více do 
popředí. Tam, kde se zmíněné dvě dimenze vzájemně zce-
la odtrhují, objevuje se karikatura lásky nebo každopádně 
její velmi redukovaná podoba. Zároveň jsme souhrnně 

viděli to, že biblická víra nepředstavuje nějaký paralelní 
svět nebo svět, který by se stavěl proti prapůvodnímu lid-
skému jevu lásky, a také to, že biblická víra naopak přijímá 
celého člověka a zasahuje do jeho hledání lásky tak, že ji 
očišťuje a zároveň před člověkem otevírá její nové rozmě-
ry. Zmíněná novost biblické víry se projevuje především 
ve dvou bodech, které si zaslouží být zdůrazněny: Jedná se 
o obraz Boha a o obraz člověka. 

Sv. Anežka Římská,
panna a mučednice, III. – IV. stol.

Měla necelých 13 let, byla ještě dítě, ale svou stateč-
ností předčila muže. Pro statečnost ušlechtilého srdce, za 
kterým nebyla pozadu ani její tělesná krása, byla vychva-
lována světci Ambrožem, Damasem, Jeronýmem. Měli k 
poznání jejího příběhu mnohem blíž, i když se odvolávají 
na ústní podání. To mohlo být zabarveno nadšením pro 
tuto mladou mučednici.  

Přejdeme-li k obsáhlé legendě, najdeme v ní rozho-
vor, ve kterém tohoto milého vychvaluje, když ji chce 
pro sebe získat syn prefekta. Do úst jsou jí vkládána slova, 
připomínající stylem či obsahem různá místa Bible: „Můj 
snoubenec je nad všechny smrtelné hochy. Jeho kráse se 
diví slunce a žasne nad ní měsíc. Můj ženich je všemohou-
cí, třesou se před ním knížata, andělé mu slouží a nebe je 
jeho trůnem. Dotkne-li se hor, vydávají dým, pohrozí-li 
moři, utiší se jeho vlny. Jeho dech uzdravuje nemocné a 
jeho slovo křísí mrtvé... On jediný má lásku pravou, nikdo 
nemiluje nad něj srdečněji a upřímněji. Vše dal za svou 
choť. Kvůli mně opustil nebeskou blaženost, mnoho tr-
pěl a za mne obětoval svůj život. Zlatým prstenem víry 
si mne zasnoubil, ve skvostné roucho milosti mne oblékl, 
opásal páskou statečnosti, ověnčil čistotou panenskou. 
Ještě mnohem více mi slíbil, zůstanu-li mu věrna. Kterak 
bych mohla takového opustit?“ 

Věrna Kristu se nenechala přinutit k obětování kadi-
dla bohyni Vestě a věříc v pomoc svého nebeského snou-
bence nezalekla se zhýralců, kterými jí hrozili, když ji vlek-
li do nevěstince. Dle legendy délka vlasů nahradila stržený 
oděv a oslnivá zář vyvolala u mnohých respekt. Jen jeden 

se opovážil k ní přiblížit a padl jak mrtev. Dle některých 
to byl syn prefekta. Jeho otec slíbil, že uvěří, bude-li mu 
vrácen život. Stalo se tak po Anežčině modlitbě. Ona 
však byla obviněna u jiného soudce z čarodějnictví a na 
základě jeho rozsudku popravena. 

Způsob popravy popisuje jen legenda, podle níž jí 
plameny hranice neublížily. A chvalozpěv uvádí: „Když 
byla násilím vlečena k pohanským oltářům v plamenech, 
rozpřáhla ruce ke Kristu a v modlářském obětišti byla při-
pravena znázornit trofej Pána.“ Ambrož dál mluví o úžasu 
všech, protože se stala svědkem Boha, ač ještě neměla věk 
pro rozhodování sama o sobě. 

Po zázraku nařídil druhý soudce Anežku popravit me-
čem. Legendární vyprávění se liší jen v tom, zda byla sťata 
nebo krátkým mečem či dýkou jí bylo proťato hrdlo, jako 
když se zabíjí beránek. „Přijmi, Ježíši, mou duši, za kterou 
jsi podstoupil bolestnou smrt,“ to byla její poslední slova. 
Naříkajícím rodičům se později zjevila ozářena nebeskou 
slávou, s bělostným beránkem u boku. Beránek je symbol 
pro Ježíše Krista jako „Beránka Božího.“ Beránek je v lati-
ně agnus a Agnes je Anežka. 

