
Pod ochranou
Panny Marie 
a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 Možná se poslední dobou může jevit, že 
naše farnost žije jenom opravami kostelů. Uply-
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nulý a nastávající měsíc jsou však snad zřejmou 
negací takového výroku. V  květnu jsme si opět 
mohli prožít nám už důvěrné akce. Červen nabízí 
dva zatím u nás neokoukané podněty. Ti, co jsou 
do jejich příprav zasvěceni, už svůj nemalý podíl 
vykonali. My, prosím, pamatujme během měsíce 
června – měsíce Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

– na tyto dvě velké akce v  modlitbách. Jejich 
smyslem je naše vlastní posvěcení a povzbuzení 
druhých , ale i nás samotných.

P. Martin Lanži  

BROUMOVSKÝ BIM
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK



NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. červen
Otovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice  17:00 hod

9. červen
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Vižňov   17:00 hod

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

23. červen
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Police nad Metují  15:00 hod
(biřmování, p. biskup Jan)

30. červen
Božanov   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. 18:00 hod
Pátek děkanský k. 15:00 hod
Sobota  hřbitovní k. PM 08:00 hod*

* V sobotu 29. června mše sv. i v 12:00 
hod, P+P. Celebruje J. Ex. Mons. Jan 
Vokál, královéhradecký biskup. 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 08. 06. 2013, 18:00 hod, fara

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

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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Člověk jako tvor 
společenský
Přednáška kardinála Dominika 
Duky OP, přednesená  v rámci 
konference Jednotlivec a stát v 
Parlamentu ČR 10. dubna 2013.

Odpusťte mi trochu kacířskou a možná 
disidentskou poznámku. Západní civilizace 
zrozená ve 13. století není symbolizována trůnem 
ale vertikálou, která požaduje kritické myšlení, 
racionalitu, bez které by univerzita ani katedrála 
nemohly vzniknout. Neboť v obou symbolech je 
rozhodujícím momentem katedra. Naše západní 
civilizace je symbiózou Knihy knih, která se 
zrodila v kolébce lidské kultury a civilizace a 
antického odkazu. 
Jak v antickém pojetí obce či státu tak v semitsko-
biblickém pojetí nebyl nikdy stát chápán jako 
organizované násilí, které by mohlo zotročovat 
člověka, ale byl vždy určen k jeho zabezpečení, 
ochraně a růstu. Myslím, že máme-li hovořit 
o společnosti a státu, pak nám plně může 
vyhovovat Aristotelova definice člověka jako zóon 
politikon, tedy bytosti navýsost společenské, 
nikoli však stádovité a nemyslící masy. Zde 
platí slova jeho učitele Platóna, který definuje 
člověka jako bytost rozumnou. Mohli bychom 
říci až příliš racionální, neboť je to Platón, který 
umisťuje střed člověka do lidské lebky, na rozdíl 
od Aristotelova archaičtějšího pojetí, kde lidská 
duše sídlí v srdci, jak je tomu také v   biblické 
deuteronomistické tradici reprezentované 
především prorokem Jeremiášem. Pojmy tělo, 
duše a duch jsou vlastní naší civilizaci a svědčí 
o bytostném zájmu člověka o interpretaci vlastní 
existence, jak individuální tak společenské. 
Klíčovým či základním a také nejstarším textem 
Bible je kniha Genesis se svojí dvojitou zprávou o 
stvoření světa. Tady je člověk chápán v kontextu 
celého kosmu. Starší zpráva, která je však až na 
druhém místě, tedy v 2. kapitole, říká: “Jahve, 
Bůh, vyformoval člověka, prach ze země a do 
jeho nozder vdechl dech života a člověk se stal 
živým tvorem (doslovně živou duší).“ Člověk 
se objevuje na počátku procesu stvoření a pro 
něj je stvořena celá zahrada Eden se svým 
rostlinstvem a zvířenou. V mladší zprávě, kterou 
Bible začíná, v  šestém dni na konci pyramidy 
svého díla, řekl Bůh: „Stvořme člověka k našemu 
obrazu… A Bůh stvořil člověka ke svému 
obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil. Stvořil jej 
jako muže a ženu.“ V obou případech (necituji 
stvoření Evy z Adamova žebra) je člověk jako 
druh ve smyslu genus bytostí komplementární, 
pohlavní, jako muž a žena. Je také bytostí 
bipolární. Vzatý ze země a podobný Bohu, 
obdarovaný dechem života, či duší. Zamýšlíme-

