
Praktická víra
V pražských Holešovicích 
vyrůstá v těchto dnech největší 
buddhistické centrum v České 
republice. 

Mladá věřící na kameru televize řekla, že tímto 
světonázorem se řídí už šest let a snaží i dvakrát 
týdně navštěvovat stávající centrum.
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Liturgický kalendář nás během tohoto mě-
síce pozvolna převede masopustem k  půstu. 
V  nejobéznější epoše lidstva tak budeme moci 
opět po roce zažít plesy, ale i ztišení.

Během šestitýdenní postní doby nám tak 
naše praktická Církev nabízí, jak i pod rouš-
kou  náboženství po Vánocích trošku zhubnout, 
ale i mnohem víc. 

Naše postní praxe může mít i širší rozsah 
a dosah. Znovuobjevení pátku jako dne pokání. 
Vždyť v kolika našich katolických rodinách se ne-

řeší ani jenom ten páteční půst od masa. Tradič-
ně se rovněž nabízejí pobožnosti křížové cesty. 
Nebo proč třeba nezačít s pobožností tzv. devíti 
prvních pátků v měsíci.

Mnozí z  naší farní komunity se po dlouhé 
době vrátili ke konkrétnímu vyznávání víry. Mnozí 
ji objevili. Možná přišel čas udělat na cestě víry 
další krok.

P. Martin Lanži  



NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
2. - 3. únor

Ruprechtice (sobota) 17:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Otovice   10:00 hod

9. - 10. únor
Vižňov (sobota)  17:00 hod
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

16. - 17. únor
Šonov, kaple (sobota) 17:00 hod
Heřmánkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

23. - 24. únor
Broumov, P+P (sobota) 17:00 hod
Božanov   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí -  -
Úterý k. sv. Václava 17:00 hod
Středa k. sv. Václava 17:00 hod**
Čtvrtek děkanský k. 07:00 hod
Pátek děkanský k. 15:00 hod
Sobota  dle nedělní tab. 17:00 hod*

*    Na Hromnice (sobota 2. 2.) 
     mše sv. i v 8:30 hod, P+P
**  Na Popeleční středu mše 
     sv. v 17:00 hod P+P
*** Pobožnost Křížové cesty 
     každý pátek přede mší sv.
     a v neděli v 16:00 hod P+P

NÁCVIKY SCHÓLY: 
sobota 09. 02., 18:00 na faře

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ 2012 / 2013 
1. – 2. třída: 
pátek 14:00 – 14:45 (ZŠ Hradební)
3. třída (1. sv. přijímání): 
pátek 15:40 – 16:25 (fara)
4. – 6. třída: pátek 13:00 – 13:45 (fara)
7. – 9. třída: pátek 13:50 – 14:25 (fara)

SVÁTOST SMÍŘENÍ: 
20 min před každou mši svatou 09:00 - 
10:00 poslední sobota v měsíci v P+P

ADORACE: 
každý pátek 15:30 - 18:00 hodin. 

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: farnost@broumovsko.cz, děkujeme...

Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov. 
www.broumovfarnost.cz

Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. 
Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks. 

Uzávěrka: 15. každého měsíce.

2

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

PIN studio | Jan Záliš, Křinice 96, CZ 550 01 Broumov
po-pá: 7.00 - 15.00, so-ne: po předchozí domluvě

mobil: +420 737 809 032, telefon: +420 491 423 305, 
e-mail: info@pinstudio.cz, web: www.pinstudio.cz

PINstudio | Jan Záliš je fotoateliér a grafické studio specializující 

se na produktovou, reportážní, krajinářskou fotografii, tištěnou grafiku  

a tvorbu www stránek. Pro vaši firmu vytvoříme vše od loga, přes vizitky, 

webové stránky, po kompletní grafické řešení celé Vaší firmy.  

Vždy klademe důraz na kvalitní design, originalitu a efektivnost  

kompletní řešení firemní prezentace s dlouhodobým efektem.

Naším cílem je vytvořit 

Vám originální a efektivní 

grafické řešení.

Řešení, které Vám pomůže 

ke zviditelnění vaší spo-

lečnosti a tím i k lepšímu 

prodeji vašeho produktu.  

Samozřejmostí je vysoká 

funkčnost a efektivnost, při zachování co  

nejpřijatelnější ceny.

Komplexní služby při návrhu a realizaci webových prezentací. 

Nabízíme vše od jednoduchých www stránek, přes redakční systémy, 

eshopy po složité webové aplikace. Klademe důraz na originální grafické 

zpracování, kvalitní technické řešení a profesionální přístup.

Tvorba počítačové grafiky a tištěných materiálů. 

Nabízíme grafické zpracování vizitek, letáků, katalogů, plakátů, obalů, 

bannerů a mnoho dalších. Zajistíme vše od úvodního rozpracování  

návrhu, přes realizaci, po finální tisk, dopravu, atd.

Návrh a realizace jednotného firemního designu. 

Zpracování loga, firemních barev, vizitek, hlavičkových papírů, firemních 

emailů, propagačních materiálů, atd. To vše v jednotném  

grafickém stylu.

DTP a grafika návrh loga, katalogy, letáky, plakáty, inzerce

Fotoateliér reklamní a propagační fotografie, vlastní fotoateliér, fotoreportáže

Reklama propagační předměty s vlastním firemním, osobním potiskem

Webdesign návrh, realizace, domény, hosting, SEO optimalizace

Tisk velkoplošný, ofsetový, digitální, řezaná reklama

Kompletní
nabídka
služeb
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ROZHOVOR
S Jakubem Dědem 
o obnově a oživení kostelů 
Broumovska

Římskokatolická farnost, děkanství Broumov 
společně s občanským sdružením Omnium 
realizuje projekt Pro život kostelů Broumovska. O 
postupné obnově ojedinělého souboru barokních 
sakrálních památek a jejich zapojení do života 
v regionu jsme hovořili s Jakubem Dědem z 
občanského sdružení Omnium. 

Můžete ve stručnosti čtenářům představit 
projekt Pro život kostelů Broumovska?

Cílem projektu Pro život kostelů Broumovska 
je vedle samotné postupné obnovy takzvané 
broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit 
těmto památkám život. Kostely byly na území 
klášterního panství benediktinského opatství 
sv. Václava v  Broumově postaveny podle 
plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa 
Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce.

V jakém stadiu je nyní projekt? Co se už 
podařilo udělat?

