
Kolik stojí 
člověk?
Od 19. století vládne mezi lidmi 
mylné přesvědčení, že starověk věřil 
výhradně v geocentrismus.
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Avšak řecký geograf, matematik, astronom, 
který pravděpodobně žil a pracoval v egyptské 
Alexandrii, Ptolemaios (85 – 165), již ve druhém 
století po Kristu napsal, že Země v porovnání se 
vzdálenostmi pevných hvězd, má zanedbatelnou 
velikost a musí být považována za matematický 
bod.

Nesmírnost vesmíru a bezvýznamnost Země 
můžou být metaforou pro porovnání mezi Bohem 
a člověkem. A přece se Bůh stal člověkem. Do-
konce za něj ošklivě trpěl a zemřel. A vstal z mrt-
vých.

P. Martin Lanži  

BROUMOVSKÝ BIM
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Změna času

O Velikonocích se mění zimní čas 

na letní, to znamená, že na Boží 

hod budeme spát o hodinu méně. 

Rovněž od dubna dochází ke 

změně času bohoslužeb.



NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

7. duben
Otovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice  17:00 hod

14. duben
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Vižňov   17:00 hod

21. duben
Heřmánkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Šonov, kaple PM  17:00 hod

28. duben
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice  17:00 hod

BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí -  -
Úterý klášterní kostel 18:00 hod
Středa k. sv. Václava 18:00 hod
Čtvrtek děkanský k. 07:00 hod
Pátek děkanský k. 15:00 hod*
Sobota  hřbitovní k. PM 08:00 hod

* V pátek 5. 4. ráno v 07:00 hod. 
Svátost smíření 20 min před každou mší 
sv. Poslední sobota v měsíci od 09:00 hod 
v P+P.

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)

NÁCVIK SCHÓLY: 
sobota 13. 04. 2013, 18:00 hod, fara

SVÁTOST SMÍŘENÍ: 
20 min před každou mši svatou 
23.3.2013 sobota od 14.00 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.
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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
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BROUMOVSKO 
Krajina architektury & architektura krajiny

Objektivem  Jan Záliše
Text   Miroslav Otte

Bude se jednat o velkou, barevnou, obrazovou knihu kostelů broumovska s řadou cel-
kových krajinných i leteckých pohledů, tak i o interiérové obrázky zajímavých detailů, 
které běžný návštěvník nemá šanci vidět. Kniha je rozdělena do 20 kapitol (jednotlivých 
kostelů) se zasvěceným  popisem od pana Otteho (včetně krátkých popisů kapitol v 
angličtině a němčině. Jednotlivé fotografie budou mít vlastní popisky. Tato kniha je dle 
mého názoru prvním uceleným pokusem ukázat v nebývalé šíři nevšední krásu církev-
ních staveb broumovska a je zcela ojedinělá rozsahem, velikostí záběru, kvalitou papíru 
i technickým provedením. Cílem projektu je ukázat i na současný stav místních archi-
tektonických skvostů a přispět tak možná k jejich záchraně.

Připravuje se

předpokládaný termín dokončení

1.6.2013
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Papež František
Argentinský kardinál Jorge Maria Bergoglio, SJ si ve 
středu 13. 3. 2013 vybral originální jméno.

V případě papežů jméno znamená program. Paralela mezi vrcholným obdobím středověké (evropské) 
společnosti a naší dobou je nasnadě.
Jan Pavel II. církev otevřel, Benedikt XVI. vnesl potřebný řád. František 21. století má z čeho čerpat a 
na co navazovat. Mnohé naznačil večer jeho zvolení, další dny  následující. Bylo by však pohříchu málo 
jenom sledovat a následně mluvit o činech nového papeže. Pro začátek je možné zkusit realizovat 
Františkovu výzvu ze dne jeho inaugurace: nebát se dobra a něhy.

P. Martin Lanži 

První homilie 
papeže 
Františka
Druhý den po svém zvolení 
nový Petrův nástupce slavil  
v Sixtinské kapli Apoštolského 
paláce mš sv. se všemi 
kardinály voliteli. 

BIM přináší jeho spatra pronesenou vůbec první 
homilii, která byla v řeči papežových rodičů: 

„Ve třech čteních, která jsme slyšeli, spatřuji 
společné téma: pohyb. V prvním čtení jde o 
pohyb putování, ve druhém o pohyb budování 
církve a ve třetím, tedy v evangeliu o pohyb 
vyznávání. Putovat, budovat a vyznávat. 
Putování: Jakubův dome vyjdi v Pánově světle. 
To je první věc, kterou řekl Bůh Abrahamovi. 
Kráčej v mé přítomnosti a budeš bez úhony. 
Když se zastavíme, nejde to. Třeba kráčet stále 
v přítomnosti Páně, ve světle Pánově a snažit se 

žít v oné bezúhonnosti, kterou Bůh požadoval od 
Abrahama ve svém zaslíbení. 
Budovat: Budovat církev. Hovoří se o kamenech. 
Kameny jsou tuhé, ale živé, pomazané Duchem 
svatým. Církev, Kristova nevěsta je budována 
na onom nárožním kameni, kterým je sám Pán, 
pohybem našeho života. 
Třetí pohyb je vyznávání: My můžeme putovat, 
jak chceme, můžeme toho spoustu vybudovat, 
ale pokud nebudeme vyznávat Ježíše Krista, 
nepůjde to. Nebudeme církví, Pánovou nevěstou. 
Když se nekráčí, stojí se. Když se nestaví na 
kamenech, co se stane? Stane se to, co se 
stává dětem na pláži, když staví hrady z písku. 
Všechno se zhroutí, nedrží to pohromadě. Když 
se nevyznává Ježíš Kristus - napadá mé věta 
z Leona Bloy: „Kdo se nemodlí k Pánu, modlí 

se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš Kristus, 
vyznává se světáckost ďábla, mondénnost 
démona. Kráčet, budovat-stavět a vyznávat. 
Věc však není vždycky tak jednoduchá, protože 
během putování, při budování a při vyznávání 
někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, která 
nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět. 
Evangelium pokračuje touto zvláštní situací. 
Samotný Petr, který Ježíše Krista vyznal, mu říká: 
„Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou, 
ale nemluvme o kříži. To tam nepatří. Budu tě 
následovat v jiných možnostech, bez kříže.“ Když 
kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže, 
a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, 
nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme 
biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli 
Pánovými učedníky. 
Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech 
milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v 
Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat 
církev na Pánově krvi, která je prolita na kříž a 
vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak 
půjde církev vpřed. 
Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého 
na přímluvu Naší Paní, naší Matky, dostalo této 
milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše Krista 
Ukřižovaného. Kéž se tak stane.“
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DEUS CARITAS 
EST XVII.
(Encyklika 
Benedikta XVI. 
o lásce)
Specifický profil 
charitativních aktivit církve

