
A
Na začátku latinské abecedy je „A“ stejně, jako i v mnohých dalších. Na začátku církevního roku je advent. Ten symbolizuje mnohé. Očekávaný příchod 
Mesiáše ve Starém zákoně, rovněž i v dvoutisícileté éře toho Nového. Ale i každodenní Ježíšovo přicházení do našich dnů. 

 Advent je i vhodnou příležitostí k zastavení a zamyšlení, zdali někdo v našem okolí již dlouho nebyl na mši svaté. Možná je schopen dovezení. Možná se 
bojí pozvat kněze. Možná se potěší jen prostou návštěvou….

P. Martin Lanži       
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

30. listopadu – 1. prosince
Ruprechtice (sobota) 17:00 hod
Otovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

7. – 8. prosince
Vižňov (sobota)  17:00 hod
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

14. – 15. prosince
Šonov, kaple (sobota) 17:00 hod
Heřmánkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

21. – 22. prosince
Ruprechtice (sobota) 17:00 hod
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

28. – 29. prosince
Božanov   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

BOHOSLUŽBY V TÝDNU | PROSINEC

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

* V pondělí 9. 12. v klášterním k. mše sv. 
v 8:00 hod (Neposkvrněné početí Panny 
Marie). Svátost smíření 20 min před kaž-
dou mší sv. Předvánoční svátost smíření: 
sobota 21. 12. od 9:00 hod 
Adorace: čtvrtek, P+P, 17:30 - 18:30 hod.

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ 

1. - 2. tř. středa, 13:45 - 14:30, fara.
3. tř. (1. sv. přijímání) 
čtvrtek 15:15 - 16:00, fara.
4. - 5. tř. čtvrtek 14:10 - 14:55, fara.
6. - 7. tř. úterý 15:15 - 16:00 fara.
8. - 9. tř. pátek 13:45 - 14:30 klášterní k.

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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KNIHA BROUMOVSKO 
v prodeji u vašich prodejců

Velká obrazová kniha o kostelích Broumovska, 
Teplicka, Adršpašska a Policka.

Broumov
Klášterní kavárna

IC Broumov

Pol ice nad Metuj í
Knihkupectví Kohl

IC Police nad Metují

Adršpach
IC Adršpach

Tepl ice nad Metuj í
Knihkupectví Kohl
IC Teplice nad Metují

Náchod
Knihkupectví Horová
CA Náchod

Hradec Králové
Knihkupectví Ambra

Kde v regionu můžete knihu zakoupit?

Praha
FotoŠkoda
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MATOUŠ 
FERDINAND 
SOBEK 
Z BÍLENBERKA II. 
Nastává prudký vzestup diplomatické dráhy 
Matouše Sobka. V roce 1655 se stal tajným cí-
sařským radou a zplnomocněným dohližitelem 
emauzského kláštera. Kardinál Arnošt Vojtěch 
Harrach (1624 – 1667) ho ustanovil konsistor-
ním radou, takže měl vliv na významné církevní 
porady. V roce 1656 se stává nejvyšším berním 
(supremus bernarum director) a v  tomto úřadě 
setrval deset let. V  roce 1657 se stal členem 
komise pro opevnění měst pražských. Hlavní 
zásluhy si získal v  komisi vizitační, která měla 
podat popis a výměru českých krajů a stanovení 
zemských hranic. Byl také členem komise pro 
znovuzřízení kostelů a far zničených třicetiletou 
válkou. Zemskými stavy byl zvolen nejvyšším ofi-
ciálem královské zemské komory. Na jeho pod-
nět bylo upuštěno od násilné rekatolizace a této 
zásadě byl pak věrný až do konce svého života. 
Jeho mírnost v postupu proti nekatolíkům vrhá 
nové světlo na období katolické reformace, tak 
pomlouvané a mnohými historiky záměrně de-
formované.
Za tyto zásluhy byl povýšen roku 1656 do šlech-
tického stavu a to tak, že bratři Václav a Jiří Bílko-
vé z Bílenberka jej přijali ke svému erbu a titulu, 
který obdrželi císařským majestátem vydaným 
v Řezně dne 6. listopadu 1630. Erb byl půlený, 
pravá polovina červená, levá stříbrná s červeným 
příčným břevnem. V pravé polovině je zobrazena 
ruka v brnění pokrčená v lokti do pravého úhlu, 
držící kotvu tvořící svislou osu erbu. Pod rukou 
je zelené pohoří. Někteří historici usuzují podle 
dobových pramenů, že Bílkové byli se Sobkem 
v příbuzenském poměru. Nejedná se ovšem se 
vší pravděpodobností o příbuznost pokrevní, ale 
o důsledek přijetí k erbu.