V  současné době je realizováno zaměření a 
zakreslení kostelů, připraveny jsou stavební 
rozpočty a v  řešení jsou závazná stanoviska 
památkové péče k navrženým opatřením. Druhou 
částí projektu je zajišťování financování, snažíme 
se neustále hledat další možnosti a maximálně 
využívat ty již vyzkoušené, zejména tedy dotační 
programy Evropské unie a Ministerstva kultury. 
Důležitá pro projekt je i participace místních 
subjektů jako jsou firmy nebo obecní úřady. 
Třetí částí je samotná realizace obnovy kostelů. 
Během tohoto roku se podařilo zajistit havarijní 
opravy kostela ve Vižňově, opravy fresek v kostele 
v  Martínkovicích. Připraveno je financování 
opravy kostela v  Šonově prostřednictvím 
Státního zemědělského intervenčního fondu ve 
výši cca 3,7 milionu korun. Zároveň pracujeme i 
na obnově menších sakrálních staveb, kterých je 
na Broumovsku velké množství.

Zmínil byste hlavní cíle záchrany 
broumovských kostelů?

Cílem projektu Pro život kostelů Broumovska 
je vedle samotné obnovy broumovské skupiny 
kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, 
obnovit zde přirozené centrum duchovní správy 
i posílení kulturně-společenských vazeb v rámci 
celého regionu.

Chcete vrátit do těchto památek život. 

Jakou máte o oživení kostelů představu, co 
vše by se v nich mohlo odehrávat?
Projekt Pro život kostelů Broumovska by ve svém 
řešení chtěl navázat na aktivity vzdělávacího a 
kulturního centra v broumovském klášteře, které 
je v  současné době připravováno a vytvořit tak 
s kostely a klášterem přirozený celek. Kostely 
již dnes poskytují prostor vedle vlastní duchovní 
správy pro pořádání hudebního festivalu s názvem 
Za poklady Broumovska a Letního varhanního 
festivalu. Připravujeme i obnovu poutních cest 
s  napojením na svatojakubské cesty. Rádi 
bychom představili architekturu baroka například 
studentům architektury, stavebních fakult nebo i 
technických oborů.

Z jakých finančních zdrojů tento rozsáhlý 
projekt financujete a kdo se na něm podílí?

Financování je zajišťováno prostřednictvím 
dotačních programů Evropské unie (mj. Program 
rozvoje venkova, Leader, Operační program 
přeshraniční spolupráce Česká republika 
–  Polská republika), programy Ministerstva 
kultury, takzvané Norské fondy, firemní nadace, 
prostředky farnosti Broumov, firemní donátoři 
a do budoucna i veřejné sbírky. Významným 
přínosem je vstup společnosti VEBA a.s. do 
financování projektu v  částce jeden milion 
korun a příslib pomoci ze strany hejtmana 
Královéhradeckého kraje. Samotná administrace 
a koordinace projektu není nijak honorována.

www.propamatky.info/05.12.2012

Tříkrálová sbírka 
2013
Za deštivého počasí vyrazili 
o první lednové sobotě 
na  tradiční pouť tříkráloví 
koledníci. Nepřinášeli zlato, 
myrhu ani kadidlo, ale 
snad potěšili ty, pro které se 
tříkrálová koleda stala součástí 
vánočních oslav. Vždyť Vánoce 
26. prosincem nekončí.

Pokud návštěva dětí naplnila váš dům radostí a 
dobrou náladou, máme radost z odvedeného díla 
i my. 

Na pomoc lidem v nouzi jste letos do pokladniček 
věnovali v Broumově celkem 60 124 korun, v 
Křinicích 7 527 korun a v Martínkovicích 6 493 

korun. Ve dvou pokladničkách jsme dokonce 
vytvořili celookresní rekord přes 12 tisíc korun 
(Spořilov a Křinické sídliště) – takovou částku 
v jedné kasičce neměli ani v Náchodě.

V letošním roce se opět rozrostly řady těch, 
kteří se sbírkou pomáhají. Vedle  tradičních 
pomocníků - žáků  výtvarného oboru Základní 
umělecké školy v Broumově, žáků Masarykovy 
ZŠ a ZŠ Hradební v Broumově a dětí z výtvarného 
kroužku DDM Ulita jste tentokrát byli obdarováni 
také dárečky od žáků ZŠ Kladská ulice. Pokud 
se vám obrázky líbily, je to  jejich práce. Všem 

pomocníkům - vesměs dobrovolníkům - patří 
velké díky: koledníkům i vedoucím skupinek – 
dvanácti statečným. 

Děkuji Beatě Hovorkové za to, že poskytla 
koledníkům azyl v  pečovatelském domě. Dík 
patří také Bětce Bušové, Vlastě Zbořilové, Magdě 
Sidorové, paní Ježdíkové a paní Böhnertové, 
Radce Krupičkové a Martě Pelánové. 

Jsem ráda, že vás mám 
Zuzana Kejzlarová
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Církev 
nová šance 
pro Evropu
Pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP přednesl 
28. listopadu 2012 pro 
členy Rakousko-německé 
kulturní společnosti ve Vídni 
svou přednášku na téma Církev 
– nová šance v Evropě a pro 
Evropu. Mírně krácenou druhou 
část z ní přináší i BIM:

Ocitáme se v situaci, kdy globalizace a třetí 
největší historické stěhování národů je v pohybu 
a náš kontinent se rozkolísal a stává se obětí 
hospodářské recese a politické nejistoty. Základy 
EU byly formulovány po 2. světové válce, byly 
potřebné jednotlivé kroky, které dnes mnozí 
považují za jediné principy. Společenství uhlí a 
oceli, zajištění míru v Evropě, což jsou pravdivá 
fakta, ale nikoliv principy. Chceme-li pochopit 
tento proces vytváření společenství, pak již 
samotná mapa prvních členů EU nám prozrazuje 
interpretaci či úsilí Karla Velikého. Navštivme 
cášský dóm a nechme se oslovit architekturou, 
jeho výzdobou a uspořádáním. Zakladatelé 
EU, jak připomněl Benedikt XVI., netvoří pouze 
trojici; ke jménům Konrad Adenauer, Alcide 
de Gasperi, Robert Schuman je nutné přidat 
jméno generála Charles de Gaulle, což je také 
nutné pro porozumění současným diskusím 
při integraci nových členů k patnácti zemím. 
Nejvýstižněji nás se základními principy může 
seznámit útlá kniha Jacques Maritaina „Člověk 
a stát“. Je potřebná i k tomu, abychom pochopili 
dva základní nosníky, bez kterých nemůže obstát 
současná Evropská unie. Solidarita je však 
brzděna egoismem jednotlivců, jako i řadou 
uskupení. Subsidiarita je často nahrazována až 
komickým dirigismem, který pro nás, občany 
postkomunistických zemí zavání až diktaturou 
vycházející z totalitní ideologie. To není odmítání 
Evropy či EU, ale rozumný postoj, bez kterého 
by se demokracie zákonitě rozpadla a zanikla 
v ideologické hegemonii. Sociální nauka církve 
v sobě nese kreativní dědictví zmíněné řecko-
římské tradice zakotvené v biblickém milieu, 
které se opírá o symbiózu kultury a civilizace 
úrodného půlměsíce, kde se setkaly kultury 
Mezopotámie, Egypta, Persie, spolu s antickým 
vkladem makedonsko-řecké dynastie Filipa 
Makedonského a jeho syna Alexandra Velikého 