li se spolu s biblickými komentáři, tak židovská 
tradice říká, že člověk je jako bytost dvojí povahy 
- je smrtelný i nesmrtelný, pozemský i nebeský, 
jsou v něm dvě náklonnosti -  jak k dobru, tak 
ke zlu.  Zpráva o stvoření končí výrazem tolédót, 
tedy nikoliv mýtus, nikoliv přírodovědecké 
pojednání, kronikářsko-historický záznam, ale 
můžeme říci již staročesky rodokmen. Konec 
konců to je i označení názvu knihy Genesis. 
Semitská civilizace, vědoma si své nomádské 
historie rodiny, rodu a kmene věděla, že člověk 
není schopen žít jako individuum. 
V  řecké společnosti, od které jsme přijali 
terminologii demokracie, ústavnosti apod. víme, 
že stát se rodí z pojmu oikos (dům), terminologicky 
shodném s biblickým bét (dům), kdy velmi 
nesnadně rozpoznáme, zda se jedná o stavbu, 
rodinu, rod nebo dokonce území. Překladatelé 
Bible by vám o tom mohli mnohé vyprávět. 
Přesto bych se odvážil tvrdit, že moderní pojem 
demokracie tak, jak o něm snily generace před 
námi, se nezrodil v řecké Akropoli, ale na Sinaji 
při formulování Desatera, které nerozlišuje mezi 
mužem a ženou, neboť obrazem Boha je muž i 
žena, ne každý zvlášť. Pohlavní bipolarita člověka 
nedává možnost, aby deset norem předávaných 
Mojžíšem mohlo preferovat nebo degradovat 
muže nebo ženu. Nezná otroka a pána, bohatého 
či chudého, dítě nebo starce. Biblická koncepce 
člověka dává nejvyšší ochranu jednotlivci. Člověk 
má své výsadní postavení v celém díle stvoření a 
je Bohem chráněn. Bůh také zajišťuje jeho stravu, 
na rozdíl od mezopotamských mytologií, kde je 
člověk stvořen, aby sloužil bohům a zajišťoval 
jim každodenní stravu, jak poznamenává vtipně 
známý odborník, biblista Klaus Westermann.
 Přicházím tak k ústřednímu poselství křesťanství, 
které hovoří o tajemství inkarnace, skutečnosti 
Boha, který se solidarizuje s  člověkem v 
absolutní míře. Přijímá na sebe lidský úděl v 
rabim Ješuovi z Nazareta, tedy Ježíši Kristu. 
Teprve pak můžeme chápat Ježíšovo zlaté 
pravidlo: „Takto vše, co chcete, aby lidé dělali 
vám, dělejte vy sami jim; hle, to je zákon i 
proroci.“ (Mt 7,12) Zde začneme chápat Novou 
smlouvu s jediným přikázáním, kdy stačí vztah 
Bůh – člověk,  člověk - Bůh. Takto je chápaný 
člověk ve vztahu k druhému a k celé společnosti, 
kde jeden druhého oslovuje „bratře a sestro“ a 
Boha slovem „Otče“. Ježíš nejenom zpřítomňuje 
viditelným způsobem neviditelného a může být 
oslovován jako „Pán“, tj. svrchovaná autorita, ale 
přitom zůstává bratrem. Zde se naplňuje  obrat 
sv. Ireneje „člověk je Boží slávou“. 
Biblický obraz vesmíru a člověka v něm není 
ani geocentrický ani heliocentrický, jak se často 
vedly diskuse, ale naopak antropocentrický, 
neboť jinak tomu nemůže ani být. Celé poznání 
člověka vychází z jeho perspektivy. Není to, jak 
bylo již naznačeno, chápání člověka jako do sebe 
uzavřeného, ale jako bytosti otevřené k druhému, 
otevřené Božímu „Ty“.                         (kráceno)

ERF 10. 5. 2013
•	 2. května byla podepsána dohoda  

o spolupráci s VÚT Brno 

•	 v Šonově se koncem dubna započalo 
s pracemi, jako kontrolní den by domluven 
pátek. 