V  té době se jednalo o rozdělení pražské arci-
diecéze, která byla příliš rozsáhlá. Měla vznik-
nout v Čechách nová biskupská sídla a v úvahu 
přicházely Litoměřice, Hradec Králové a Plzeň. 
Tento koncept rozdělení církevní správy v  Če-
chách vznikl záhy po nástupu katolické reforma-
ce náboženského života, ale jeho realizaci nejví-
ce bránila třicetiletá válka. Až po jejím ukončení 
bylo možné pomýšlet na uskutečnění tohoto zá-
měru. Jako první je zřízeno biskupství v Litomě-
řicích, a to r.1655. Plzeň a České Budějovice se 
houževnatě bránily a zřízení biskupství ve svých 
městech odmítaly. Jako argument uváděla obě 
města, že jsou dost katolická, a že mají něko-
lik klášterů. Také prosazení záměru, aby vznik-
lo biskupství v Hradci Králové, se neobešlo bez 
nejrůznějších těžkostí. I zde byl největší odpor 
kladen ze strany města. Již v roce 1656 zakoupil 
císař Ferdinand III. pro hmotné zajištění nového 
biskupství v Hradci panství Chrast a Úřetice od 
hraběnky Anny Eusebie z Harrrachu za 88 000 
zlatých a z  úroků pak byly zakoupeny Žilovice. 
Velikou zásluhou o koupi těchto statků měl praž-
ský arcibiskup Arnošt Vojtěch Harrach. Avšak ani 
tato materiální základna zatím nestačila. Jednání 
se do nekonečna vleklo. Prvním kandidátem na 
hradecký biskupský stolec byl emauzský opat 
Jan Caramuel z  Lobkowic, avšak pro průtahy, 
kterými bylo zřízení biskupství v Hradci Králové 
oddalováno, se nakonec kandidatury vzdal a při-
jal biskupství kampaňské a sutrijské v Itálii. Císař 
Leopold I. věnoval na zřízení hradeckého biskup-
ství 14 000 zlatých a jmenoval dne 24. prosince 
1659 prvním biskupem královéhradeckým opata 
Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka.
Arcibiskup Harrach pak spolu s nově jmenova-
ným biskupem Sobkem zakoupili ještě statek 
Skály od hraběte Viléma Albrechta Krakovského 
z  Kolovrat, který jej získal roku 1657 od paní 
Beaty Křinické z  Ronova, v  jejímž držení byl 
od roku 1626. Koupě statku pro biskupství se 
uskutečnila 25. dubna 1662 a bylo za něj za-
placeno panu Vilému Albrechtovi 20 800 zlatých. 
Užitky plynoucí z tohoto majetku nazývaného dří-
ve Katzenstein a později Bischofstein a ze tří k 
němu příslušejících vesnic byly určeny k zřízení 