a jeho nástupců. Z tohoto dědictví čerpala a 
čerpá i islámská kultura a civilizace, která svou 
přítomností je velkou výzvou naší současnosti. 
Nešťastné a někdy i naivní přístupy nevedou 
k synergii, ale k agresivitě a potlačování 
klasické a liberální tradice či bezkrevné, pro 
budoucnost nic nepřinášející koexistenci. Kde 
jsou velké příklady 13. století - Španělska trojího 
náboženství? Otevřme Teologickou sumu sv. 
Tomáše Akvinského a již druhá kvestie Ut unum 
Deum sit, zda je Bůh, nám ukazuje kreativitu 
naší vlastní západní kultury. Setkáváme se 
s výroky islámských i hebrejských filosofů. 
Můžeme v současné době předložit paralelu? 
Nejsem odborník, ale o žádné jsem neslyšel. 
Význam rodiny, náboženské úcty k posvátnému 
jako i sociální rozměr života společenství má 
své obdoby, ale určitým způsobem společné 
zdroje s islámem. Současná postmoderna a 
její antropologie se sociologií individuálního a 
skupinového egoismu bez jakýchkoli etických 

principů nemohou být předmětem dialogu. 
Naopak vyžadují odmítnutí spolu s obrannými 
reflexy, které právě ve zmíněných kulturách 
mohou mít katastrofální dopad, což se také již 
děje. Uplatňování některých zákonů EU může 
vést při direktivním postupu k násilnému odporu 
na straně jedné a na druhé straně může vyvolat v 
naší společnosti obranné reakce, které se mohou 
v extrémních pozicích i spojovat s protivníkem. 
Zůstávám optimistou, ale obranný reflex patří 
k odpovědnému životnímu postoji. Početný 
náboženský dialog s islámem, hinduismem, 
budhismem, či taoismem může být a je výzvou k 
filosofickým a teologickým reflexím, které mohou 
prohloubit a osvětlit řadu otázek Boží existence, 
ale také vést k potřebné reflexi se současným 
poznáváním světa. Emocionální či zážitkové 
křesťanství s pouhou narativní teologií, která 
se víceméně pohybuje na rovině psychologie, 

sociologie a popisné religionistiky, vytváří 
kulturně náboženský analfabetismus. Především 
proto je tak velká disproporce mezi obecným 
náboženským vzděláním. Autonomie farností, 
diecézí, místních církví spolu s obnovenou liturgií 
v národních a místních jazycích, obohacenou 
o prvky inkulturace regionů, a historický vývoj 
posiluje a upevňuje evropské regiony a může se 
bránit centralizačním a dirigistickým pokusům 
potlačit či vytlačit princip subsidiarity vlastní 
evropské kultuře a civilizaci. Tato schopnost 
respektování variability je také cestou pro 
inkulturaci migrantů. O tom svědčí pastorační a 
liturgická svébytnost imigrantů a jejich komunit 
ve městech a regionech Evropy. Katolicita vlastní 
křesťanství a rozvíjená v  římskokatolické církvi, 
rovněž i posílena II. vatikánským koncilem, dává 
při zachování regionality a státnosti v rámci 
biskupských konferencí vazbu soudržnosti a 
potřebné jednoty, která je také petrifikována 
historickým vývojem v tradičním přesahu jak 

do nového světa, tak i do ostatních kontinentů. 
Tím brání evropské formě křesťanské civilizace 
brzdit rozvoj ostatních kontinentů a být s nimi 
solidární. Současná urbanizace, kdy převážná 
část obyvatelstva opustila venkov, je výzvou 
pro církev, jak integrovat tyto vrstvy nových 
obyvatel, kteří často nenalezli svůj nový domov, 
ale opustili starý. O tom svědčí mladá generace, 
která je často nezařazená a nová sídliště svou 
anonymitou je vhánějí do davu. Především je 
tomu u chudých vrstev obyvatelstva tak, jako ve 
13. století byla zvládnuta urbanizace Evropy díky 
mendikantským řádům, tak v současnosti je zde 
obdobná, ale zcela jistě nová úloha pro církev. 
Musí mít méně instituční formu, ale značnou 
podporu a vyžaduje občanskou spolupráci. 
Opuštěný venkov se staví před nás jako velká 
hádanka, ale také jako požadavek na zachování 
jistých, ale přizpůsobených forem tradice. V 
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DEUS CARITAS 
EST XVI. 
(Encyklika 
Benedikta XVI. o 
lásce)

28. Když chceme přesněji 
definovat poměr mezi 
nezbytným nasazováním se za 
spravedlnost a službou lásky 
(caritas), je třeba vzít v potaz 
dvě základní skutečnosti: 

29. Nyní tedy můžeme v životě církve přesněji 
vymezit poměr mezi úsilím zaměřeným k vytváření 
spravedlivějšího uspořádání státu a společnosti 
na jedné straně a charitativní aktivitou na straně 
druhé. Viděli jsme, že bezprostřední úlohou 
církve není utváření spravedlivých struktur, 
protože to přísluší sféře politiky, tedy patří to do 
oblasti rozumu, jenž je odpovědný sám sobě. 
V dané věci má úloha církve zprostředkující roli, 
protože jí náleží přispívat k očišťování rozumu a 
k probouzení mravních sil, bez nichž spravedlivé 
struktury nelze budovat a bez nichž tyto struktury 
nemohou dlouhodobě působit. Bezprostřední 
působení při utváření spravedlivého uspořádání 
společnosti je přednostně věcí laiků. Jako občané 
státu jsou povoláni k tomu, aby se osobně 
podíleli na veřejném životě. Nemohou proto 
opomíjet účast „na rozličných mnohostranných 
aktivitách hospodářského, sociálního, 
zákonodárného, správního a kulturního rázu, 
které slouží organickému a institucionálnímu 
rozvoji společného dobra“.

