
Cena ~ dobrovolná...  děkujeme za Váš příspěvek Ročník 5  ~  Únor 2012  ~  Číslo 02

B I M
BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

PROGRAM 
NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

ÚNOR
místo čas

1. neděle v měsíci  05. 02.

Otovice 08:30 hod
Broumov - děkanský k. 10:00 hod
Ruprechtice 17:00 hod

2. neděle v měsíci  12. 02.

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

3. neděle v měsíci  19. 02.

Heřmánkovice nebude
Broumov - děkanský k. 10:00 hod
Šonov - hřbitovní k. PM nebude

4. neděle v měsíci  26. 02.

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: 

přede mši  sv. na 1. pátek 14:30 hod.
kostel sv. Václava (1. neděle) 18:00 - 19.00

 

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 k. (17. 2. v 7.00) 15:00
sobota děkanský k. (18. 2.  ne) 17:00

Zveme Vás na...

4. Farní ples,
který se bude konat v sobotu 4. února 2012

v Kulturním domě v Martínkovicích.
K tanci a zábavě zahraje kapela Mamut,

vstup ve společenském oblečení.
Začátek ve 20:00. 
Vstupné 50 Kč.

Výtěžek bude využit na opravy broumovských kostelů! 

Moudrý

Stvořitel dal svému vrcholnému pozemskému dílu rozum, 
svobodnou vůli a třeba i neděli, postupem dějin pak i různé svátky. 
V  našem období například nedávný Nový rok, v  létě sv. Cyrila a 
Metoděje, na podzim sv. Václava. 

Dlouhodobá zkušenost dějin nám však napovídá, že koruna 
tvorstva využívá hlavně výhod svobody než rozumu. A tak pravidelné 
narovnávaní kalendářní mýlky jednou za čtyři roky se jeví jako další 
laskavý záměr Stvořitele, aby jeho obraz si dokázal udělat čas. 

P.  Martin Lanži
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DEUS CARITAS EST V.
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
První část - Jednota lásky ve stvoření a v dějinách spásy

Novost biblické víry
9. V Bibli se setkáváme především s novým obrazem 

Boha. V  kulturách obklopujících svět Bible obraz boha 
nebo bohů zůstává v posledním důsledku málo jasný a 
sám v sobě rozporuplný. Na pouti biblické víry se stává 
stále jasnějším a jednoznačnějším to, co základní mod-
litba Izraele Šema shrnuje slovy: „Slyš, Izraeli, Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Bůh“ (Dt 6, 4). Existuje jediný Bůh, jenž 
je Stvořitelem nebe i země, a proto je také Bohem všech 
lidí. V tomto upřesnění hrají významnou roli dvě skuteč-
nosti, totiž že všichni bohové opravdu nejsou Bohem a že 
celá skutečnost, v níž žijeme, pochází od Boha, je stvoře-
na Bohem. Idea stvoření pochopitelně existuje také jinde, 
ale pouze tady je naprosto jasné, že nikoli pouze nějaký 
bůh, nýbrž jediný pravý Bůh, On sám, je původcem veške-
ré skutečnosti, která pochází z moci jeho stvořitelského 
Slova. To ale zároveň znamená, že toto stvoření je Bohu 
drahé, protože ho On sám chtěl a On sám také „učinil“. 
Na tomto základě se pak vyjevuje druhý důležitý prvek, 
totiž že tento Bůh miluje člověka. Božská moc, kterou se 
Aristoteles, stojící na vrcholu řecké filozofie, snažil nějak 
vystihnout prostřednictvím myšlení, je pro každou lid-
skou bytost předmětem touhy a lásky. Jakožto milované 
toto božstvo hýbe světem, toto božstvo samo však nepo-
třebuje nic a nemiluje, pouze je milováno. Jediný Bůh, v 
něhož věří Izrael, naproti tomu osobně miluje. Jeho láska 
je navíc láskou vyvolující: mezi všemi národy - Bůh vy-
volil Izraele a miluje ho, jeho záměrem však je tímto způ-
sobem uzdravit celé lidstvo. On miluje a tuto Jeho lásku 
můžeme kvalifikovat jako erós, který je však zároveň aga-
pé. Především proroci Ozeáš a Ezechiel popisovali uve-
denou vášeň Boha pro jeho lid prostřednictvím smělých 
erotických obrazů. Vztah Hospodina k Izraeli je vyjadřo-
ván prostřednictvím metafor snoubenectví a manželství, 
v důsledku čehož platí, že modloslužba je cizoložstvím a 
prostitucí. Tím se zcela konkrétně, jak jsme měli možnost 
vidět, naráží na kulty plodnosti kvůli zneužívání erótu, k 
němuž v nich dochází, zároveň se však popisuje vztah věr-
nosti mezi Izraelem a jeho Bohem. Hlubina dějin lásky 
mezi Bohem a Izraelem nachází svůj výraz v tom, že Bůh 