•	 v Hradci Králové proběhla v měsíci květnu 
setkání s panem hejtmanem Francem, 
který se velice intenzivně zajímá o situaci 
kolem broumovské skupiny kostelů. Stejně 
vřele a podnětně proběhla schůzka se 
ekonomem diecéze p. Rathouským 

•	 vychází kniha Jana Záliše o broumovských 
kostelích. Cena je 595,- Kč. Kdo zakoupí 
publikaci na faře, 100,- Kč věnuje na 
opravu dientzenhoferovských unikátů   

•	 od května je dalším členem ERF ing. Jan 
Joudal. Jako stavební inženýr a náš farník 
bude pro projekt obnovy kostelů rozhodně 
přínosem 

•	 kromě úvěrů od bank je taky možné zkusit 
půjčky od movitějších farností 

•	 žádosti, které jsou na BÚ k podpisu: 
Otovice (dvě, a to dodatek pro r. 2013, 
thermosanace); Vižňov (dodatek); P+P 
(dodatek); freska (bude) 

•	 financování prováděcí dokumentace: 
Otovice (ing. Rohlíček 156 000,-/2013); 
Vižňov + Ruprechitce + Heřmánkovice 
(prof. Girsa 514 000,- /III. + IV. 2013 + I. 
2014) 

•	 zaplacení za žádost  
do NF CEP-u: 94 000,- Kč 

•	 varhany Božanov – spoluúčast 84 000,-Kč 

•	 možnosti zdrojů: 150 000,- Kč Festival; 
100 000,- VS; 250 000,- Kč Veba 2013; 
Rada kraje 200 000,- Kč (+ 100 000,- Kč 
od sester OP, nyní na P+P); 100 000,- Kč 
Nadace OKD 

•	 Výhodnost PD prof. Girsy
 INS prof. Girsa rozdíl
Ruprechtice
 8,6 mil 4,5 mil  4,1 mil
Heřmánkovice  
 5,1 mil 3,6 mil  1,5 mil
Vižňov   
 6,6 mil 8,8 mil  2,2 mil
 
 =20,3 mil =16,9 mil      = 3,4 mil Kč
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Filotea: O pokoře
Jaká ubohost vypůjčovat si své ocenění od jízdy na pěkném 
koni, ozdoby v  podobě ptačího pera nebo šatní ozdoby. 
Jiní se vyvyšují a shlížejí na svůj zakroucený knír, pěstěnou 
bradku, nakadeřený účes, jemné ruce, na to, jak dovedou 
tančit, hrát nebo zpívat. Další zase pro trochu učenosti chtějí 
být od lidí ctěni a váženi. Ještě další se dmou pýchou nad 
svou krásou a domnívají se, že se jim někdo koří.

Pravé dobro se pozná stejně jako pravý balzám-   zkouší se 
tím, že se kape do vody. Padá-li dolů ke dnu, považuje se za 
jemnější a vzácnější. Podobně je tomu i perel. Ty, které se 
rodí nebo rostou za větru a hřmění bouře, připomínají perly 
jen vnější vrstvou, ale uvnitř jsou prázdné.

Pocty, úřady a hodnosti jsou jako šafrán- tomu se líp se daří 
a hojněji vychází, když se po něm šlape. I květiny jsou krásné, když rostou v zemi, ale utrhneme-li je, 
uvadají.

Ušlechtilí lidé se tedy nezajímají o takové nicotnosti jako společenské postavení, pocty či zdvořilosti, 
protože mají na práci jiné věci – a ne to, co zajímá jen povaleče. Ten, kdo může mít perly, nehromadí 
lastury.

Sv. František Saleský (kráceno)

DEUS CARITAS EST XVIII. 
(Encyklika Benedikta XVI. 
o lásce)
Subjekty zodpovědné 
za charitativní působení církve

34. Vnitřní otevřenost katolickému rozměru církve musí spolupracovníka 
disponovat k tomu, aby se otevíral spolupráci s ostatními organizacemi, 
které různými způsoby slouží lidem v jejich potřebách. To se však musí 
uskutečňovat s respektem ke specifickým charakteristikám služby tak, jak 
je od svých učedníků požaduje Kristus. Svatý Pavel nás ve svém hymnu na 
lásku (srov. 1 Kor 13) učí, že láska (caritas) je mnohem víc než obyčejná 
aktivita: „A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, 
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje“ (1 Kor 13, 3). Tento hymnus musí být 
Magna Charta celé služby církve, v něm jsou totiž shrnuta všechna zamyš-
lení o lásce, která jsem rozvinul v průběhu této encykliky. Praktické jednání 
je nedostatečné, pokud se v něm nestává viditelnou láska k člověku, láska, 
která se napájí ze setkání s Kristem. Niterná osobní účast na utrpení druhé-
ho se tak stává tím, že mu sdílím sebe sama. Aby dar druhého nepokořoval, 
musím mu dávat ne něco ze svého, nýbrž sebe samého, musím být v daru 
přítomen jako osoba. 
35. Tento správný způsob služby činí jednajícího pokorným. Nestaví se 
do pozice nadřazenosti vůči druhému, ať už je jeho momentální situace 
sebebídnější. Ježíš přijal to poslední místo na světě, tedy kříž, a právě touto 
radikální pokorou nás vykoupil a stále nám pomáhá. Ten, kdo je v pozici 
pomáhajícího, uznává, že právě tímto způsobem je pomáháno také jemu. 
Skutečnost, že může pomáhat, není jeho zásluhou ani důvodem k chlubení. 
Tento úkol je milostí. Čím víc se někdo namáhá pro druhé, tím více bude 
chápat a přivlastňovat si Kristovo slovo: „Jsme služebníci neužiteční“ (srov. 