 Posláním věřících laiků je proto pracovat na 
spravedlivém uspořádání společenského života. 
Mají při tom respektovat oprávněnou autonomii 
a spolupracovat s ostatními občany podle 
příslušných kompetencí a na základě vlastní 
odpovědnosti. Ačkoli specifické výrazové formy 
církevní charity nelze nikdy směšovat s aktivitami 
státu, zůstává přece pravdou, že láska (caritas) 
musí oduševňovat celou existenci věřících laiků, 
a tudíž i jejich politickou aktivitu prožívanou jako 
„sociální lásku (caritas)“. Charitativní organizace 
církve představují naproti tomu opus proprium, 
tedy úlohu, která je církvi přiměřená a na jejímž 
naplňování se církev pouze nepodílí, nýbrž jedná 
jako přímo odpovědný subjekt a koná při tom to, 
co odpovídá její vlastní povaze. Církev nemůže 
být nikdy zproštěna úkolu uplatňovat lásku 
(caritas) ve formě organizované aktivity věřících. 
Zároveň platí, že nikdy nenastane situace, v níž by 
nebylo třeba lásky (caritas) každého jednotlivého 
křesťana, protože člověk kromě spravedlnosti 
bude vždycky potřebovat lásku. 

této situaci výrazné atomizace společnosti 
jeví se velmi významnou personalizace etiky, 
ale nelze zapomínat na společenský rozměr 
duchovního života. Člověk ani v 21. století se 
nestal pouhým individuem. Zde se nabízí prostor 
pro významnou roli médií, jak elektronických, tak 
tištěných. Řešení však přenechávám skutečným 
odborníkům. Obecně lze konstatovat, že nárůst 
nových technologií spolu s masovou vysoko a 
středoškolskou formací vytvořily nové zájmové 
a společenské vrstvy, které vyžadují extenzivní 
kategoriální pastoraci, která se však neobejde 
bez nových forem náboženského jazyka, často 
velmi diverzifikovaného, ne vždy srozumitelného. 
Je to úkol náročný, závažný a v mnoha ohledech 
přináší i rizika. Tento nový přístup vyžaduje 
značnou míru trpělivosti. Především proto, že 

žijeme v uspěchané atmosféře doby. Na závěr 
bych chtěl připomenout, že tyto nové vlivy a 
trendy způsobené zmíněnou globalizací, migrací 
a enormním nárůstem nových technologií, vnesly 
do společnosti i církve velká napětí, obavy, někdy 
i strach, často i rezignaci a útěk. Zdá se, jako 
by všechny životní pravdy a náboženské postoje 
byly přijímány s pochybnostmi či odmítnutím. 
Polarizovaly se převážně do dvou postojů: útěk do 
minulosti opřený o tradicionalismus a nedostatek 
skutečného poznání života a historie církve. A 
teologie bez tradice přichází o dynamiku života 
a kreativitu. Vytváří se pak jakýsi paralytický 
skanzen. Na druhé straně se objevuje spolu s 
obavou rezignace, která se snaží překonat sama 
sebe utopickým hledáním cest do budoucna a 
neschopností reflexe skutečných problémů. 

Obě formy znejistění jsou snad menším zlem 
než totální rezignace a nečinnost, s kterými se 
také v církvi setkáváme velmi často, ale příliš 
se o nich nepíše, protože nejsou mediálně příliš 
zajímavé. Jednou z kardinálních ctností, o které 
věděla Nikomachova Etika, Tomášova Teologická 
suma a zná ji i Katechismus katolické církve, 
je statečnost. Současná doba nedává prostor k 
odvaze bojovníka, ale požaduje trpělivost, ctnost 
vyrůstající ze statečnosti a opírající se o víru, naději 
a lásku. Bez tohoto postoje se neobejde žádné 
společenství. Naše pokusy překonat zmíněnou 
situaci institučně nás vede ke zbyrokratizované 
církvi se stálými konzultacemi, komisemi, 
s horečným vydáváním nových předpisů a 
pokynů. Pochopitelně, že to nepomáhá. Církev 
potřebuje posílit náboženské vzdělání a formaci 
jednotlivce v personalistickém pojetí. Tak tomu 
bylo vždy. Věřím, že tomu tak je i dnes, avšak 
zdvojnásobený počet katolíků ve světě oproti 
roku 1966 vyžaduje také dvojnásobný, až 
trojnásobný počet výrazných charakterních 
osobností plných víry. To byla výzva, se kterou se 
formou beatifikací a kanonizací obracel na naši 
současnou společnost Jan Pavel II. 

Kardinál Dominik Duka OP



6

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Kompendium 
katechismu
„Ježíš Kristus sestoupil 
do pekel, třetího dne vstal 
z mrtvých“

125. Co to je „předpeklí“, 
do něhož Ježíš sestoupil?
„Předpeklí“ – odlišné od zavržení do pekla – 
to byl stav těch spravedlivých i špatných, kteří 
zemřeli před Kristem. Ježíš, když se jeho duše 
spojila s božskou Osobou, dospěl do „pekel“ 
spravedlivých, kteří čekali na svého Vykupitele, 
aby konečně mohli dosáhnout patření na Boha. 
Když svou smrtí přemohl smrt a ďábla, který „má 
vládu nad smrtí“ (Žid 2,14), osvobodil spravedli-
vé, kteří čekali na Vykupitele a otevřel jim brány 
nebe.

126. Jaké místo zaujímá v naší víře 
Kristovo vzkříšení?
Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholná pravda naší 
víry v Krista a představuje, spolu s křížem, pod-
statnou část velikonočního tajemství.

127. Jaká „znamení“ 
dosvědčují Ježíšovo vzkříšení?
Kromě podstatného znamení, jímž je prázdný 
hrob, je Ježíšovo zmrtvýchvstání  dosvědčeno 
ženami, které se jako první setkaly s Ježíšem 
a zvěstovaly to apoštolům. Ježíš se pak „zjevil 
Petrovi, potom dvanácti. Pak se zjevil více než 

pěti stům bratří najednou“ (1 Kor 15,5-6) a ještě 
jiným. Apoštolové si nemohli vymyslet zmrtvých-
vstání, protože se jim to zdálo nemožné, a Ježíš 
je káral pro jejich „nevíru“.

128. Proč je Zmrtvýchvstání 
zároveň transcendentní událostí?
I když je zmrtvýchvstání historicky dosvědčená 
událost, ověřitelná a dosvědčená znameními a 
svědectvími, jako vstup Kristova lidství do Boží 
slávy přesahuje a překonává dějiny jako tajem-
ství víry. Z tohoto důvodu se vzkříšený Kristus 
neukázal světu, nýbrž svým učedníkům a učinil 
z nich své svědky před lidem.

129. Jaký je stav Ježíšova 
vzkříšeného lidství?
Ježíšovo zmrtvýchvstání nebyl návrat do po-
zemského života. Jeho vzkříšené tělo je to, kte-
ré bylo ukřižováno a má na sobě ještě znamení 
jeho Utrpení, ale už je účastno božského života 
s vlastnostmi oslaveného těla. Proto je zmrt-
výchvstalý Kristus svrchovaně svobodný zjevit 
se svým učedníkům jak a kde chce a v různých 
podobách.