daruje Tóru. Bůh tedy otevírá Izraeli oči ohledně skuteč-
né přirozenosti člověka a ukazuje mu cestu opravdového 
humanismu. Uvedené dějiny spočívají ve skutečnosti, že 
člověk žijící ve věrnosti jedinému Bohu zakouší sám sebe 
jako někoho, kdo je Bohem milován a odhaluje radost v 
pravdě a spravedlnosti, radost v Bohu, která se stává jeho 
nejzásadnější radostí: „Koho mám na nebi kromě tebe? 
Když jsem u tebe, nevábí mě země…Mé štěstí však je být 
nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu“ (Žl 
73/72, 25.28).
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Sv. Scholastika

Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia 
(Nursia), v umbrijských horách při hranici jako dvojče 
slavného bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka Abun-
dancia při porodu zemřela a otec Euprob ze vznešeného 
rodu, svěřil děti pěstounce. Již v mladém věku se Scho-
lastika zasvětila Bohu a pak po bratrově příkladu opustila 
své rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili život v chudobě, 
čistotě a poslušnosti. Některé životopisy se zmiňují (bez 
spolehlivých podkladů) o jejím působení též v různých 
klášterech, jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, že se později 
usadila u Piambarole, v blízkosti velkého kláštera Mon-
tecassino. Tam s bratrovou pomocí založila první ženský 
benediktinský klášter. Sestrám byla mateřskou učitelkou 
a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt. Scházeli se spolu je-
denkrát za rok, ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich po-
slední setkání je známé zázrakem bouře, již si Scholastika 
vyprosila na zadržení bratra, aby s ním mohla déle hovo-
řit o Bohu, protože cítila, že se blíží konec její pozemské 
pouti. 

Podrobně se o tom zmiňuje Řehoř Veliký: Benedikt 
chtěl odejít, jak to vyžadovala řeholní pravidla. Když ne-
chtěl zůstat, jeho sestra zaprosila o Boží zásah a nečekaně 
se přihnala silná bouřka. Ta zapřičinila, že se s druhým 
bratrem nemohli vrátit. Na Benediktovy výčitky sestra 
odpověděla, že jen prosila Boha o pomoc, kterou bratr 
odmítal. A Bůh ji vyslyšel. Tehdy bratr ustoupil a pokra-
čovali v duchovním rozhovoru po celou noc. Rozešli se 
až ráno. 

Nebyla jinak mnohomluvná. Její přísloví znělo: „Mlč 
nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto světě je hodno 
slova.“ 

O tři dny později měl Benedikt vidění, v němž spatřil 
duši své sestry v podobě holubice vystupovat do nebe. 
Zaradoval se, oznámil to spolubratrům a zapěl děkovný 
chvalozpěv za prokázanou milost. Řeholníci potom pře-
nesli Scholastičino tělo a na Benediktovu žádost je ulo-
žili do hrobu, připraveném pro něj v montecassinském 
klášteře. Za krátkou dobu k ní do téže hrobky pochovali 
i Benedikta. Nad jejich hrobem je hlavní oltář monte-
cassinské basiliky.