31. Vzrůst počtu specializovaných organizací, 
které se nasazují pro člověka v jeho 
nejrozličnějších potřebách, se vysvětluje na 
základě skutečnosti, že imperativ lásky vepsal 
Stvořitel do samotné lidské přirozenosti. Uvedený 
nárůst je však rovněž důsledkem přítomnosti 
křesťanství ve světě, protože právě křesťanství 
tento imperativ stále znovu probouzí a přivádí 
k účinnosti, když bývá často v průběhu dějin 
zatemněn. Reforma pohanství, o niž se pokusil 
císař Julián Apostata, je pouze počátečním 
příkladem podobné působivosti křesťanství, 
jehož síla tímto způsobem notně překračuje 
meze křesťanské víry. Z uvedeného důvodu je 
velmi důležité, aby si charitativní aktivita církve 
udržela celý svůj jas a nerozmělnila se do podoby 
společensky obecně prospěšné organizace, 
jejíž prostou variantou by se stala. Jaké jsou 
ale ustavující prvky, které utvářejí podstatu 
křesťanské a církevní charity? 
a) Podle modelu, který nám nabízí podobenství 
o milosrdném Samaritánovi, křesťanská charita 
je nejprve odpovědí na to, co v určité konkrétní 
situaci představuje bezprostřední potřebu: je 
nutno nasytit hladové, obléci nahé, je třeba 
pečovat o nemocné a usilovat o jejich uzdravení, 
je třeba navštěvovat vězněné a tak dále. 
Charitativní organizace církve, počínaje charitou 
(diecézní, národní, mezinárodní), musí vynaložit 
veškeré možné úsilí, aby byli k dispozici příslušní 

prostředníci, zejména muži a ženy, kteří by na 
sebe přebírali zmíněné úlohy. Pokud se jedná 
o službu prokazovanou trpícím, je v první řadě 
třeba dbát na odbornou kompetenci. Pomáhající 
musejí být formováni takovým způsobem, aby 
uměli vykonat dobře, co je třeba, a aby dokázali 
pokračovat v příslušné péči. Odborná kompetence 
je první a základní předpoklad, ale sama o sobě 
nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy 
potřebují něco víc nežli pouze technicky správně 
prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují 
pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních 
institucích církve, se musí odlišovat tím, že se 
neomezují pouze na správné vykonání toho, co 
je v daném okamžiku třeba, ale že navíc věnují 
druhému pozornost, jak jim to vnuká jejich srdce, 
a to takovým způsobem, aby ti druzí zakoušeli 
bohatství jejich lidskosti. Z uvedeného důvodu 
platí, že kromě odborné přípravy tito pracovníci 
potřebují také a především „formaci srdce“. Je 
třeba přivádět tyto pracovníky k onomu setkání 
s Bohem a Kristem, které by v nich probouzelo 
lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska 
k bližnímu pro ně už nebude přikázání uložené 
tak říkajíc zvenku, nýbrž důsledek vyplývající z 
jejich víry, která se stává činnou v lásce (srov. 
Gal 5, 6).
b) Křesťanská charitativní aktivita musí být 
nezávislá na politických stranách a ideologiích. 
Nejedná se o způsob, jak změnit svět 
ideologickým způsobem, a proto charitativní 
dílo není ve službách světských strategií, 
protože jde o uplatňování lásky tady a teď, lásky, 
kterou člověk potřebuje stále. Moderní doba 
byla ovládána především od devatenáctého 
století různými variantami filozofie pokroku, 
jejíž nejradikálnější podobou je marxismus. 
Částí marxistické strategie je teorie ochuzování 
o revoluční potenciál. Zmíněná teorie učí, 
že ten, kdo v situaci nespravedlivé moci 
pomáhá lidem prostřednictvím charitativních 
iniciativ, se ve skutečnosti staví do služeb 
onoho nespravedlivého systému, protože ho 
do jisté míry ukazuje jako snesitelný. Tím se 
brzdí revoluční potenciál, a proto se blokuje 
převrat směrem k lepšímu světu. Proto je 
charita odsuzována a spojována se systémem 

uchovávání status quo. Ve skutečnosti se ale 
jedná o nelidskou filozofii. Člověk žijící dnes je 
obětován molochu budoucnosti, jejíž faktická 
realizace zůstává přinejmenším pochybná. 
Humanizace světa opravdu nesmí být rozvíjena 
tím způsobem, že se v  dané chvíli odmítne 
humánní jednání. K utváření lepšího světa se 
přispívá výhradně tím, když se koná dobro teď, 
osobně, se zanícením, všude, kde je to možné, 
a bez ohledu na stranické strategie a programy. 
Programem křesťana, programem milosrdného 
Samaritána, Ježíšovým programem je „vnímavé 
srdce“. Takové srdce vidí, kde je zapotřebí lásky 
a podle toho také jedná. Pochopitelně platí, 
že ke spontánní ochotě jednotlivce, chápe-li 
církev charitativní aktivitu jako komunitní dílo, 
se musí přidružit organizovanost, plánovitost a 
spolupráce s podobně zaměřenými institucemi.
c) Dále platí, že charita nesmí být prostředkem 
k tomu, co se dnes nazývá proselytismus. 
Láska je nezištná a neuplatňuje se proto, aby 
sloužila k dosažení nějakých jiných cílů. To však 
neznamená, že charitativní působení by mělo, 
abychom tak řekli, ponechávat stranou Boha 
a Ježíše Krista. Ve hře je stále celý člověk. Tím 
nejhlubším kořenem utrpení bývá často právě 
nepřítomnost Boha. Ten, kdo uplatňuje lásku 
(caritas) ve jménu církve, se nebude nikdy snažit 
o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový 
člověk totiž ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti 
je tím nejlepším svědectvím vydávaným Bohu, 
v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, 
abychom milovali. Křesťan ví, kdy je vhodná 
doba o Bohu mluvit, a kdy je zase správné o 
Něm mlčet a nechat promlouvat pouze lásku. 
Křesťan ví, že Bůh je láska (srov. 1 Jan 4, 8), a 
že se zpřítomňuje právě v okamžicích, v nichž se 
nekoná nic jiného než láska. Ví, že – abychom 
se vrátili k otázkám položeným výše – pohanění 
lásky je pohaněním Boha i člověka, je to pokus, 
jak si vystačit bez Boha. Z toho plyne, že ta 
nejlepší obrana Boha i člověka spočívá právě v 
lásce. Úkolem charitativních organizací církve je, 
aby právě toto vědomí ve svých vlastních členech 
posilovaly, a to takovým způsobem, aby se svým 
jednáním i svým slovem, mlčením i příkladem 
stávali věrohodnými Kristovými svědky.