130. Jakým způsobem 
je zmrtvýchvstání dílem Nejsvětější Trojice?
Kristovo vzkříšení je dílem transcendentního 
Boha. Tři Osoby jednají společně podle toho, 
co je jim vlastní: Otec projevuje svou moc; Syn 
„znovu přijímá“ život, který svobodně obětoval 
(Jan 10,17), tím že spojí svou duši se svým tě-
lem, které Duch svatý oživí a oslaví.

131. Jaký má Zmrtvýchvstání smysl 
a spásonosný dosah?
Zmrtvýchvstání je naplněním Vtělení. Dokazuje 
božství Krista, potvrzuje všechno, co konal a učil, 
a uskutečňuje božské přísliby v náš prospěch. 
Kromě toho Zmrtvýchvstalý, vítěz nad hříchem 
a smrtí, je principem našeho ospravedlnění a 
vzkříšení: již nyní nám zjednává milost přijetí za 
syny, jež je skutečnou účastí na jeho životě jed-
norozeného Syna; později při slavném příchodu 
na konci časů vzkřísí z mrtvých naše tělo.

„Ježíš vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce 
všemohoucího“

132. Co představuje Nanebevstoupení?
Po čtyřiceti dnech, kdy se ukazoval apoštolům 
pod rysy běžného lidství, které zakrývají jeho 
slávu Zmrtvýchvstalého, Kristus vystupuje na 
nebesa a sedí po pravici Otce. On je Pán, který 
již vládne se svým lidstvím ve věčné slávě Boží-
ho Syna a neustále se za nás přimlouvá u Otce. 
Posílá nám svého Ducha a dává nám naději, že k 
němu jednoho dne přijdeme, když nám připravil 
místo.

Odtud přijde soudit živé i mrtvé

133. Jak vládne Pán Ježíš nyní?
Pán vesmíru a dějin, Hlava své církve, oslavený 
Kristus zůstává tajemně na zemi, kde už jeho 
království začalo v církvi jako zárodek a počátek. 
Jednoho dne se vrátí ve slávě, ale ten čas ne-
známe. Proto žijeme v bdělosti a prosíme: „Přijď, 
Pane“ (Zj 22,20).

134. Jak se uskuteční Pánův 
návrat ve slávě?
Po poslední kosmické katastrofě tohoto světa, 
který pomíjí, Kristův slavný příchod potvrdí ko-
nečné vítězství Boha v  posledním soudu. Tak se 
vyplní Boží království. 

135. Jak bude Kristus soudit živé i mrtvé?
Kristus bude soudit mocí, kterou získal jako Vy-
kupitel světa, jenž přišel zachránit lidi. Budou od-
halena tajemství srdcí, ale i chování každého vůči 
Bohu i k bližnímu. Každý člověk bude naplněn ži-
votem nebo odsouzen navěky podle svých skut-
ků. Tak se uskuteční „Kristova plnost“ (Ef 4,13), 
v níž „Bůh bude všechno ve všem“ (1 Kor 15,28).

Filotea: O tom, že je třeba ctít a vzývat svaté
Se zvláštní láskou vzdávej úctu, chválu a čest svaté a slavné Panně Marii. Utíkejme se k ní a s naprostou důvěrou se jí vrhejme 
do náručí. Každou chvíli a při každé příležitosti volejme k této něžné Matce, vzývejme její mateřskou lásku, snažme se napodobit 
její ctnosti a chovejme se k ní srdečně jako pravé děti.
Buď velice zadobře s  anděly a pozoruj, jak často jsou neviditelně přítomni ve tvém životě. Především miluj a uctívej anděla 
diecéze, ve které jsi, anděly osob, s nimiž žiješ, a zejména svého vlastního anděla: často se k nim vroucně modli, stále jim vzdávej 
chválu a užívej jejich pomoci a podpory ve všech svých záležitostech, ať duchovních, nebo časných, aby ti byli ve tvých úmyslech 
nápomocni.
Vyvol si některé konkrétní světce, jejichž  život bys mohla lépe vychutnávat a napodobovat a v jejich přímluvu máš obzvláštní 
důvěru. Ten, jehož jméno máš, už ti byl cele určen hned od křtu.

Sv. František Saleský
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Sv. Bakhita
V dětství se stala otrokyní, 
později majetkem italského 
konzula a se změnou poměrů 
se dostala do Itálie, kde už jako 
svobodná byla pěstounkou 
dcery Michielimových. 
Nakonec, po setkání s Bohem, 
se stala vzornou řeholnicí u 
sester kanosiánek. 

Své původní jméno si snad ani nepamatovala. 
Narodila se v muslimské rodině v Súdánu, a když 
jako malá vytrhávala na poli plevel, byla unesena 
a prodána do otroctví. Od únosců dostala jméno 
Bakhita, což znamená „šťastná.“ Při otrockém 
zacházení však šťastná být nemohla. Vícekrát 
byla prodávána na trzích v Chartúmu a Obejde, 
poznala mnoho tělesného i duševního utrpení. 
Pak dostala za pána italského konzula Kalista 
Legnaniho, který s ní zacházel jako s člověkem. 
Laskavost a přívětivost nových majitelů provázela 
však touha po domově a vlastní rodině. Jelikož 
politické změny přiměly Legnaniho k návratu do 
Itálie, vzal Bakhitu sebou. Tam ji svěřil svému 
příteli Michielimu, v jehož rodině se narodila 
dcera a pěstounka vykoupená z otroctví mu 
přišla vhod. 
Rodina, která z důvodů pracovních povinností 
potřebovala odcestovat, dala dceru i s 
ošetřovatelkou do péče katechumenického 
ústavu sester kanosiánek. Bakhita se tak setkala 
s Bohem, jehož existenci už jako malé dítě tušila 
při pohledu na slunce, hvězdy a měsíc. Tenkrát 

si kladla otázku, kdo může být jejich pánem? 
Ve vzpomínkách uvedla, že Jej chtěla poznat a 
vzdávat mu chválu. U sester kanosiánek se jí 
to podařilo. Po katechumenátu přijala v lednu 
1890 křest a nové jméno Josefína. Po návratu 
paní Michielimové, které předala dceru, zůstala 
v klášteře. 8. 12. 1896 složila sliby v Kongregaci 
sv. Magdalény z Canossy. Velkou úctu měla ke 
křtitelnici, u níž si připomínala, že to je místo, kde 
se stala Boží dcerou. Tato událost znamenala pro 
ni víc než osvobození z otroctví. Také my bychom 
měli častěji myslet na význam svého křtu. 
V klášteře vařila v kuchyni, vyšívala i bývala 
ve vrátnici. Zprvu svou odlišnou barvou pleti 
způsobovala rozruch a sama tím dost trpěla. 
Svoji laskavostí však získala srdce mnohých. 
Byla přezdívána „Africký květ“ nebo i „Šťastná 
sestra.“ Konec života prožila v nemoci a v agonii 
se vracela do doby otroctví, žádajíce povolit těžké 
řetězy. Zemřela v pověsti svatosti a 1. 10. 2000 
byla kanonizována.