www.catholica.cz / Jan Chlumský 
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Oprava varhan ve hřbitovním kostele 
Panny Marie v Broumově

První zmínka o těchto varhanách je z roku 1807. Kdo 
byl stavitelem tohoto nástroje a z  kterého roku pochá-
zí, není známo. Tento nástroj zde byl  až do roku 1859, 
kdy byl postaven nástroj nový. Dne 23.10. 1858 uzavřel 
tehdejší duchovní správce P. Adalbert Karhan smlouvu 
s varhanářem Johannem Friedrichem Fischerem. Fischer 
pocházel z obce Kaltwasser (Zimna Woda),  dnes  sou-
částí města Gluszyca. S prací začal tento varhanář 2. květ-
na 1859 a  dokončil ji v červenci téhož roku.

Varhany, vzácně zachované v původním stavu, jsou 
dokumentem práce tohoto významného regionálního 
varhanáře. Píšťalový stroj je umístěn v jediné skříni, kon-
strukční řešení celého nástroje a řemeslné zpracování je 
provedeno velmi pečlivě. Již na první pohled patří mezi 
nástroje, kterým je třeba věnovat maximální pozornost. 
V současné době jsou varhany ve velmi špatném stavu. 
Umístění nástroje v tomto kostele podtrhuje jeho znač-
ný význam. Veškeré práce, které jsou potřebné k bez-
chybnému chodu nástroje, musí být provedeny v souladu 
s etikou současného přístupu k zachování původnosti 

jednotlivých částí varhan a s citem pro zachování doku-
mentu varhanářství pro budoucí generace.

Práce byly zahájeny počátkem tohoto roku a  ujali se 
jich varhanáři Jan Eliáš ze Křinic a Josef Poukar z České 
Třebové, kteří v minulých letech provedli rozsáhlou opra-
vu varhan v Martínkovicích. 

Celkové náklady generální opravy varhan jsou stano-
veny na 498 tis. Kč a budou hrazeny z 90% z dotace MAS 
Broumovsko+. Zbývajících 10% uhradí benediktinské 
opatství a broumovská farnost.

 Ing. Vladimír Hrubý

Sčítání lidu

S detailními výsledky sčítání lidu, domů a bytů se se-
známíme až v průběhu následujícího roku. Již nyní na 
základě předběžných výsledků, které byly koncem roku 
uveřejněny, můžeme konstatovat určitou ztrátu národní a 
konfesní identity. Lze se také domnívat, že při vyplňování 
dobrovolné otázky směřující k národnosti a „náboženské 
víře“ působila jistá neochota k zapojení se do úředního 
provozu. Bude úkolem sociologů zjistit, proč se lidé těm-

to otázkám vyhýbají. Jistou roli zřejmě hraje to, že víra je 
od dob osvícenství považována za něco zcela niterného, 
co se obvykle nesděluje každému. Názor, že stát nemá 
žádné právo zjišťovat zbožnost svých občanů, nebyl ani 
podle mých osobních zkušeností nijak ojedinělý. 

Stále méně lidí svou vlastní identitu odvozuje od iden-
tifikace se s nějakou skupinou a více jich klade důraz na 
autenticitu a osobitost vlastní existence. Otázku, že tako-
vé zaměření pouze na vlastní niternost potom může vést 
k jisté nezakotvenosti ve „vyšší odpovědnosti“, jak by řekl 
nedávno zemřelý Václav Havel, musíme nyní nechat stra-
nou.

Skutečnost, že na dobrovolnou otázku po „nábožen-
ské víře“ téměř polovina obyvatel neodpověděla, v nás 
vzbuzuje otázku, nakolik je výsledný údaj relevantní. Mů-
žeme dokonce říci, že v této věci nejde ani tak o sčítání, 
jako spíše o průzkum na velmi reprezentativním vzorku 
obyvatelstva. Zatímco v roce 2001 se zdráhalo odpově-
dět 900 tisíc lidí, letos jich bylo 4,8 milionu. V takové situ-
aci ovšem, jak se domnívám, oněch 5,8 milionu, kteří na 
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otázku odpověděli, můžeme považovat za celek (100 %), 
s nímž lze dále pracovat.