Filotea: O častém přijímání
Pontský král Mithridatés VI. prý objevil jakýsi protijed a jím se tak posílil na těle, že když se později chtěl otrávit, aby 
unikl římskému otroctví, nijak se mu to nepodařilo.
Sv. Kateřině, jež často chodila k přijímání, kdosi namítl, že sv. Augustin každodenní přijímání Eucharistie ani nechválí, 
ani nehaní. Ona mu na to hezky odpověděla: „Když to nehaní svatý Augustin, prosím vás, abyste to nehaněl ani vy.“
A jak se má chodit k svatému přijímání? Předcházející večer se začni připravovat na svaté přijímání různými toužebnými 
vzdechy a láskyplnými vzněty. ulehni o něco dříve, abys i ráno mohl vstát časněji. Jestliže se v noci probudíš, hned 
si naplň srdce i ústa několika vonnými slovy. Nebudeš-li však moci dosáhnout toho blaha skutečně přijímat při mši 
svaté, přijímej aspoň srdcem a duchem – tím, že se vroucí touhou spojíš se Spasitelem.

Sv. František Saleský (kráceno)
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Sv. Benedikt 
Josef Labre
(16. dubna)

narodil se 26. 3. 
1748 v Amettes v 
jižní Francii. Jeho 
otec se jmenoval 
Jan a matka Anna 
Barbe Grandisi-
ere. Později mu 
přibylo 14 sou-
rozenců. Rodiče 
měli malé rolnické 
hospodářství a 
obchod s galan-
terií. Žili skromně. 

Benedikt navštěvoval farní školu, v níž pan farář 
učil základním poznatkům o světě a o životě. 
Strýc a křestní kmotr Benedikta, František Josef 
Labre, byl farářem v Erinu a u něj se Benedikt od 
12-ti let vzdělával. Přijal tam první sv. přijímání a 
pak i biřmování. V té době velmi usiloval o pěsto-
vání ctností i o asketický život, snažíc se o velké 
umrtvování. 

Toužil po dokonalém odevzdání se Bohu, žil ur-
čitou dobu neklidně, prožíval pochybnosti a zkla-
mání. Mylně se domníval, že jít cestou k dokona-
losti lze jen v řádu a nejlépe v tom nejpřísnějším. 
Když v 16-ti letech chtěl k trapistům, rodina ani 
strýc s tím nesouhlasili. Později na radu druhého 
strýce, který byl vikářem v Contenville, se vydal 
do kartouz sv. Aldegonda, ale do noviciátu pro 
slabé zdraví nebyl přijat. Prožil určitou krizi víry 
a po smrti svého kmotra v Erinu odešel ke strý-
ci vikáři. Pak se v zimě pustil na cestu dlouhou 
60 mil do Mortagnu v Normandii, aby tam znovu 
usiloval o přijetí do kláštera trapistů. Ti však přijí-
mali muže až od 24 let a pevného zdraví. Bene-
diktovi chyběly 4 roky. Zamítavou odpověď dostal 
i v Sept-Fons. Dále prosil o přímluvu i biskupa a 
s ní se mu podařilo přijetí v kartouze v Neuville. 
Jenže po šesti týdnech mu představený řekl: 
„Prozřetelnost tě tu nechce, musíš být poslušný 
Božího vnuknutí.“ Znovu to zkusil v Sept-Fons 
a s novým jménem Urban mu bylo dovoleno 
obléknout i řádový hábit, jenže nevydržel tvrdé 
podmínky (v domcích nebylo topení a i strava se 
připravovala syrová), ani těžkou práci. Onemoc-
něl, skončil ve špitále a novicmistr mu řekl: „Jsi 
povinen činit, co je vůle Boží.“ Když byl vyloučen, 
Prozřetelnost mu ukázala na jiný druh samoty a 
to osobní, uprostřed hluku a ruchu světa, která 
ho měla dovést k svatosti. 

Poté, co se smířil s tím, že řehole není místem, 
kde ho chce Bůh mít, v jeho duši zavládl klid. 
Rozhodl se žít spojení s Bohem jako poutník. Za-

čal se zdokonalovat v modlitbě, od které ho nic 
nedovedlo vyrušit. Měl tornu se třemi knihami, 
kterými byly Nový zákon, breviář a Následování 
Krista. A aby nosil těžší břemeno, přidával tam 
několik kamenů. Oblečen v hábit ze Sept-Fons 
nosil na prsou kříž a v ruce růženec. Tak se vydal 
na pouť do Říma. Jeho jídelníček býval prostý; 
vyprošený kousek chleba, trocha vody a občas 
požil i trochu nekvalitního ovoce. Pokud někde 
dostal něco lepšího, tak to rozdal. Po cestě spá-
val pod širým nebem, výjimečně i ve stáji, ale 
nejraději u kostelních dveří. V kostele pak zůstá-
val velmi dlouho a nejraději býval blízko svato-
stánku. Jednou byl odehnán a pak začal zůstávat 
v zadní části kostela. Na cestách s nikým nevedl 
plané řeči, mluvil jen to, co bylo projevem lásky 
k bližnímu. 