Nad jejím hrobem na Via Nomentana nechal Kon-
stantin Veliký na prosbu své dcery zbudovat basiliku, kte-
ré dal dnešní podobu papež Honorius I. V ní se každo-
ročně o svátku svaté Anežky žehnají dva beránci, jež jsou 
darem pro papeže. Z jejich vlny se tkají pásy zv. palia, která 
papež předává novým arcibiskupům jako odznak jejich 
úřadu. I tyto souvislosti bývají u životopisu Anežky často 
uváděné. 

www.catholica.cz / Jan Chlumský 
(kráceno)
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Rok 2011

Jako každý jiný i rok 2011 začal Tříkrálovou sbírkou o 
první lednové sobotě. Již po druhé ji předcházel i Tříkrá-
lový průvod. 

První únorová sobota zas patřila farnímu plesu 
v  Martínkovicích, který zaznamenal dosavadní nejvyšší 
účast „plesuchtivců“. Zároveň jsme se dozvěděli jméno 
nového královéhradeckého biskupa.

O dubnové velikonoční vigilii bylo do naší farní rodi-
ny křtem přijato pět nových souvěrců. 

Květen pak započal dnes již tradiční poutí do Vambe-
řic, která bývá o první sobotě v měsíci, a také  biskupským 
svěcením XXV. královéhradeckého biskupa Mons. Jana 
Vokála přímo v  centru křesťanství, v  římské bazilice sv. 
Petra. V  tomto měsíci jsme se však asi i trochu víc než 
během jiných měsíců v roce modlili k Panně Marii a pu-
tovali ať už na Hvězdu nebo jeli na kolech do Malých 
Svatoňovic. 

V posledním měsíci školního roku odevzdal svoji duši 
Pánu Bohu pan arcibiskup Karel Otčenášek. Červnové 
první sv. přijímání bylo opět velice milým povzbuzením, 
protože svátostného Spasitele přijalo poprvé 8 dětí. Zá-
věr měsíce pak byl ve znamení Farního dne. 

V červenci jsme společně slavenou mší sv. v kostele sv. 
Petra a Pavla oslavili životní jubileum P. Josefa Norber-
ta Zemana, OPraem, emeritního náchodského vikáře 
a broumovského administrátora. Rovněž pokračovaly 
prázdninové výlety pro děti a v  Křinicích proběhla již 
pátá pouť, tentokrát i za účasti převora břevnovsko-brou-
movského opatství P. Prokopa Siostrzonka, OSB.  

Srpen byl ve znamení prvního farního tábora v  Ma-
chově, kterého se účastnilo 20 dětí a farního výletu do 
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Bavorska, kde našimi hostiteli byli benedediktínští mni-
ši v  Rohru. Za vedení tábora tímto děkuji hlavně Iloně 
Patrné s  Vladimírem Uhnaným a Robertem Cvikýřem, 
ale i všem ostatním. Rovněž je potřeba zmínit důstojné 
poslední rozloučení s  panem Karlem Pelánem st., který 
kromě jiných služeb, stál i u zrodu BIM-u. 

Jeho smrt znamenala i příchod Radky Krupičkové, 
která si ke službě farní matrikářky přidala ještě i službu 
jazykového korektora našeho měsíčníku. Post grafika 
opustil Tomáš Hrubý a od září tuto službu dělá Jan Záliš. 
Všem zmíněným patří velké DĚKUJEME! 

Od nového školního roku začala učit předškolní 
děti a děti 1. a 2. tříd paní Helena Šikutová. A Dominik 
Šikut, který spolu se sestrami Anežkou a Slávkou, dále 
Andreou Patrnou a Marii Cvikýřovou, vede naši dětskou 
scholu, nás poprvé doprovázel i během nedělní mše sv. 
Vedle těchto aktivních mladých katolíků naši farnosti ne-
lze opomenout i službu ministrantského vůdce Ondřeje 
Pelána, který se jí od tohoto léta pořádně „chytil.“

Říjen, kromě toho, že byl i nadprůměrně teplý, přinesl 
tři důležité události. Hned o jeho první sobotě jsme na-
vštívili P. Piotra Balewicze v  jeho farnosti Krucemburk. 
Druhý den jsme přivítali p. biskupa Josefa, aby 19-ti biř-
movancům udělil svátost křesťanské dospělosti. Ta se na-
posledy v Broumově udělovala v roce 2004. Třetí říjnový 
víkend vůbec poprvé proběhlo v naší farnosti vikariátní 
setkání mládeže. 