www.catholica.cz
Jan Chlumský

Rok 2012 a 2013
seznam toho nejdůležitějšího

• Od 1. 8. máme pana kaplana – zdejšího 
rodáka P. RNDr. Tomáše Reschla, PhD.
• Začaly fungovat internetové stránky farnosti
• KŘTY: 33 (loni 33); SVATBY 1 (3); 1. SV. 
PŘIJÍMÁNÍ 3 (8); POHŘBY 19 (17) – včetně 
p. Petra Tauschera, Václava Hepnara, Anny 
Mitalčákové, Terezie Poláčkové, Josefa Prouzy, 
Waltraud Pomezné, Jarmily Sloupenské; 
zaopatřených zemřelo 8
• Náboženství letos navštěvuje 25 dětí (31)
• Již tradičně jsme schopni pořádat nejrůznější 
koncerty, Tříkrálovou sbírku, farní ples, farní 
den, pouť do Vambeřic, farní tábor, farní zájezd 
(i letos Bavorsko), farní výlet (Strahov), oslavy 
sv. Martina a připomenutí konce 1. sv. války 
v Martínkovicích; 
• BIM si drží náklad na úrovni 130 výtisků (kvůli 
tomu je na faře nová kopírka)
• Netradičně jsme v Martínkovicích oslavili 100 
let od renovace sochy sv. Jiří
• OPRAVY: Martínkovice – dokončení 
restaurování fresek (568 567,- Kč); Božanov 
– zahájení restaurování varhan (letos 280 000,-
Kč/720 000,- Kč); Vižňov – dokončení obnovy 
hlavní římsy (500 000,- Kč); Šonov – přidělená 
dotace z SZIF ve výši 3,7 mil. Kč; zahájení 
opravy střechy děkanského kostela sv. Petra 
a Pavla (letos 700 000,- Kč/3,5 mil. Kč; velké 
díky MěÚ Broumov); spoluúčast na restaurování 
varhan v hřbitovním kostele PM v Broumově (25 
000,- Kč/400 000,- Kč)
• Festival Za poklady Broumovska vynesl 117 
000,- Kč (zaplatí se projektová dokumentace 
ke kostelům); pokračují opravy na někdejší 
benediktýnské faře v Martínkovicích; se 
společností VEBA byla podepsaná darovací 
smlouva na částku 1 mil. Kč (jako podpora 
k Norským fondům)
• ROK 2013: 1) příprava a podání žádosti do 
tzv. Norských fondů – poděkování patří zvláště 
p. ing. Jakubu Dědovi (grantový poradce 
farnosti), p. Tomáši Hrábkovi (ERF) a pí Helene 
Burešové z MěÚ Broumov; 2) pokračování 
v opravě střechy P+P; 3) pokračování 
v restaurování varhan v Božanově; 4) realizace 
opravy střechy a oken na kostele sv. Markéty 
v Šonově; 5) restaurování a zpřístupnění fresky 
Posledního soudu na Děkanství v Broumově 
• FARNÍ AKCE 2013: kromě již zaběhlých 
se na duben plánuje pouť do Itálie; v červnu 
proběhne dominikánská mise (postupně budete 
seznamováni); na přelomu června a července 
summer job (více taky postupně)
• Díky za všechno, co pro naši farnost děláte 
a prosím o odpuštění vin, kterých jsem se 
případně během roku 2012 vůči Vám  dopustil

P. Martin Lanži
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Poutní zájezd farnosti Broumov do Itálie oblast Neapolského 
zálivu po stopách světců. Pouť doprovází 

P. Martin Lanži, P. Jiří Prokůpek a průvodce 
cestovní kanceláře VOMA.

Termín: 7.4. -14.4.2013

1.den: Odjezd z Broumova v odpoledních hodinách. Dále je možný nástup v Hradci  Králové,  
v Praze a Českých Budějovicích. Cesta Rakouskem. 

2. den: Tranzit Itálií do oblasti Neapolského zálivu na ubytování v hotelu, který nám poskytne zázemí a služby na celou 
pouť což je velice výhodné.

3. den:  Snídaně. Dopoledne návštěva spojená se mší svatou v Mugnano del  Cardinale – kostel  
s hrobem sv. Filomeny. Následuje poutní zastavení v Nole, kde je   katedrála s hrobem sv. Felixe z 
Noly a středověký amfiteátr. V případě času můžeme ještě navštívit kráter vyhaslé sopky Vesuv. 
Nocleh na stejném místě.

4. den: Snídaně.  Návštěva Neapole - prohlídka: hrad - exterier, kostely: komplex S.Chiara / kostel s 
klášterem /, Gesú Nuovo s hrobem sv. Josefa Moscatti, S.Domenico Maggiore, S.Paolo Maggiore s 
ostatky sv. Kajetána, San Lorenzo, dóm sv.Januaria s jeho ostatky. Katakomby san Genaro ze 2. 
století. Nocleh  na stejném místě. 

5. den:  Snídaně. Společně se vydáme do Pozzuoli- postvulkanická činnost projevující se v solfatarách- výrony sopečných 
plynů. Následuje  římský amfiteátr a chrámový komplex.  Mše svatá v bazilice P. Marie Růžencové v Pompejích. Salerno  
hlavní  památkou města je dóm z 11. století, který stojí na základech o 100 let starších . Přístupové schodiště do chrámu 
navíc vede do atria, kde stojí 18 sloupů z antického města Paestum. Také se zde nalézají fresky, mozaiky a antické 
sarkofágy. V chrámové kryptě spočívají ostatky sv. Matouše, které sem byly též přeneseny z Paesta ( roku 954). Dále je 
zde pohřbena Margareta z Anjou, manželka Karla III. K dómu patří muzeum Museo Diocesano, kde opatrují většinu 
pokladů z dómu. Nocleh na stejném místě.

6. den: Snídaně.  Výlet lodí ze Salerna na jedinečné Amalfitánské pobřeží (UNESCO), s nádhernými výhledy na skaliska.  
Paestum ( UNESCO), starořecká Poseidónia, jedinečný archeologický areál řeckých chrámů – 3 nádherné řecké 
chrámy Héry, Poseidóna a Démétery. Areál patří mezi nejkrásnější antická místa v Itálii. Amalfi – jedinečný dóm 
s ostatky sv. apoštola Ondřeje, Chiostro del Paradiso. V tomto místě bude sloužena mše svatá.  Ravello – dóm, honosné 
vily s nádherným výhledem na Salernský záliv.  Nocleh na stejném místě.