V Assisi navštívil hrob sv. Františka. V Římě trávil 
noci  ve vchodech do římských basilik, které na-
vštěvoval. O velikonocích 1771 se vydal zpět do 
Loreta a cestou navštívil hrob sv. Romualda. Tam 
se připravoval na generální zpověď, kterou si pak 
vykonal ve Fabrianu. Při návštěvách bohoslužeb 
rád ministroval. Jako neúnavný poutník prošel 
všechna významnější poutní místa Itálie, Němec-
ka, Francie, Švýcarska a Španělska. Z Compos-
tely putoval do Zaragozy, Burgosu a Saint-Ja-
cques v Galícii. Do Říma se vrátil přes Francii o 
velikonocích 1774. Nějaký čas se zdržel jako při 
první návštěvě a začal přespávat ve zříceninách 
kolosea, mysle na svědectví mučedníků, kteří 
tam pro Krista prolili svou krev. Na další pouť se 
vydal přes Apeniny znovu do Lorety. Loreto na-
vštívil nejvícekrát, naposled v roce 1782. Znali 
ho a nabízeli mu tam místo kostelníka i vstup 
do řádu kamaldulů, ale on odmítl, protože byl 
šťasten jen jako poutník, stále volný a zvláštním 
způsobem spjatý s Bohem. To však neznamena-
lo, že neprožíval různé těžkosti. Býval úzkostlivý 
a svých skrupulí  se zbavil až při zpovědi nebo to 
přehnal s umrtvováním těla. Jsa mladý, byl ne-
mocný a cítil to. 

Tento kajícník předpověděl těžké doby pro cír-
kev a existuje přesvědčení, že tím předpovídal 
francouzskou revoluci v roce 1789. Kvůli ní také 
prožíval utrpení. Předvídal i den své smrti, když 
mluvil o tom, že o velikonocích bude v nebi. Ještě 
se o Květné neděli, která byla tři dny před jeho 
smrtí, vyzpovídal z celého svého života a druhý 
den trávil ve svém nejoblíbenějším kostele Matky 
Boží v Monti. Tam velice zeslábl a na konci sil 
ho ležícího našel řezník Zaccarelli, který ho vzal 
pod svou střechu, do přístavby u krámu. Tam ho 
přišel zaopatřit P. Picelli, kterému Benedikt řekl, 
že vykonal málo dobrého. Den před Zeleným 
čtvrtkem zemřel ve věku 35 let. 
Slavnostní svatořečení se uskutečnilo 8. 12. 
1881 Lvem XIII. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský 
(kráceno)

Kompendium 
katechismu
„Věřím ve svatou 
církev obecnou“

147. Co znamená 
výraz Církev?
Označuje lid, který Bůh svo-
lává a shromažďuje ze všech 
končin země, aby ustavil shro-
máždění těch, kteří se skrze 
víru a křest stávají Božími 
dětmi, údy Krista a chrámem 
Ducha svatého.

148. Jsou jiná jména a obrazy, 
jimiž bible označuje Církev?

V Písmu svatém nacházíme mnoho obrazů, jimiž 
se ozřejmují doplňující aspekty tajemství Církve. 
Starý zákon dává přednost obrazům spojeným s 
Božím lidem; Nový zákon těm, jež jsou spojeny 
v Kristem jako Hlavou lidu, který je jeho Tělem, 
a pak vzatým z pastýřského života (ovčinec, 
stádce, ovce), z venkovského (pole, oliva, vinice, 
vinný kmen), ze sídelního života (budova, kámen, 
příbytek, chrám) a z lidského (nevěsta, matka, 
rodina).

149. Jaký je počátek a dovršení Církve?
Církev nachází počátek a dovršení ve věčném 
plánu Boha. Byla připravena ve Staré Úmluvě vy-
volením Izraele, znamením budoucího sjednocení 
všech národů. Byla založena slovy a činy Ježíše 
Krista, byla uskutečněna především prostřednic-
tvím jeho výkupné smrti a jeho zmrtvýchvstání. 
Pak byla zjevena jako tajemství spásy skrze vylití 
Ducha svatého o Letnicích. Bude mít své dovr-
šení na konci časů jako nebeské shromáždění 
všech vykoupených.

150. Jaké je poslání Církve?
Posláním církve je hlásat a zbudovat ve všech 
národech Boží království zahájené Ježíšem Kris-
tem. Je zde na zemi zárodkem a počátkem toho-
to spásonosného království. 

151. V jakém smyslu 
je Církev tajemství?
Církev je tajemstvím, protože v její viditelné sku-
tečnosti je přítomna duchovní, božská skuteč-
nost, kterou lze zahlédnout jen očima víry.

154. Co to znamená, 
že Církev je svátostí spásy?
Znamená to, že je účinným znamením a nástro-
jem smíření a společenství lidí s Bohem i jednoty 
celého lidského pokolení.
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Pastýřský list 
biskupů 
k majetkovému 
narovnání
Bratři a sestry, milost vám 
a pokoj od Boha, našeho Otce, 
a od Pána Ježíše Krista 
(srov. Ef 1,2).

Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o 
majetkovém narovnání, vás chceme seznámit 
s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle 
sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako 
ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, 
že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, 
jestli bychom se neměli raději všeho majetku 
vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere 
plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). Tento 
zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu 
tak říká. Je především o nezávislosti a novém 
způsobu financování církví. 

Z čeho žila církev před komunismem? Především 
z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde 
vykonávala službu pro stát, například vedení 
matrik a výuka ve školách. Významný podíl na 
platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní 
patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli 
spolurozhodovat o umístění kněží. Komunistický 
režim zabral církevní majetek i patronátní práva. 
Zavázal se platit provoz církve, ve skutečnosti 
však hradil prakticky pouze platy duchovních, 
které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního 
myšlení zavedl udělování státního souhlasu 
kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten 
jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali 
v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu 
se považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili 
většinou jen do zastrčených farností. Měli silný 
nástroj na ovládání církve.

Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen 
státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý 
církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší 
i financování církví. Během 20-ti let jednání byly 
předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli 
blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který 
by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále 
církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním 
státního dozoru nad církvemi a církve by navíc 
nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu 
nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti 
stalo u jiných fondů kontrolovaných státem. 