Mohlo by se zdát, že se na jedné straně zmenšil počet 
praktikujících věřících a těch, kteří se považují za ateisty, 
a na druhé straně vzrostl počet těch, kdo si tyto věci buď 
nechávají pro sebe, anebo se považují za věřící „bez cír-
kevní příslušnosti“. Srovnávat to s rokem 2001 je ovšem 
nemožné, protože v té době tato kolonka neexistovala. 
Přesto: otázky po sčítání se účastnilo jen 5,8 milionu oby-
vatel (55 %). Vezmeme-li v úvahu, že křesťanů celkem se 
přihlásilo o něco více než katolíků (1,1 milionu), a že za 
lidi „bez náboženské víry“ se označilo 3,6 milionu obyva-
tel, potom se zdá, že část (vlažně) věřících se oproti roku 
2001 letos přesunula do nově vzniklé kolonky „věřících 
nehlásících se k církvi“. Těch se přihlásilo 700 tisíc.

Je ovšem třeba vzít v úvahu, že otázka ohledně „ná-
boženské víry“, s níž sčítání lidu pracovalo, nezkoumá 
faktickou příslušnost k církvi. Sami statistikové o těchto 
otázkách hovoří jako o „pocitové záležitosti“. Po konzul-
tacích s představiteli Ekumenické rady církví se zdá, že 
statistickým úřadem zjištěné počty věřících vypovídají 
o praktikujících věřících pevně svázaných s církvemi a 
náboženskými společnostmi. Představují tedy jakési jád-
ro církví, ale nikoli všechny věřící. Vzhledem k tomu, že 
církev není pouze instituce, ale spíše jakýsi živoucí organi-
smus, považuje se ve světě za rozhodující kritérium křest a 

nikoli dobrovolné přihlášení se k „víře“, jako je tomu u nás.
Kvůli poklesu způsobenému demografickou křivkou 

lze hovořit o poklesu pokřtěných asi o čtvrt milionu. Do-
stáváme se tak k necelým 4 milionům pokřtěných křes-
ťanů z celkového počtu obyvatel, z nichž asi 10 % jsou 
křesťané, kteří nejsou členy Římskokatolické církve, ale 
ostatních křesťanských církví a společností.

Jistým zvláštním fenoménem, alespoň podle sčítání, 
se stává Praha, kde můžeme hovořit o výrazném nárůstu 
religiozity. Nelze také nechat bez povšimnutí skutečnost, 
že religiozita vzrůstá mezi občany s vyšším vzděláním (to 
bylo věřícím za minulého režimu upíráno), a že mezi tra-
dičními věřícími starší generace se více a více objevují 
mladé rodiny. To opět platí spíše pro větší města a nikoli 
pro venkovské oblasti, které se vylidňují odchodem oby-
vatel do městských aglomerací.

Pro církev v České republice je sčítání lidu, domů a 
bytů jeden z důležitých údajů, který kromě dalších, vy-
užije k lepšímu vyhodnocení religiozity v naší zemi, ale 
také k posouzení své činnosti. Rozpracované údaje, které 
budou zveřejněny v průběhu roku 2012, bude katolická 
církev pečlivě analyzovat. S předsedou Ekumenické rady 
církví Joelem Rumlem bylo také dohodnuto, že příslušné 
analýzy se stanou podkladem pro odbornou konferenci.