Dá se říct, že poslední oficiální akcí je sv. Martin 
v  Martínkovicích, kde se dnes již každoročně potkávají 
děti, rodiče a prarodiče, aby  modlitbou a hrou uctili to-
hoto světce.

V  prosinci jsme si pak připomněli 20 let od úmrtí P. 
Františka Plodka. 

Kromě těchto aktivit probíhal letní festival Za po-
klady Broumovska, kde byl letos výnos 84 000,- Kč. Byla 
požehnána Křížová cesta v Martínkovicích nebo 11. 11. 
jsme si uctili památku obětí první světové války. Křtů 
bylo 33, pohřbů 17, 3 svatby. Během roku se rozrostla 
chrámová schóla.

Hodně se i opravovalo. V  Heřmánkovicích za 600 
000,- Kč, v Martínkovicích za 500 000,- Kč. Ve Vižňově 
za 400  000,- Kč a v Ruprechticích za 150 000,-Kč. Na faře 
se vyměnil kotel na uhlí a přidal snový elektrokotel. To 
vše za 47 000,- Kč.  Na faře jsou i nové vnitřní dveře za 18 

000,- Kč, v kostele sv. Václava nová skříň za 14  000,- Kč. 
Na závěr již tradičního přehledu chci poděkovat všem, 

kdo se na svých postech přičiňují službou varhaníka, kos-
telníka, zpěváků ve farním sborečku, péčiío květiny a čis-
totu kostelů, lektorům a ministrantům. Zároveň prosím 
o prominutí případných nedorozumění, či nepochopení 
anebo málo schopnosti naslouchat.

 P.  Martin Lanži
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Kompendium katechismu 
katolické církve je souhrn 
nauky Katechismu katolické církve 
ve formě otázek a odpovědí. BIM 
jich od tohoto kalendářního roku 
bude přinášet vždy 10 - otázek i 
odpovědí.

PRVNÍ ČÁST - VYZNÁNÍ VÍRY
První díl: „Věřím - věříme“

1. Jaký je Boží plán pro člověka?
Bůh je nekonečně dokonalý a blažený sám v sobě, 

z čiré dobroty svobodně stvořil člověka, aby ho učinil 
účastným svého blaženého života. V plnosti časů poslal 
Bůh Otec svého Syna jako vykupitele a spasitele lidí, 
kteří upadli do hříchu, a povolal je do své církve a učinil je 
adoptovanými syny působením Ducha svatého a dědici 
své věčné blaženosti.

První kapitola
2. Proč je v člověku touha po Bohu?
Sám Bůh při stvoření člověka ke svému obrazu vepsal 

do jeho srdce touhu vidět ho. I když tuto touhu nebere 
na vědomí, Bůh nepřestává přitahovat člověka k sobě, 
aby žil a nacházel v Něm onu plnost pravdy a štěstí, po 
němž touží, bez pózy. Od přirozenosti a skrze povolání 
je tedy člověk náboženská bytost schopná vstoupit do 
společenství s Bohem. Toto intimní a vitální spojení s 
Bohem dodává člověku jeho základní důstojnost.

3. Jak lze poznat Boha pouhým světlem 
rozumu?

Člověk vycházeje od stvoření, to je od světa a lidské 
osoby, může pouhým rozumem s jistotou poznat Boha 
jako původce a cíl vesmíru a jako svrchované dobro, 
pravdu a nekonečnou krásu.

4. Stačí pouhé světlo rozumu k poznání 
tajemství Boha?

Člověk při poznávání Boha pouhým světlem rozumu 
naráží na mnohé obtíže. Kromě toho sám nemůže 
vstoupit do nitra (intimnosti) božského tajemství. Proto 
ho Bůh chtěl osvítit svým Zjevením, nejen o pravdách, 

které přesahují lidské chápání, nýbrž i o náboženských 
a mravních pravdách, které, i když jsou samy o sobě 
přístupné rozumu, mohou být tak poznávány všemi bez 
obtíží, s pevnou jistotou a bez příměsi omylu.

5. Jak je možné mluvit o Bohu?
O Bohu je možné mluvit ke všem a se všemi, tím že 

se začne od úchvatného řádu vesmíru a od dokonalosti 
člověka a všech tvorů, kteří jsou odleskem, i když jen 
omezeným, nekonečné Boží dokonalosti. Nicméně je 
třeba stále očišťovat naši řeč od toho, co má obrazného 
a hmotného, dobře vědouce, že nelze nikdy plně vyjádřit 
nekonečné tajemství Boha.