V rámci předchozích jednání o určení daní či 
daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve 
k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro 
žádnou stranu výhodné. Před pěti lety jsme se 
dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek 
vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně 
hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz. 
Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse 
a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli 
jsme se se všemi církvemi financovanými ze 
státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, 
aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice 
zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se
finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude 
vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné 
období.

Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude 
nám starostí a budeme žít ještě skromněji než 
dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou 
zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi 
věřícími je dost poctivých a zdatných odborníků, 
kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat 
v rámci České biskupské konference, ale 
každá bude hospodařit samostatně a všechny 
budou počítat s aktivním zapojením farností, 
které ponesou svůj podíl nejen na financování 
provozu, ale i na platech kněží. Věříme, že se 
nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit 
další financování, ale že také dáme příklad 
zodpovědného hospodaření podle sociální 
nauky církve, že s křesťanským přístupem 
k majetku a podnikání pomůžeme najít 
nový hospodářský model. 

Můžeme říct, že naše církev je už dnes 
společenství s největším počtem dobrovolníků, 
kteří s láskou pracují pro Boha, církev i 
společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke 
Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude 
pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a 
její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj 
podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni.

Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru i odvahu 
ke spolupráci na náročné cestě, která je před 
námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a 
každému z vás ze srdce žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

Erb papeže 
Františka
Na modrém erbu je jezuitský 
znak, tedy Ježíšův monogram 
IHS v červeném provedení na 
paprsčité svatozáři.

Pojí se k osobní situaci Svatého otce jako člena 
Tovaryšstva Ježíšova. Ježíšovo jméno je však 
platné pro všechny. Pod tímto symbolem je 
nalevo hvězda jako připomínka Panny Marie, 
která odkazuje na silnou papežovu mariánskou 
úctu. Napravo je další symbol, vypadající jako 
hrozen vína. Je to však květ nardu, připomínka 
sv. Josefa podle hispánské ikonografické 
tradice. Heslo miserando atque eligendo pochází 
z homilie sv. Bedy Ctihodného. Vztahuje se k 
povolání sv. Matouše. Ježíš vidí celníka, je k 
němu milosrdný, volí si ho a vyzývá jej, aby ho 
následoval. Miserando atque eligendo tedy 
znamená: Pohlédl na něj s milosrdenstvím a 
vyvolil si jej. 

Tato slova mají význam pro Bergogliovo osobní 
povolání.. Jedinou změnou znaku je nahrazení 
původního kardinálského klobouku symboly 
papežského úřadu, které erbu vévodí – 
biskupskou mitrou a Petrovými klíči stejně jako 
u předchozího papeže.“

P. Federico Lombardi/www.radiovaticana.cz

ERF
K 2. březnu vypršel mandát 
stávajícím členům ERF. 

Tímto chci poděkovat JUDr. Libuši Růčkové, 
Ing. Jiřímu Vlachovi, p. Jiřímu Krupičkovi a p. 
Tomáši Hrábkovi za jejich službu, rady a pomoc. 
Velkým tématem ERF v tomto složení bylo hlavně 
převedení broumovského hřbitova pod město 
Broumov v  roce 2012 a od léta stejného roku 
pak příprava žádostí do tzv. Norských fondů.

V  úterý 26. března se poprvé sešla nová ERF 
ve složení pí Eva Hrnčiříková, Ing. Jiří Vlach, 
p. Tomáš Hrábek a p. Michal Červený. Úkoly 
pro nejbližší 2 roky jsou hlavně pokračování 
v  započatých pracích na kostelích sv. Petra a 
Pavla v Broumově, v Šonově a Otovicích. 

P. Martin Lanži 
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Bohoslovci míří 
na Broumovsko
Milí broumovští farníci a 
farnice, ač se ještě neznáme, 
máme ten veliký dar víry, který 
nás spojuje již teď!

Rádi bychom do Vaší farnosti zavítali na víkend 
19. - 21. dubna 2013. V  pražském semináři 
se nás na kněžství připravuje 34 bohoslovců 
z  pěti českých diecézí (Praha, Hradec Králové, 
Litoměřice, České Budějovice a Plzeň) v  pěti 
ročnících. Z toho víc jak jedna třetina, přesně 13, 
je nás za královéhradeckou diecézi. 

V neděli 21. dubna je neděle Dobrého Pastýře, 
Světový den modliteb za duchovní povolání. Při 
této příležitost jsme si v naší diecézi vytipovali 5 
míst, kam bychom rádi vyrazili, a jedno z těchto 

míst je Broumov a jeho okolí. Chtěli bychom 
poznat kus naši diecéze, lidi, kteří v  ní žijí a 
zároveň Vám osobně poděkovat za Vaši podporu 
a modlitby, které směřují za nová duchovní 
povolání a bohoslovce. 

Ve zmiňovaném víkendu se budou tedy pohybovat 
ve Vašem „revíru“;) 3 bohoslovci, abyste viděli, že 
ještě Bohu díky úplně nevymřeli, ač jich je málo. 
Budou to, dá-li Pán, Petr Zadina z Rozsochatce 
u Chotěboře, Luboš Mareček z farnosti Sádek u 
Poličky a moje maličkost- Jenda Lukeš z farnosti 
Mříčná u Jilemnice. Už teď se modlíme za Váš 
kraj, Vaší farnost a za naše setkání.

Jenda Lukeš

Pozn.: Bohoslovci přijedou v  pátek večer. 
V  sobotu dopoledne navštíví domov důchodců 
v  Broumově. Odpoledne bude pak možné 
spolu vyrazit na krátký výlet. Během nedělních 
dopoledních bohoslužeb nám pak řeknou trošku 
víc.

ROK 2013 
VE FARNÍCH 
AKCÍCH
5. ledna  Tříkrálová sbírka

6. ledna   Tříkrálový průvod

2. února  Farní ples

12. – 14. dubna Přibyslav: 
  diecézní setkání ministrantů

4. května  Pouť do Vambeřic

11. května Farní den

12. května  Májová pobožnost 
  u kaple pod Hvězdou

19. května 1. svaté přijímání

19. května Májová pobožnost 
  na Hvězdě

24. května Noc kostelů

26. května Májová pobožnost 
  v Malých Svatoňovicích 
  (cyklo)

31. května 
- 9. června Dominikánská mise

28. června 
- 4. července Summer job

5. července Velehrad (?)