Lk 17, 10). Uznává totiž, že působí nikoli na základě nějaké nadřazenosti 
nebo větší osobní výkonnosti, nýbrž proto, že ho tím Kristus obdaroval. 
Někdy bude docházet k tomu, že nadmíra potřeb těch druhých a meze 
vlastních pracovních možností ho budou vystavovat pokušení propadnout 
malomyslnosti. Právě v  takových okamžicích mu pomůže vědomí, že on 
sám není víc než nástroj v Pánových rukou, a tak se osvobodí od domnění, 
že musí sám osobně provést nutné vylepšení světa. V pokoře udělá to, co 
je v jeho možnostech, a zbytek pokorně svěří Pánu. Je to Bůh, kdo řídí 
svět, nikoli my. My mu poskytujeme svou službu jenom v závislosti na míře 
vlastních možností a díky tomu, že On nám k  tomu dává sílu. Když však 
děláme to, co je v našich možnostech, a vkládáme do díla všechny své 
síly, pak je to počínání, které dobrého služebníka Ježíše Krista udržuje v 
pohotovosti: „Kristova láska nás nutí“ (2 Kor 5, 14).

36. Zakoušení nezměrnosti potřeb nás může z jedné strany ponoukat k při-
jetí ideologie, která si nárokuje vykonat to, co Boží správa světa na první 
pohled nečiní, tedy pokusit se o univerzální řešení všech problémů. Z druhé 
strany se uvedené zakoušení nezměrnosti potřeb může stát pokušením k 
netečnosti, neboť hrozí, že nabudeme dojmu, jako by vlastně ani nešlo nic 
udělat. Právě v takové situaci představuje živý kontakt s Kristem rozhodu-
jící pomoc k tomu, abychom zůstali na správné cestě, tedy abychom ne-
propadli jednak pýše, která pohrdá člověkem, ve skutečnosti však nejenže 
nevytváří nic, ale spíše ničí, jednak malomyslnosti, která by znemožňovala 
nechat se vést láskou, a tak sloužit člověku. Modlitba jako prostředek k 
čerpání stále nových sil z Krista se tak stává konkrétní nevyhnutelností. 
Kdo se modlí, neutrácí svůj čas, i když je daná situace charakterizová-
na naléhavostí a všechno nasvědčuje tomu, že je nutno výhradně jednat. 
Zbožnost neoslabuje zápolení s chudobou nebo dokonce s bídou bližního. 
Blahoslavená Tereza z Kalkaty představuje jasné znamení skutečnosti, že 
čas věnovaný Bohu v modlitbě nejenže neumenšuje účinnost a činorodost 
lásky vůči bližnímu, nýbrž že ve skutečnosti je nevyčerpatelným zřídlem 
této činorodosti. Ve svém listu k postní době roku 1996 blahoslavená svým 
laickým spolupracovníkům napsala: „Ve svém každodenním životě potře-
bujeme  niterný kontakt s Bohem. Jak se toho dobereme? Skrze modlitbu.“

1. sv. přijímání
Již tradičně o slavnosti Seslání Ducha svatého 
jsme v  děkanském kostele sv. Petra a Pavla 
mohli být svědky Prvního svatého přijímání. 
Letos to byli Ondřej Filipčík, Petr Vaněk, Ondřej 
Krupička, Vladimír Uhnavý (zleva doprava).
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Kompendium 
katechismu
Církev je jedna, svatá, 
obecná a apoštolská

161. Proč je cír-
kev jedna?
Církev je jedna, pro-
tože má za zdroj a 
vzor jednotu jedi-
ného Boha v Trojici 
božských osob; jejím 
zakladatelem je Ježíš 
Kristus, který obno-
vuje jednotu všech 
národů v jediném 
těle; její duší je Duch 

svatý, který spojuje všechny věřící ve společen-
ství v Kristu. Má jednu jedinou víru, jediný svá-
tostný život, jedinou apoštolskou posloupnost, 
jednu naději a tutéž lásku.