Druhá kapitola: 
Bůh přichází člověku vstříc

6. Co Bůh zjevuje člověku?
Bůh se ve své dobrotě a moudrosti zjevuje člověku. 

Událostmi a slovy mu zjevuje Sám sebe a svůj plán 
dobrotivosti, který od věčnosti předem stanovil v Kristu 
ve prospěch lidstva. Tento plán spočívá v tom, aby všichni 
lidé skrze milost Ducha svatého měli účast na božském 
životě jako jeho adoptivní synové v jeho jediném Synu.

7. Které jsou první etapy Božího zjevení?
Již od počátku se Bůh ukazuje prarodičům, Adamovi 

a Evě, a zve je do intimního společenství se Sebou. Po 
jejich pádu nepřeruší své zjevení a slibuje spásu pro celé 
jejich potomstvo. Po potopě uzavírá s Noem smlouvu 
pokoje, která zahrnuje všechny živé bytosti.

8. Které jsou další etapy Božího zjevení?
Bůh vyvolí Abrama a povolá ho z jeho země, aby z 

něho učinil „otce množství národů“ (Gen 17,5) a slibuje 
mu, že v něm požehná „všem národům země“ (Gen 12,3). 
Abrahamovo potomstvo bude nositelem Božích příslibů 
daných patriarchům. Bůh vytváří Izrael jako svůj vyvolený 
lid, zachraňuje ho z egyptského otroctví, uzavírá s ním 
Smlouvu na Sinaji a prostřednictvím Mojžíše mu dává 
svůj Zákon. Proroci hlásají radikální vykoupení lidu a 
spásu, která zahrne všechny národy v jediné nové a věčné 
Smlouvě. Z izraelského lidu, z rodu krále Davida, se zrodí 
Mesiáš: Ježíš.
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NÁCVIKY SCHÓLY: 
vzhledem k 3-králové sbírce a krátkosti času sledujte ohlášky

Rozvrh náboženství - školní r. 2011/2012
den čas třída místo

úterý 14:00 - 14:45 (03., 24. a 31. 01.) stř.  gymnázium fara
čtvrtek 14:00 - 14:45 4. - 5. tř. fara

pátek

14:00 - 14:45 (13. 01 a 20. 01.) 1. - 2. tř. ZŠ Hrad.
12:50 - 13:35 3. tř. (1. sv. přij.) fara
13:45 - 14:30 6. - 7. tř. fara

15:45 - 16:30 (20. 01.) předškolní věk fara
Podle potřeby je možné se domluvit i na jiných časech.

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD A SBÍRKA
O slavnosti Tři králů 

6. ledna se letos poprvé ve spolupráci s městem 
uskuteční průvod tři králů Broumovem. Protože 

je pátek, mše sv. bude v 15:00,  následně se 
budeme těšit a připravovat na samotný průvod. 

Den poté proběhne již očekávaná sbírka za účasti 
Kašpara, Melichara a Baltazara. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů: 
18. 01. – 25. 01.

Mysleme v modlitbách na splnění touhy našeho 
Pána, „aby všichni byli jedno“.

FARNÍ PLES 
Dovolujeme si Vás pozvat 

na již IV. Farní ples, který se uskuteční v sobotu 
4. února 2012 v kulturním domě 

v Martínkovicích. Tentokrát nás k tanci bude 
doprovázet skupina Mamuti. Snad se nám podaří 
připravit bohatou tombolu i chutné občerstvení. 

Začátek je ve 20:00. 

9. Která je plná a poslední etapa Božího 
zjevení?

Je to ta, kterou uskutečnil ve svém vtěleném Slovu, 
v Ježíši Kristu, prostředníku a plnosti Zjevení. On, jsa 
Jednorozený Boží Syn, je dokonalým a definitivním 
Slovem Otce. Vysláním Syna a darem Ducha svatého 
je zjevení plně dovršeno, i když víra církve bude muset 
během staletí postupně vyhmátnout celý jeho dosah.

10. Jakou hodnotu mají soukromá zjevení?
I když nepatří k pokladu víry, mohou nám pomáhat 

žít samu víru, jen když uchovají své přesné zaměření na 
Krista. Učitelský úřad církve, jemuž přísluší rozlišení 
takových soukromých zjevení, tedy nemůže přijmout 
ony, které si dělají nárok na to, že překonávají nebo 
opravují definitivní zjevení, jímž je Kristus.