21. – 26. července Dětský tábor 
  na Janovičkách

27. července Svatojakubský den 
  (Ruprechtice)

3. srpna  Křinická pouť

21. září  Farní výlet

13. – 20. října Pouť do Itálie 
  (přeloženo z dubna 2013)

9. listopadu Svatomartinské odpoledne 
  (Martínkovice)

10. listopadu Pietní akt (Martínkovice)



8

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

SummerJob 
2013
První týden letošních letních 
prázdnin přijedou 
na Broumovsko mladí lidé 
v rámci akce SummerJob 
2013. O co jde, nám napsali 
v následujícím článku přímo 
organizátoři akce: 

SummerJob je dobrovolnická brigáda, kterou 
jsme před několika lety začali organizovat s 
několika mladými věřícími lidmi. Nejprve jsme 
víkendovými brigádami pomohli na různých 
farách, postupně jsme získali chuť pomáhat 
i ostatním lidem. Během prvních tří ročníků 
SummerJob nabyl rozměrů týdenní prázdninové 
akce pro cca 100 mladých lidí, kteří chtějí svoji 
energii věnovat smysluplné činnosti, strávit 
volný čas ve společenství a pomoci tam, kde je 
potřeba.

V uplynulých třech letech se SummerJob konal 
na Manětínsku v  Plzeňském kraji, letos se 
chystáme k  vám, na Broumovsko. Začneme 
přijíždět 28. 6. 2013 a následujících šest dní 
budeme k  dispozici přiložit ruku a pomoct 
kdekoliv bude potřeba. Loni jsme například 
štípali dříví na zimu, čistili okapy, vyklízeli stodoly 
nebo půdy, pomáhali na stavbě, natírali obecní 
lavičky, pomáhali s opravou kostela atd.

Protože je SummerJob prázdninová akce pro 
mladé lidi, nechybí v jeho rámci ani čas na 
odpočinek v podobě kulturně-zábavných večerů, 
na které jste i vy všichni srdečně zváni! Letos 
chystáme například koncert skupiny Traband, 
divadelní představení, přednášky nebo třeba 
fotbalový turnaj. V  sobotu 29. června nás také 
navštíví královéhradecký biskup Jan Vokál. 

Chceme vám tedy nabídnout naši pomoc a čas 
při práci v Martínkovicích, Šonově, Božanově, 
Křinicích a Otovicích, i všech dalších obcích ve 
vaší farnosti. Budeme rádi, když jich využijete. 
Přípravy probíhají v plném proudu a my se těšíme 
již za pár měsíců na spolupráci a společně 
strávený čas u vás a s vámi. Více informací a také 
kontakty na organizátory najdete na webových 
stránkách akce: 

http://summerjob.naplno.net/

Vojtěch Jurásek 
a Lukáš Bajer
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Pohřeb p. vikáře 
N. J. Zemana, 
O.Praem,
2. března 2013 

P. Norbert Josef Zeman, O. Praem. se narodil 
10. 7. 1941 v Dušejově.  30. 4. 1970 vstoupil 
do řádu premonstrátů v Želivě. 26. 6. 1971 byl 
v Praze vysvěcen na kněze. V letech 1971 – 1982 
působil jako farní vikář/kaplan/ v Hradci Králové 
a jako administrátor farností Probluz a Všestary. 
V  letech 1982 – 1985 byl administrátorem 
farnosti Ruprechtice u Broumova. Od roku 
1985 byl i administrátorem farností Broumov, 

Heřmánkovice, Martínkovice a Šonov. V  letech 
1982 – 2006 byl soudcem interdiecézního 
soudu v  Praze. Od roku 1990 až do roku 
2007 zastával službu vikáře vikariátu Náchod. 
V letech 1999 až 2004 byl členem kněžské rady 
královéhradeckého biskupství. V  letech 2001 – 
2010 pak členem liturgické komise. Zemřel ve 
středu 20. 2. 2013. Ať odpočívá v pokoji!
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

PROSÍME, PROHLEDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne:  28. dubna (neděle)

čas:   11:00 – 11:30 hod 

místo:  kostel sv. Petra a Pavla

Došlo ke katastrofálnímu nedostatku sbírek ošacení pro potřebné.

! POMOZTE NÁM KRIZI PŘEKONAT !

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
KONTAKTNÍ OSOBA: Kovářová Jana

tel. : 491 524 342, 739 999 112
SBÍRKU MŮŽETE ODEVZDAT OSOBNĚ V DIAKONII BROUMOV, HUSOVA ULICE, BROUMOV

NEBO DO KONTEJNERŮ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY U DIAKONIE BROUMOV A NA SÍDLIŠTI SPOŘILOV
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Krátké zprávy 
Co se kdy a kde stalo, stane 
a bude se dít zajímavého.

Střecha P+P
13. 3. 2013 rada města odsouhlasila příspěvky 
z Programu regenerace MPZ Broumov. Na stře-
chu kostela sv. Petra a Pavla bylo odsouhlaseno 
250tis.Kč z peněz MK ČR a 72tis. Kč jako pří-
spěvek z peněz města Broumova. Spoluúčast 
vlastníka je 38tis. Kč. Celá akce je tedy za  360 
tis.Kč. Částku se budeme snažit navýšit o peníze 
z fondu Královéhradeckého kraje a z Fondu soli-
darity Královéhradeckého biskupství. 

Kniha o broumovských kostelech
Jan Záliš připravuje po svém několikaletém 
snažení velkou knihu o broumovských koste-
lech. Originální publikace plná fotek by měla být 
k dispozici v první polovině tohoto roku a cena se 
bude pohybovat kolem 450 Kč. 

Víkendové diecézní ministrantské setkání
Milí spolubratři,
rád bych Vás i Vaše ministranty a ministrantky 
pozval na diecézní ministrantské setkání, které 
se uskuteční 12. – 14. dubna 2013 v Přibyslavi. 