162. Kde existuje tato jediná 
Kristova církev?
Jediná Kristova církev, jako společnost ustave-
ná a organizovaná ve světě, existuje (subsitit 

in) v katolické církvi, již řídí Petrův nástupce a 
biskupové, kteří jsou s ním ve společenství. Pou-
ze skrze ni lze obdržet plnost prostředků spásy, 
protože Pán svěřil všechna dobra Nové úmluvy 
pouze apoštolskému sboru, jehož hlavou je Petr.

163. Jak se dívat na 
nekatolické křesťany?
V církvích a v církevních společenstvích, které se 
oddělily od plného společenství s katolickou círk-
ví, se nachází mnoho prvků posvěcení a pravdy. 
Všechna tato dobra pocházejí od Krista a nabá-
dají ke katolické jednotě. Členové těchto církví a 
společenství jsou ve křtu přivtěleni ke Kristu a my 
je proto uznáváme za bratry.

164. Jak se zasazovat 
za jednotu křesťanů?
Touha znovu zřídit jednotu všech křesťanů je da-
rem Krista a apelem Ducha. Týká se celé církve 
a uskutečňuje se obrácením srdce, modlitbou, 
vzájemným bratrským poznáváním, teologickým 
dialogem.

165. V jakém smyslu je církev svatá?
Církev je svatá, protože jejím průvodcem je nej-
světější Bůh; Kristus vydal sám sebe za ni, aby ji 
posvětil a učinil ji posvěcující; Duch svatý ji oži-
vuje láskou. V ní se nachází plnost prostředků 
spásy. Svatost je povolání a cíl pro každého je-
jího člena i veškeré její činnosti. Církev zahrnuje 

do svého nitra Pannu Marii a četné svaté jako 
vzory a přímluvce. Svatost církve je pramenem 
posvěcení jejích dětí, které zde na zemi uznávají, 
že jsou všichni hříšníci, kteří mají stále zapotřebí 
obrácení a očišťování.

166. Proč se církev nazývá katolická?
Církev je katolická, to jest všeobecná, protože 
je v ní přítomen Kristus: „Kde je Ježíš Kristus, 
tam je katolická církev“ (sv. Ignác z Antiochie). 
Hlásá celou a neporušenou víru, přináší a udělu-
je plnost prostředků spásy; je poslána ke všem 
národům všech dob a všech kultur.

167. Je i místní církev katolická?
Každá místní církev je katolická (a to diecéze 
a eparchie) vytvořená společenstvím křesťanů, 
kteří jsou ve společenství víry a svátostí se svým 
biskupem, posvěceným v apoštolské posloup-
nosti a spojeným s římskou církví, která „před-
sedá v lásce“ (sv. Ignác z Antiochie).

168. Kdo patří do katolické církve?
Všichni lidé různým způsobem patří nebo jsou 
zaměřeni na katolickou jednotu Božího lidu. Plně 
je začleněn do katolické církve ten, kdo má Kris-
tova Ducha a je s ní spojen pouty vyznání víry, 
svátostí, církevního vedení a společenství. Po-
křtění, kteří plně neuskutečňují tuto katolickou 
jednotu, jsou v jistém, i když nedokonalém, spo-
lečenství katolické církve.

Sv. Medard, 
biskup
Narodil se v Salency v Pikardii 
na severu Francie asi kolem 
roku 472, některé životopisy 
uvádí i rok 459.

Byl synem bohatého šlechtice Nektarda a jeho 
ženy Protagie. Od dětství projevoval útrpnost a 
milosrdnou lásku. Jednou dal zimou trpícímu 
starci svůj plášť, a když jindy potkal cizince, 
okradeného o koně, věnoval mu z otcova stáda 
jiného. 
Podle legendy zastihla Medarda v chlapeckém 
věku bouře v přírodě a v té chvíli se nad něj sne-
sl obrovský orel, který ho roztaženými perutěmi 
chránil před deštěm. Příběh se stal podnětem ke 
vzývání Medarda proti deštivému počasí, zejmé-
na o senách. 
Mnohé příběhy z jeho života vedly k tomu, že byl 
považován i za patrona zlodějů, ač jeho milo-
srdný postoj k nim předpokládal jejich obrácení. 
Medard svou láskou odzbrojoval i otrlé zločince. 
K drobným zlodějům se choval s velkou dobroti-
vostí a každého propouštěl s napomenutím. Zlo-