   
Mons. Dominik Duka OP

Rok 2012

I rok 2012 začal díky Vaši ochotě a nasazení lednovým 
Tříkrálovým průvodem s následnou sbírkou a bude po-
kračovat únorovým Farním plesem.  V polovině března 
čeká děti již další víkendový pobyt na Vesmíru v  Orlic-
kých horách.  O dubnové velikonoční vigilii budou po-
křtěni 4 dospělí katechumeni. Ještě před tím, o Velkém 
pátku, vykonáme pobožnost křížové cesty v  Křinicích. 
Letos připadá 100 let od renovace martínkovické proces-
ní sochy sv. Jiří. Připomeneme si to o předposlední neděli 
v měsíci přímo v Martínkovicích. Druhou květnovou so-
botu se můžeme spolu vydat na pěší pouť do Vambeřic a  
poslední neděli tohoto měsíce na cyklopouť do Malých 
Svatoňovic. Ten den bude rovněž důležitý pro naše 3 pr-
vopříjímající děti.  V polovině června se můžeme těšit na 
další farní den. O prázdninách můžou děti a jejich rodiče 

počítat se čtvrtkovým programem. Začátkem srpna ur-
čitě nevynecháme Křinickou pouť a ještě předtím Jakub-
sko-anenskou neděli v  Ruprechticích. Během prvního 
srpnového týdne se uskuteční dětský tábor na faře v Ma-
chově. Každá letní sobota bude patřit koncertům dnes 
již populárního festivalu. Jednodenní farní výlet bude 
letos směrovat do Prahy, konkrétně na Strahov. Pro vel-
ký úspěch se opět na několik dnů vydáme do Německa. 
Možná se podaří uspořádat i pouť do Svaté země. Posled-
ní farní akcí roku bývá svatomartinský program v Martín-
kovicích.  Ve správě hmotných statků chceme dokončit 
fresky v  Martínkovicích a opravu varhan ve hřbitovním 
kostele Panny Marie. Zároveň byly nebo budou podány 
žádosti na opravy kostelů v Otovicích, Šonově, Vižňově, 
ale i farního kostela sv. Petra a Pavla, rovněž tak i na pří-
stavbu fary.

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 letošního 
ledna přináší vždy 10.

Předávání božího zjevení

11. Proč a jakým způsobem se má předávat 
Boží zjevení? Bůh „chce, aby se všichni lidé zachránili 
a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4), totiž Ježíše Krista. 
Proto je nutné, aby byl Kristus hlásán všem lidem podle 
samého jeho příkazu: „Jděte, získejte za učedníky všechny 
národy“ (Mt 28,19). Právě to se uskutečňuje apoštolskou 
tradicí.

12. Co to je apoštolská tradice?
Apoštolská tradice je předávání Kristova poselství, 

které se provádí od počátku křesťanství kázáním, 
svědectvím a institucemi, kultem a inspirovanými spisy. 
Apoštolové předali svým nástupcům, biskupům a skrze 
ně všem generacím až po naše časy, co přijali od Krista a 
čemu se naučili od Ducha svatého.

13. Jakými způsoby se uskutečňuje apoštolská 
tradice?

Apoštolská tradice se uskutečňuje dvěma způsoby: 
živým předáváním Božího slova (řečeno také prostě – 
tradicí) a Písmem svatým, jež je týmž hlásáním spásy, 
ovšem napsaným.

14. Jaký vztah existuje mezi tradicí a Písmem 
svatým?

Tradice a Písmo svaté jsou spojité a navzájem úzce 
spojeny . Obě dvě v církvi zpřítomňují a činí plodným 
Kristovo tajemství a vyvěrají z téhož božského pramene: 
vytvářejí jediný posvátný poklad víry, z něhož církev 
čerpá svou jistotu o všech zjevených pravdách.

15. Komu je svěřen poklad víry?
Poklad víry svěřili apoštolové celé církvi. Celý Boží lid 

svým nadpřirozeným smyslem víry, opírajícím se o Ducha 

svatého a vedeným učitelským úřadem církve, přijímá 
Boží zjevení, stále více je chápe a uplatňuje v životě.

16. Komu přísluší autenticky vykládat 
poklad víry?

Autentický výklad tohoto pokladu spadá do 
pravomoci pouze živému učitelskému úřadu církve a to 
Petrovu nástupci, římskému biskupovi a biskupům, kteří 
jsou s ním ve společenství. Učitelskému úřadu, který se 
těší z jistého daru pravdy, přísluší také definovat dogmata 
(pravdy víry), jež jsou formulacemi pravd obsažených v 
Božím zjevení. Tato autorita se vztahuje také na pravdy 
nutně spojené se Zjevením.