Přihlásit je můžete do 5. dubna 2013. 
Program:
Pátek 12. 4. 17.30 – 19.30 příjezd a ubytování 
v místní škole,20.00-21.00 večerní program ve 
farní stodole
Sobota 13. 4. dopoledne katecheze a putování 
po stanovištích,14.00 mše sv. s o. biskupem Ja-
nem, poté volitelný program, následuje večerní 
modlitba spojená s obnovou křestních slibů
Neděle 14. 4. 9.00 mše sv. s o. biskupem Jose-
fem,11.00oběd a poté odjezd

Letní tábor pro děti
je plánován od 21. do 26. července na Janovič-
kách, více později. Informovat se můžete u Máji  
Pelánové

Více aktuálních informací 
najdete na webu farnosti

www.broumovfarnost.cz/
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Pro život kostelů 
Broumovska
aktuality k projektu

Kostel sv. Markéty v Šonově 
– dotace SZIF Program rozvoje venkova 
V průběhu února 2013 bylo dokončeno výbě-
rové řízení na dodavatele stavebních prací v 
rámci projektu obnovy kostela sv. Markéty v 
Šonově realizovaného díky dotaci z programu 
SZIF – Program rozvoje venkova. Na základě 
kritérií výběrového řízení byla vybrána nabídka 
společnosti TESLICE CZ s.r.o., smlouva by měla 
být podepsána během měsíce března 2013 a 
do konce dubna by měly být zahájeny stavební 
práce. V souvislosti s přípravou rekonstrukce je 
na 6. dubna 2013 připravována malá slavnost 
s požehnáním obnově kostela sv. Markéty. Sou-
částí slavnosti budou i komentované prohlíd-
ky kostela vč. běžně nepřístupných prostor 
realizované pod záštitou Národního památ-
kového ústavu v Praze a Josefově v rámci 
cyklu (Ne)tušené souvislosti. Prohlídky bude 
provádět Ing. Michoinová, NPÚ Praha, odborný 
garant projektu (Ne)tušené souvislosti a vedou-
cí oddělení technologické laboratoře NPÚ, Ing. 
Setunská, NPÚ Praha a Mgr. Miloš Buroň, NPÚ 
Josefov. 

Kostel sv. Barbory v Otovicích – dotace MK 
ČR „Program pro záchranu architektonic-
kého dědictví“ 
Koncem února 2013 komise MK ČR pro Pro-
gram záchrany architektonického dědictví kladně 
posoudila žádost o zařazení akce obnovy kostela 
sv. Barbory v Otovicích a rozhodla o přiznání pří-
spěvku pro rok 2013 ve výši 400 tis. Kč. Dota-
ce bude využita na záchranu historického krovu 
kostela velmi intenzivně napadeného tesaříkem 
krovovým.

Ústav památkové péče Fakulty architektu-
ry ČVUT Praha – prof. Václav Girsa 
Po velmi příjemné návštěvě pana profesora 
Václava Girsy, vedoucího Ústavu památ-
kové péče FA ČVUT Praha a Ing. Dagmar 
Michoinové z NPÚ v Broumově zkraje roku 
byl jako jeden z možných bodů spolupráce dis-
kutován i odborný seminář organizovaný 
Ústavem památkové péče FA ČVUT  konaný 
v Broumově. Jsme velmi potěšeni, že seminář 
se díky přízni a přístupu pana profesora začíná 
připravovat a to ve dnech 9. - 11. října 2013 v 
Broumově. Téma semináře je „Záchrana kul-
turní krajiny a autentických památek v ní“. 
Přednášejícími budou prof. V. Girsa, Ing. Michoi-
nová,Ph.D., Ing. arch. Hauserová, CSc, Ing. arch. 
Tomáš Efler, Ing. arch. Jan Slavík.

Program 800 let
Duben: 
27.4. v 15:30 - vernisáž výstavy „Via benediktina 
– 800 let od příchodu benediktinů na Broumov-
sko“ - Muzeum v Polici nad Metují. 
27.4. v 18:00 - podvečerní koncert souboru 
Barocco Sempre Giovane a violoncellisty Jiřího 
Bárty v polickém klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.

Květen:  
Benediktini v  krajině Broumovska – historicko-
-přírodovědná exkurze pod odborným vedením.   
Termín exkurze bude upřesněn.
25.5. Den řemesel v polickém klášteře.  

Červen
7.6. Dvořákův festival: Laudatio Antonína Dvořá-
ka - Duchovní koncert pro varhany a přednes, 
účinkují  Václav Postránecký a Aleš Bárta. Kláš-
terní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad 
Metují.
29.6. v 15:30 - vernisáž výstavy „Via benediktina 
- 800 let od příchodu benediktinů na Broumov-
sko“ - Muzeum Broumovska. 
29.6. v 18:00  - zahajovací koncert 8. ročníku 
festivalu „Za poklady Broumovska“. Účinkují 
Kateřina Šmídová-Kalvachová, soprán, Pavel 
Švingr, bas a Miroslav Sekera, klavír. Klášter 
Broumov.

Červenec:  
Festival „Za poklady Broumovska“

Srpen:
Festival „Za poklady Broumovska“ 

Září:
7.9. Strašidelný klášter – benediktinský kláš-
ter - Police nad Metují. Benediktini v  krajině 
Broumovska – historicko-přírodovědná exkurze 
pod  odborným vedením. Termín exkurze bude 
upřesněn.

Říjen: 
2. a 3. 10. Mezinárodní odborná konference 
k tématu, slavnostní mše a koncert klasické hud-
by - premiéra skladby Petra Kořínka u příležitosti 
benediktinského jubilea. Klášter Broumov.
15.10. v 15:30 - vernisáž výstavy „Via benedik-
tina - 800 let od příchodu benediktinů na Brou-
movsko“ - Muzeum východních Čech, Hradec 
Králové. 