ději hroznů, kterému se nedařilo najít východ z 
vinice, odpustil poškození révy a daroval kradené 
plody. Milosrdně se zachoval i k tomu, který za-
toužil po obsahu jeho včelína a osvobodil ho od 
útoku včel. Jiným zlodějem mu byla dle legendy 
ukradena kráva, kterou mu hříšník za několik dní 
kajícně dovedl zpět, jelikož zvonek na jejím krku 
nepřestával vyzvánět a snaha o jeho odstranění 
byla bezúspěšná. 
Medard usiloval o ctnostný život svého lidu více 
způsoby. Zavedl například „růžovou slavnost“ 
s vyhlášením nejctnostnější panny, které pak 
příslušel titul růžová královna. Něco na způsob 
současné Miss, ale hodnotila se krása duše. Vý-
těžek 12- ti jiter polí věnovaných Medardem byl 
nejméně 12 tolarů, které obdržela nejctnostnější 
panna, kromě věnce bílých růží. Na šatech měla 
modrou stuhu a jako mariánskou dceru ji do kos-
tela k oběti mše svaté doprovázelo 12 družiček. 
Rodiče ji doprovázeli jako ochránci a předávali 
Matce Boží. U oltáře jí byl dán na hlavu věnec z 
bílých růží a po bohoslužbě následovala veselice 
v mariánském duchu. (Slavnost se pak konávala 
poctivě po staletí a rozšířila se i na Moravu. Tam 
se konávala do r. 1795 na panství v Mikulovicích 
, kde nejhodnější chudá panna dostávala k věnci 
150 zlatých a měla je pak jako věno i s úroky.) 
Po smrti biskupa vermandoiského byl ve věku asi 
70-ti let jmenován jeho nástupcem. V následují-

cím roce, snad z bezpečnostních důvodů, pře-
místil své sídlo do opevněného města Nyonu. Po 
smrti biskupa z Tournaye došlo ke spojení diecézí 
pod Medardovu správu a to na přání Chlotara I. i 
arcibiskupa Remigia. Toto spojení pak zůstalo po 
500 let. I v požehnaném věku Medard s velkou 
horlivostí cestoval po celé diecézi, v níž bylo plno 
pohanů, a hlásal jim o velké lásce Krista. Učil, 
napomínal, prosil a těšil, překonávaje všechny 
obtíže a nebezpečí. Jednou ho prý pohané chtěli 
dokonce zabít, protože jich mnoho přiváděl do 
katolické církve. Medard pokleslé diecéze dovedl 
k velkému rozkvětu. 
Až ve vysokém věku Medard vážně onemocněl 
a k jeho loži přišel poprosit o poslední požeh-
nání i francký král Chlotar I. Ten si také vypro-
sil souhlas, aby místo v biskupském chrámu 
mohlo Medardovo tělo spočinout v královském 
Soissonsu. Tam tedy byly jeho ostatky uloženy a 
nad oslaveným hrobem byl Chlotarovým synem 
Sigibertem vystavěn chrám a při něm zřízeno 
opatství. Na Medardově hrobě byly uchovávány i 
okovy zajatců, kteří na jeho přímluvu u Boha byli 
zázračně osvobozeni. 
V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám 
rámě z těla sv. Medarda, takže u jeho ostatků 
můžeme prosit i ve své vlasti. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský (kráceno)
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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. 5. – 9. června Dominikánská mise

28. 6. – 4. 7. Summer job

21. – 26. 7. Dětský tábor 

  na Janovičkách

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)

Pouť 
do Vambeřic 
I letos jsme o první květnové sobotě putovali do 
Vambeřic. Společné mši sv. nejenom pro farníky 
a farnice z Hronova, Police nad Metují a Broumo-
va, předsedal diecézní královéhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál.

Farní den
V sobotu 11. května se uskutečnil letošní Den farnosti Broumov. 

V děkanském kostele sv. Petra a Pavla ho mší sv. zahájil P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břev-
novského kláštera. Mezi exkurzí klášterem, kterou vedl pan převor spolu s p. Janem Školníkem, byla 
možnost podívat se na středověkou fresku Posledního soudu ve farní budově. Program zakončilo 
povídání pana Petra Kopřivy o jeho únorovém pobytu ve Vietnamu.
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Pro život kostelů
Kostel sv. Barbory v Otovicích
Pokračují přípravné práce včetně zpracování  
a vyhodnocení biologických posudků, detailního 
zaměření atd. Tato etapa by měla být dokončena 
ve spolupráci se spol. Inreco s.r.o. a Ing. Rohlíč-
kem v průběhu 1. pololetí 2013.