17. Jaký vztah existuje mezi tradicí, Písmem 
a učitelským úřadem?

Jsou mezi sebou tak úzce spojeny, že jedno neexistuje 
bez druhého. Společně pak účinně přispívají, každý svým 
způsobem pod vlivem Ducha svatého, ke spáse duší.

Písmo svaté

18. Proč Písmo svaté učí pravdě?
Protože je sám Bůh autorem Písma svatého, proto se 

říká, že je inspirované a učí bez omylu oněm pravdám, 
které jsou nutné k naší spáse. Duch svatý totiž inspiroval 
lidské autory, kteří napsali to, čemu nás chtěl naučit. 
Nicméně křesťanská víra není „náboženstvím Knihy“, 
nýbrž Božího Slova, jež není „napsaným a němým slovem, 
nýbrž vtělené a živé Slovo“ (sv. Bernard z Clairvaux).

19. Jak číst Písmo svaté?
Písmo svaté se musí číst a vysvětlovat s pomocí Ducha 

svatého a pod vedením učitelského úřadu církve podle tří 
měřítek: 1) pozornost k obsahu a jednotě celého Písma, 
2) čtení „Písma v živé tradici církve, 3) respektování 
analogie víry, to je harmonické soudržnosti pravd víry 
mezi sebou.

20. Co to je kánon Písem?
Kánon Písem je úplný seznam posvátných spisů, 

jež apoštolská tradice dala církvi rozlišit. Tento kánon 
zahrnuje 46 spisů Starého zákona a 27 spisů Nového  
zákona.
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NÁCVIKY SCHÓLY: 
sobota 11. 2., 18:00 na faře

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

úterý 14:00 - 14:45 stř.  gymnázium fara
čtvrtek 14:00 - 14:45 4. - 5. tř. fara

pátek

14:00 - 14:45 (10. a 17. 02.) 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 (10. a 17. 02.) předškolní věk fara
Podle potřeby je možné se domluvit i na jiných časech.

Akce pro děti 2012
Vesmír: 23. – 25. března (víkendový pobyt)     /     Machov: 6. – 11. srpen (farní tábor)

Prázdninové čtvrtky: už teď vymýšlejme jejich náplň

Tříkrálová sbírka 2012 
v Broumově - laťku jsme udrželi

První sobota po Svátku křtu Páně neodmyslitelně 
patří Tříkrálové sbírce. I ta letošní proběhla v  přátelské 
atmosféře a zúčastnilo se jí  třináct skupinek koledníků 
– devět v Broumově, po dvou skupinkách v Křinicích a 
v Martínkovicích. 

Počasí nám, díky Bohu, přálo a přes počáteční obavy 
se celková suma vyšplhala opět o něco výš než vloni.

Dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na ko-
ledě podíleli – dětem, dospělým vedoucím, obětavým že-
nám, které kmitaly v kuchyni, i těm, které vidět nebylo, ale 
přichystaly koledníkům občerstvení. Za pomoc děkuje-
me našim tradičním příznivcům – Masarykově základní 
škole v Broumově, Základní škole Hradební v Broumo-
vě, Základní umělecké škole v Broumově, Ulitě i Speciál-
ní mateřské škole při dětském domově. Vybavily koledu-
jící krále nápaditými obrázky.

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří do pokladni-
ček přispěli.

A jak to nakonec dopadlo?
Celkem bylo vybráno  72 863 Kč, z toho v Broumově 

60 022 Kč, v Křinicích 5 944 Kč a v Martínkovicích 6 897 
Kč. I v  letošním roce bude výtěžek použit na podporu 
osob a rodin v nouzi, zejména Domu na půl cesty v Ná-
chodě a Domova sv. Anny pro matky s dětmi v Nácho-
dě, ale i na podporu starším, osamoceným a nemocným 
dětem.

ZK