Listopad:  
22.11. „Benediktinské dědictví: přínos nebo 
břímě“ - panelová diskuse s  výraznými osob-
nostmi veřejného života  - Pellyho domy, Police 
nad Metují.
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Národní památkový ústav Josefov – semi-
náře, průzkumy 
Díky nadstandardnímu přístupu NPÚ v Josefově 
a zejména Mgr. Buroně jsme se mohli dohodnout 
na aktualizaci v minulosti provedených stavebně 
historických průzkumů tak, abychom je mohli vy-
užít již v tomto roce. Zároveň se s Mgr. Buroněm 
povedlo zorganizovat pod záštitou NPÚ první 
odborný seminář, resp. odborně metodický 
den na téma záchrany historických dřevěných 
krovů metodami mikrovlnné a horkovzdušné 
thermo sanace. Seminář proběhl 27. března 
2013 v prostorách benediktinského kláštera 
v Broumově. Další seminář by se měl věnovat 
tématu „způsoby zabezpečení památek; energe-
tické úspory v památkách“. 

WTA CZ – Vědeckotechnická společnost 
pro sanaci staveb a péči o památky 
V únoru proběhlo jednání se zástupci WTA CZ, 
prof. Kuklíkem, Ing. Máchou a Ing. Arch. Doub-
nerem společně s Ing.arch. Milošem Solařem z 
NPÚ. Diskuze se věnovala možnostem spoluprá-
ce WTA CZ při záchraně skupiny broumovských 
kostelů, možnostem prezentace projektu a hle-
dání dalších možností využití těchto památek.

Ohlášení stavebních a udržovacích prací 
Koncem února byly dotčenými stavebními úřa-
dy v Broumově a Meziměstí vydány Souhlasy s 
provedením ohlášených stavebních záměrů. Tím 
byl dokončen celý proces Ohlášení vč. všech 
nezbytných závazných stanovisek dotčených 
orgánů. 

VUT Brno – Fakulta architektury 
V únoru se povedlo zorganizovat díky přístupu 
prof. Urbáškové, proděkanky fakulty, společné 
jednání s doc. Hrabcem a arch. Jan Mlečkou o 
možné spolupráci a partnerství fakulty v projektu 
Pro život kostelů Broumovska. V současné době 
jsou připravovány konkrétní body spolupráce. 
VUT Brno – Fakulta výtvarných umění 

Počátkem března proběhla diskuze o možnosti 
realizace workshopu FaVU VUT Brno na Brou-
movsku s Veronikou Resslovou v květnu 2013, 
se kterou i výhledově pracujeme na realizaci fes-
tivalu Několik událostí pro broumovské kostely. 

Biskupství královéhradecké 
V únoru proběhlo na půdě biskupství královéhra-
deckého velmi příjemné jednání s ICLic. P. Kar-
lem Moravcem o řadě bodů projektu. Zároveň 
bylo díky laskavosti P. Moravce dohodnuto, že 
pro potřeby zejména pozvánek na odborné semi-
náře můžeme využít informační cesty biskupství. 
V březnu se uskutečnila cesta vedoucího staveb-
ního odboru, bc. Petra Kábrta na Broumovsko.

Královéhradecký kraj 
V únoru došlo i k jednání na půdě krajského úřa-

du s PhDr. Pavlem Mertlíkem, vedoucím odboru 
kultury a památkové péče. Byly diskutovány urči-
té možnosti spolupráce s krajem, ať již ve smyslu 
péče o památky, nebo v oblasti jejich propagace 
formou výstav, či tzv. církevní turistiky. 

Norské fondy 
Ministerstvo financí ČR nepředpokládá, že první 
výzvy programu CZ06 – “Kulturní dědictví a 
současné umění” budou vyhlášeny dříve než na 
začátku druhého pololetí roku 2013. 

Dobrovolnický program INEX-SDA 
V současné době diskutujeme s koordinátorkou 
dobrovolnických workcampů R. Lupačovou ze 
sdružení INEX-SDA o možnosti jeho zorganizová-
ní na Broumovsku v letních měsících. 

CHKO Broumovsko 
V současné době diskutujeme s Ing. Davidem 
Velehradským z CHKO Broumovsko zejména o 
otázce obnovení poutních cest v kulturní kraji-
ně Broumovska a případně o možnosti prezen-
tace pohledu CHKO na péči o památky, kulturní 
krajinu či  o vzájemném vztahu péče o životní 
prostředí a péče o památky v našich odborných 
seminářích. 

Infocentrum Broumov 
V únoru proběhlo jednání s Bc. Lesákovou mj. 
o možnosti intenzivnějšího zapojení Broumovské 
skupiny kostelů do kulturních akcí organizova-
ných městem Broumov a možnosti informování 
o aktivitách v rámci projektu prostřednictvím IC. 

Výstavy 
V současné době intenzivně hledáme a jednáme 
o možnosti umístění výstav fotografií broumov-
ských kostelů, zejména pak v Praze, kde se rýsují 
dvě velmi zajímavé možnosti. Jednou z nich je 
Muzeum architektury v Národním technic-
kém muzeu v Praze, a to díky velmi vstřícné-
mu jednání PhDr. Martina Ebela, ředitele muzea. 
Naopak jistým místem je galerie Městská věž 
v Trenčíně, kde by měla proběhnout výstava bě-
hem vánočních svátků letošního roku. 

Výstava „Téměř sametové revoluce“ – IN-
SAAN Česko-arabské centrum kulturního 
dialogu 
Zároveň jsme velmi rádi, že se podařilo zahájit 
diskuzi o možnosti přivítat na Broumovsku výsta-
vu „Téměř sametové revoluce“ připravenou 
Česko-arabským centrem kulturního dia-
logu INSAAN díky velmi vstřícnému jednání p. 
Šádí Shanaaha.

Poutní cesty 
Na 11.4.2013 je připraveno společné jednání 
mezi klubem českých turistů a o.s. Ultreia (ga-
rant Svatojakubských poutních cest), kde by 
měla j padnout již konečná rozhodnutí. Následně 

bude zorganizováno jednání s představiteli Ultre-
ia o.s. na Broumovsku a v Polsku. První poutníci 
by měli projít Broumovskem v posledním týdnu  
června 2013. 

3D modely 
Zaznamenání a uchování podoby kostelů i pro 
další generace je pro OMNIUM velkým tématem. 
Jednou z cest jsou 3D modely, kde diskutujeme 
o možnosti využítí tohoto tématu např. pro stu-
dentské práce na VŠ , druhou možností, finanč-
ně velmi náročnou, je komplexní zadání odborné 
firmě. 