Girsa AT / prof. Václav Girsa / 
kostel ve Vižňově, Ruprechticích 
a Heřmánkovicích
Na základě podrobné prohlídky kostelů sv. Anny 
ve Vižňově, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a 
kostela Všech svatých v  Heřmánkovicích zpra-
coval Ateliér Girsa pod vedením prof. Václava 
Girsy a ing. Strnadové rámcovou nabídku na 
zpracování prováděcí projektové dokumentace 
se zahrnutím všech vhodných analýz, doměření, 
průzkumných prací atd. 

Vzhledem k  mimořádnému rozsahu nutných 
kroků k záchraně kostela sv. Anny ve Vižňově a 
zejména obnově historického krovu byla na 28. 
května 2013 domluvena „vizitace“ kostela sv. 
Anny za účasti prof. Girsy a Ing. Mlázovského. 

Pro více informaci:
http://pamatky-facvut.cz/slozust/girsa/ 
http://www.tocnik.com/App/Data/Aktuality/VR-
SDJZDVIV.pdf

Podpis Smlouvy o partnerství v  rámci 
projektu „Pro život kostelů Broumovska“ 
mezi Římskokatolickou farností v Brou-
mově a Vysokým učením technickým 
v Brně dne 2. května 2013 
Římskokatolická farnost v  Broumově a Vysoké 
učení technické v  Brně podepsaly počátkem 
května 2013 Smlouvu o partnerství v rámci pro-
jektu „Pro život kostelů Broumovska“. Smlouva 
řeší rámcově možnosti spolupráce mezi farností 
a jednotlivými fakultami VUT v Brně.

Na podpis smlouvy navázaly první z řady připra-
vovaných aktivit. Po prohlídce celé broumovské 
skupiny kostelů ve dnech 2.- 3. 5. 2013 s výpra-
vou studentů pod vedením děkana FaVU Milana 
Housera následovala 3. 5. 2013 v podvečer mi-
mořádná přednáška prof. Jana Sedláka na téma 
„Dientzenhoferovské stavby na Broumovsku“ pro 
zcela zaplněný přednáškový sál. Nabitý program 
byl ukončen 4.5.2013 workshopem FaVU VUT 
ve spolupráci s  Ateliérem AM3 „Namaluj mně 
obraz“.

Trochu jinou významnou akcí bude připravovaný 
koncert smíšeného pěveckého sboru Vox Iuvena-
li VUT v letních měsících. 

Ústav dějin umění Akademie věd ČR / 

Letní mapování fresek v kostelech Brou-
movska
Projekt a Ústav dějin umění Akademie věd ČR 
připravili společně na druhý červencový týden 
2013 týdenní pobyt týmu vedeného PhDr. Mar-
tinem Mádlem s cílem zmapovat, zaměřit fresky 
a zdokumentovat stav v kostelech z broumovské 
skupiny kostelů. 

Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová Praha
Na konci dubna došlo ke schůzce s PhDr. Filipem 
Suchomelem, prorektor pro rozvoj, PR, vědu a 
výzkum Vysoké školy uměleckoprůmyslové s cí-
lem prodiskutovat možnosti spolupráce s VŠUP. 
Dohoda z této schůzky mluví o pokračování de-
baty o konkrétní podobě spolupráce, která by 
měla být zahájena v 2. polovině letošního roku a 
zejména pak roku 2014.

Seminář Broumovské fresky a malby
Na dny 22. - 23. srpen 2013 je připravován vel-
mi zajímavý a velmi očekávaný seminář Fresky 
a malby na Broumovsku. Vzhledem k  rozsahu 
témat, vzhledem k  přislíbené účasti velmi zají-
mavých a renomovaných osobností v čele s prof. 
Roytem z Ústavu dějin umění UK a PhDr. Mádlem 
z Ústavu dějin umění AV ČR je seminář koncipo-
vaný jako dvoudenní program přednášek, diskuzí 
a praktických ukázek v místě.

Seminář Ústavu památkové péče Fakul-
ty architektury ČVUT - Záchrana kulturní 
krajiny a autentických památek v ní
Na počátek října 2013, tj. v termínu 9. - 11. října 
2013 je aktuálně rozpracováván program semi-
náře Ústavu památkové péče Fakulty architek-
tury ČVUT na téma Záchrana kulturní krajiny a 
autentických památek v ní. 

Seminář se bude dotýkat témat, jako je záchrana 
kulturní krajiny a jejích autentických památek, 
význam identifikace hodnot a souvislostí krajiny 
a památek, otázky konzervace a restaurování au-
tentické architektury, význam tradičních řemesel 
a stavebních postupů při záchraně památek 
- pozitivní a negativní příklady, praktická tech-
nologická dílna s výukou základních dovedností 
pro záchranu historického omítaného zdiva vč. 
prohlídky památek Broumovska.