7. den: Snídaně. Celodenní lodní výlet na ostrov Capri ( Augustovy zahrady, vyhlídka na 
skály Faraglioni. Kartuziánský klášter, pěší vycházka k Tiberiově vile). Předpokládaná 
cena lodního lístku je cca 27 EURO. Noční tranzit Itálií a Rakouskem do ČR.

8.  den: Návrat do nástupních míst v odpoledních hodinách

Cena:  8300,- Kč
Cena obsahuje: autobusovou dopravu BOVA FUTURA ( nápojové občerstvení v Kč), 
5x ubytování v hotelu na stejném místě ve dvou případně třílůžkových pokojích, 
5x  snídani,  kněžský a průvodcovský doprovod, pojištění na úpadek CK, komplexní 
pojištění  ( pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti na zdraví a majetku).

Cena neobsahuje případné vstupné : Vesuv  8 EURO, Pompeje 11 EURO, 
Capri 27 EURO.

Příplatek za večeře : 5x 260,- Kč = 1300,- Kč ( váš zájem je nutné uvést na přihlášce  - 
může být objednán libovolný počet večeří).
Příplatek za jednolůžkový pokoj  2000,- Kč/osoba.
__________________________________přihláška  farnosti Broumov________________________________________

Jméno………………………………….Příjmení………………………………Rodné číslo………………………………..

Bydliště…………………………………………………………………………………………PSČ………………………..

Telefon………………………..Podpis………………………Počet večeří  0, 1,2,3,4,5 – zakroužkujete požadovaný počet 
večeří a napište, které dny si přejete.

Kostelní náměstí 224, 550 01 Broumov 1
Telefon: 731 110 397, 491 521 678, E-mail: farnost@broumovsko.cz

   CK VOMA, Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč 67401, tel: 568 821 115, email:ckvoma@ckvoma.cz
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Zveme Vás na...

5. Farní ples
který se bude konat v sobotu 2. února 

2013
v Kulturním domě v Martínkovicích

k tanci a zábavě zahraje kapela Mamut
vstup ve společenském oblečení

začátek ve 20:00 – 3:00
vstup do sálu od 19:00

vstupné 50 Kč

Výtěžek bude využit na opravy 
broumovských kostelů. 



Krátké zprávy 
Co se kdy a kde stalo, stane 
a bude se dít zajímavého.

FARNÍ PLES
Dovolujeme si Vás pozvat na již pátý Farní ples, 
který se uskuteční v sobotu 2. února 2013 v kul-
turním domě v Martínkovicích. I letos nás k tanci 
bude doprovázet skupina Mamut, určitě se nám 
podaří připravit bohatou tombolu i chutné občer-
stvení. Začátek je ve 20:00 hod, samozřejmé je  
společenské oblečení.

P. Martin Lanži

PŮST NA POPELEČNÍ STŘEDU
Je závazný od 14-ti let života katolíka. Od toho-
to věku až do své smrti se každý člen katolické 
církve musí zdržet jakéhokoli masitého pokrmu. 
Mezi osmnáctým až padesátým devátým rokem 
života je možné se jenom jednou  dosyta najíst a 
dvakrát dopolosyta. Toto se však netýká lidí, kteří 
trpí například cukrovkou. 

70 LET
společného života. Psal se 6. únor 1943. Téměř 
celý svět už byl ve válce. Československo poprvé 
zaniklo a Češi žili v  Protektorátu. A přece. Dva 
mladí lidé si v kostele sv. Petra a Pavla ve Vodě-
radech řekli své ANO. Karel a Zdeňka Brandejso-
vi z Božanova. Jménem farnosti chci nevšedním 
jubilantům poblahopřát! A taky poděkovat. Za 
svědectví lásky a věrnosti.

P. Martin Lanži

SPRÁVCE INTERNETOVÝCH 
STRÁNEK FARNOSTI
Hledá se nový správce internetových stránek 
farnosti. Práce nezabere mnoho času, je spíše 
o ochotě být k dispozici. Bližší informace na faře.

ROK 2013 
VE FARNÍCH 
AKCÍCH
5. ledna  Tříkrálová sbírka

6. ledna   Tříkrálový průvod

2. února   Farní ples

7. - 14. dubna  Pouť do Itálie

27. dubna  Svatojiřské odpoledne 
  (Martínkovice)

4. května   Pouť do Vambeřic

11. května  Farní den

19. května  1. svaté přijímání

25. května  Noc kostelů

31. května - 9. 7. Dominikánská mise

28. června - 4.8.  Summer job

27. července  Svatojakubský den 
  (Ruprechtice)

3. srpna   Křinická pouť

21. září   Farní výlet

9. listopadu  Svatomartinské odpoledne 
  (Martínkovice)

10. listopadu  Pietní akt 
  (Martínkovice)
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Stát na 
restitucích 
Je spočítáno, že stát za 50 let 
vydělá 28 miliard korun oproti 
stavu, kdyby restituční zá-
kon přijat nebyl (vypočetl Jiří 
Schwarz, člen NERVu – předpo-
kladem je zdravé hospodaření 
s restituovaným majetkem). 
Lid této země finančně získá – 
proti restitucím tedy neuspěje 
finanční námitka. A potom zde 
máme církev, chápanou jako 
veškerý Boží lid, tedy ducho-
venstvo + laiky. Jaký zde bude 
„zisk“? 

1) Úplné oddělení financování církve od roz-
hodování světské vlády Duchovní přestanou 
být státními zaměstnanci. Malý příklad – až stát-
ní sociální inženýři naleznou hospodářské výcho-
disko z propadu příjmové stránky důchodového 
systému velkoplošnou aplikací eutanázie, měli 
by katoličtí duchovní jako státní zaměstnanci to-
muto požehnat? Zde jsem si zcela jist, že oddě-
lení církve od státu je přínosem. O tom, co církev 
bude dělat, již nebude rozhodovat ani soudruh 
církevní tajemník, ani úředník státního fondu – a 
to je dobře. 
2) Závislost pouze na vlastních příjmech 
bude silnou motivací pro duchovní i laiky  
Duchovní již nedostane každý měsíc od státu 
mzdu - ať je výjimečně pracovitým, nebo nedělá 
skoro nic. Bude muset opustit formálně úřední 
roli, někde i dnes ještě dokonce předkoncilně 
absolutistickou, a snažit se jako administrátor 
především o reálný přínos svěřené farnosti. Ji-
nak farníci budou směrovat své finanční příspěv-
ky jinam – na charitu nebo do jiné farnosti, kde 
užití peněz ze sbírky budou považovat za efektiv-
nější. Laici, kteří opravdu Krista následují a jsou 
pro Boha a farnost připraveni pracovat, budou 
duchovními vyhledáváni a respektováni. Faráři 
budou vědět, že tito jsou tím nejcennějším, co 
farnost má – sami duchovní nejsou schopni 
dobře veškeré farní aktivity zajistit tak, aby se 
farní obce rozvíjely i ve třetím tisíciletí. Farnost 
se bude moci hospodářsky udržet jen tam, kde 
budou ochotné ruce i hlavy úročit všechny ob-
držené hřivny. Mnohem tvrději než dnes bude 
oddělováno zrno od plev – to ale je přesně to, 
co církev potřebuje. Výkazy formálních katolíků, 
jejichž jedinou aktivitou je čárka jednou za deset 
let ve statistickém archu, budou muset být na-

hrazeny reálnou a efektivní prací pro farní obec 
a společnost.
3) Církev bude muset znovu táhnout na 
branku  Tak, jak to v minulosti již mnohokrát do-
kázala. Společnost nás nehodnotí dle toho, jak 
dobře konáme bohoslužebné úkony. Pro svět je 
důležité, co pozitivního přinášíme do života obcí 
a měst. Zda nedělní vyslání „Jděte ve jménu 
Páně“ opravdu funguje. Nemůžeme zůstávat v 
ghettu, kam nás bolševici čtyřicet let tlačili a z 
něhož jsme učinili sice významný, ale velice krát-
ký hromadný odskok ke společenské aktivitě v 
listopadu roku 1989.
Někde jsou již na dobré cestě. V plzeňské diecézi 
již dávno pochopili, že církev nemůže spravo-
vat farnosti v josefínském modelu. Sdružování 
„mrtvých“ a  téměř „mrtvých“ farností s těmi 
farnostmi, které žijí, je celoplošnou nezbytností. 
Krok správným směrem je jistě i plzeňské Fó-
rum laiků, svolané k tématu Předávání víry na 
1. prosince. Fóra se zúčastní zástupci z každé 
farnosti diecéze. 
Společnost stojí převážně na písku přehnaného 
individualismu, spojeného s naučeným očeká-
váním neustálého materiálního růstu – obojí je 
důsledkem soudružské devastace. Řešení není v 
útěku od společnosti, ale naopak v její kultivaci. 
Křesťané zde musí být svorníkem, nikoliv klínem. 
Politické názory se mohou lišit, to hlavní směro-
vání křesťanů v politice by ale mělo být společné. 
Všichni musí vědět, že se individuálně k pravdě 
a spravedlnosti mohou pouze blížit. Půjdou-li k 
Bohu, budou se blížit i sobě navzájem. Ti praví 
nesmí přehnat individualismus, aby nebyli asoci-
ální. Ti leví nesmí přehnat sociálno – to by vedlo 
nejprve ke stagnaci a potom ke komunistickému 
úpadku.
Věřme, že restituční tečka bude tolik potřebným 
restartem pro většinu farních společenství. Je 
jisté, že se vše pastoračně ani ekonomicky zcela 
nepovede, to ale není důvodem k tomu, aby-
chom zůstali zakonzervováni v modelu církve, 
který již nevyhovuje.
Základní restituční fakta:
Restituce byly našimi vládami „připravovány“ 
přes dvacet let. Daňové asignace, jako trvalý 
zdroj příjmu církví, byly odmítnuty. Objem resti-
tuovaného majetku byl vyčíslen v r. 1999 za mi-
nistra P. Dostála na 100 miliard korun. Dnešních 
inflačně narostlých 134 miliard je tudíž v praktic-
ky stejném rozsahu majetku, potvrzeným mimo 
jiné i Kasalovou komisí, tedy rovněž B. Sobotkou 
za ČSSD. Stát přes šedesát let zabavený církev-
ní majetek hospodářsky využíval a zisk utrácel. 
Zisk stát nestřádal, aby byl jednou vrácen – lze 
to chápat i tak, že církve si takto restituce bohatě 
předplatily. Mimo platy duchovních měl stát za-
jišťovat i veškerou péči o církevní stavby. Jak se 
stát „staral“, bylo dobře dokumentováno např. na 
výstavě Zničené kostely severních Čech.
Nutnou podmínkou pro to, aby restituovaný 
majetek církvi pomohl, je to, že církve manažer-

sky správu tohoto majetku zvládnou. Věřme, že 
představitelé sedmnácti církví, kteří se s vládou 
a Svazem měst a obcí na návrhu zákona shodli, 
jsou s restituovaným majetkem připraveni efek-
tivně hospodařit. Jde mimo jiné o to, aby péče 
o majetek významně neubírala kněžím čas na 
jejich hlavní poslání – pastoraci. Dokonalé to ne-
bude, slovenskou cestou bychom se ale vydávat 
neměli. Církevní restituce jsou nejen přínosem 
pro stát, ale též šancí na duchovní obnovu círk-
ví. Duchovní i laici mohou tuto šanci využít, ale i 
zahodit. Budou-li křesťané vždy nejprve sloužit 
Bohu a teprve potom majetku, mohou této zemi 
přinést stonásobný užitek. Vždyť milostí Boží mů-
žeme být spaseni, nikoliv zákonem.
Zajeďme všichni, tedy duchovní i laici, na hlu-
binu a vraťme se k cyrilometodějským kořenům 
– nechme se doprovodit pátou slokou písně 707:
Ježíši, Králi nebe a země, přitáhni k sobě náš 
český lid, ať v jeho srdci a jeho mysli vládne tvůj 
řád a bezpečný klid. Ó, dej mu víru, naději, lás-
ku, uchraň ho hříchů, nesvornosti, ať opět uzná 
království tvoje, sklání se před tvou velebností. 

www.chrisnet.cz/Milan Mareš
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Veřejná sbírka
je obecně jednou z možností, 
jak obnovu kostelů a dalších 
sakrálních staveb Broumovska 
financovat a realizovat. 

Veřejná sbírka za účelem „Obnova kostelů 
z tzv. broumovské skupiny kostelů a jiných 
menších sakrálních staveb v regionu 
Broumovska“ je povolena Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje na základě vydaného 
„Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné 
sbírky“ ze dne 30.11.2012. Osvědčení bylo 
doručeno dnem 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je 
tedy sbírka oficiálně zahájena.
 
Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži
Bankovní účet: 20036-1180703399/0800
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., 
Finanční prostředky budou využity výhradně 
na obnovu kostelů v regionu Broumovska, 
zejména  v rámci projektu Pro život kostelů 
Broumovska. Za každý laskavý, i třeba drobný 
dar, upřímně děkujeme.