Svatojakubské poutní 
cesty – přípravné kroky 
Počátkem dubna proběhlo setkání zástupců a 
organizátorů Svatojakubských poutních cest na 
polské i české straně za účasti zástupců Klubu 
českých turistů a Polského klubu turistů. Na 
setkání byl prezentován projekt východočeské 
poutní cesty přes Broumovsko, Policko a dále 
přes celý Královéhradecký kraj. 

Koncem dubna došlo v  polské Lubani k  další-

mu dohodnutému setkání všech zúčastněných 
stran s tím, že v nejbližší době bude pro potřeby 
poutních cest vyznačena cesta z Krzeszówa na 
polsko-české hranice. 

Po dohodě mezi Omnium o.s. a Ultreia o.s. 
(garant v ČR) se připravuje pro východočeskou 
větev samostatná webová prezentace – www.
omnisvia.cz, která bude spuštěna v  nejbližších 
dnech.

Seminář Svatojakubské 
poutní cesty a církevní turistika
Pro bližší představení myšlenky poutnictví, pout-
ních cest a Svatojakubské legendy je na 10. 
června 2013 na Broumovsku připravován malý 
seminář „Svatojakubské poutní cesty a církev-
ní turistika“ za účasti RNDr. Jana Bíma z Ultreia 
o.s., organizátora Svatojakubských cest v ČR, 
zástupce z  Jihomoravské centrály cestovního 
ruchu a zástupce z Nadace partnerství, které při-
pravovaly Svatojakubské cesty na Moravě.

V posledním červnovém týdnu by zároveň mělo 
proběhnout první „oficiální“ Svatojakubské puto-
vání z Krzeszówa do Čech.

Nadace OKD – rozhodnutí o přiznání do-
tace projektu „Pro život kostelů Brou-
movska“ v roce 2013 
Projekt „Pro život kostelů Broumovska“ přihláše-
ný do grantového programu Nadace OKD – Pro 
Evropu 2013 byl jako jeden z mála projektů při-
hlášený mimo Moravskoslezský kraj v  letošním 
roce úspěšný. Příspěvek Nadace OKD určený na 
zpracování projektových podkladů je 100 tis. Kč.

Noc kostelů 2013
Na 24. května 2013 je připravena v rámci celo-
státního projektu Noci kostelů noční otevření a 
program speciálních komentovaných prohlídek 
připravených s  ÚOP NPÚ v  Josefově v  kostele 
sv. Petra a Pavla v Broumově. V  rámci progra-
mu bude zpřístupněna i freska Posledního soudu 
v podzemí fary v Broumově.

Myšlenka vybudování centra setkávání 
v rámci projektu Pro život kostelů Brou-
movska
Vzhledem k  rostoucí potřebě umožnit účast-
níkům všech aktivit v  rámci projektu Pro život 
kostelů Broumovska širší debaty, diskuze, pre-
zentace i za účasti veřejnosti na jednom místě se 
v současné době začíná diskutovat a připravovat 
malý projekt vzniku „Místa setkávání na Brou-
movsku“. 

(bez)PAMĚTÍ Broumovska o.s.
Uvítali jsme vznik občanského sdružení (bez)PA-
MĚTÍ Broumovska, které si klade za cíl obnovu 
tradičního kulturního života a pospolitosti obyva-
tel tohoto regionu a navázání úzké spolupráce.
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Předběžné informace pro rodiče – Letní farní tábor na 
Janovičkách

Začínáme v neděli 21. 7. na večer. Příjezd a ubytování dětí na chatu VEBA 
proběhne mezi půl pátou a půl šestou, oficiální zahájení tábora je 
naplánováno na 18 hodin. Společně si pak budeme užívat až do 26. 7. 
Oficiální ukončení tábora proběhne po snídani. Prosím rodiče, aby si děti 
vyzvedly do desáté hodiny.
Orientační poplatek je stanoven na 800 kč. (cena bude následně ještě 
upravena!)

PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ TÁBOR 

Tímto přihlašuji své 
dítě: ..............................................................................
narozené: ................................................................ 
na dětskou farní akci konanou 21.-26.7. 2013 na Janovičkách u 
Broumova.

Podpis zákonného zástupce dítěte:.......................................

Přihlášku odevzdejte do mých rukou nebo p. Katřině Pelánové do 20. 6. 
2013 Pro podrobnější informace volejte 721 998 812. Děkuji Pelánová 
Marie.
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