tří kanonikátů katedrální kapituly, která měla při 
novém biskupství vzniknout. V samotném městě 
Hradci zakoupil biskup Matouš za 1 000 tolarů tři 
domy na Velkém náměstí od hrabat Gallasů, kteří 
je získali od Valdštejnů. Hradecká rada však proti 
této koupi protestovala, protože ji nepovolila ani 
hraběti Gallasovi, který nezaplatil městu poplatky 
z prodeje a nezaplatil daně. Tím se celé jednání 
komplikovalo a biskup, který na místě gallasov-
ských domů chtěl vystavět biskupskou rezidenci, 
nemohl svůj záměr uskutečnit. Ostatně nedošlo 
k  tomu ještě ani za jeho nástupce, kterým byl 
Jan Bedřich z Valdštejna.
Avšak ostatní materiální náležitosti zde byly, bis-
kupství bylo dostatečně hospodářsky zajištěno,  
a tak mohlo být požádáno o papežské potvrzení. 
Papež Alexandr VII. vydal bullu Super universas, 
kterou odděluje Hradecký kraj na věčné časy od 
pražské arcidiecéze, oppidum Hradec Králové se 
povyšuje na civitas, neboli město biskupské, farní 
kostel sv. Ducha se stává chrámem katedrálním, 
u kterého bude zřízena kapitula o šesti kanovní-
cích. Současně 10. listopadu 1664 byla udělena 
biskupu Matoušovi papežská konfirmace. Dne 
15. března 1665 v  pražské katedrále sv. Víta 
udělil prvnímu biskupu hradeckému biskupské 
svěcení kardinál Harrach. Protože v  samotném 
Hradci ještě nebyl biskupský dům, bydlel nový 
biskup na zámku v Chrasti. Slavností introniza-
ce na hradecký biskupský stolec se konala 29. 
července 1665. Před křížem u kostela sv. Anto-
nína byl oblečen biskup Matouš do intronizační-
ho roucha, před Mýtskou branou byl slavnostně 
uvítán duchovními a městskou radou a ve městě 
samém jej vítali městští úředníci a Šporkův pluk. 
Jezuité postavili slavobránu a jejich studenti se-
hráli slavnostní představení hry „Connubium fid-
ei fidele“. Syllabus této hry vyšel tiskem latinsky 
a česky. V katedrálním chrámu sv. Ducha potom 
biskup Matouš celebroval slavnou pontifikální 
mši svatou zakončenou chvalozpěvem Te Deum. 
Intronizační roucho později věnoval klášteru 
broumovskému, kde se uchovává dodnes. Jde 
o skvostný ornát, pluviál a soupravu dalmatik. 
Všechna paramenta jsou ozdobena jeho biskup-
ským znakem.                                      Jiří Kohl 

ZPRÁVA | v sobotu 2. listopadu 2013 
sloužil mši sv. v klášterním kostele u hrobu prv-
ního královéhradeckého biskupa dnes již XXV. 
sídelní královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. 
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Lumen fidei IV.
(Encyklika papeže 
Františka o víře)

Plnost křesťanské víry

15. „Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl 
ho a zaradoval se“ (Jan 8,56). Podle těchto Je-
žíšových slov byla Abrahámova víra orientována 
k Němu a v určitém smyslu byla anticipovanou 
vizí Jeho tajemství. Tak to chápe svatý Augus-
tin, když říká, že se praotcové zachránili vírou, 
nikoli vírou v Krista, který již přišel, ale vírou v 
Krista, který měl přijít, vírou směřující k budoucí 
Ježíšově události. Křesťanská víra se soustředí 
na Krista, je vyznáním, že Ježíš je Pán a Bůh jej 
vzkřísil z mrtvých (srov. Řím 10,9). Všechny linie 
Starého zákona se sbíhají v Kristu. On se stá-
vá definitivním přitakáním na všechna zaslíbení, 
základem našeho konečného „Amen“ vůči Bohu 
(srov. 2Kor 1,20). Ježíšovy dějiny jsou plným 
zjevením věrohodnosti Boha. Izrael si připomínal 
velké skutky Boží lásky, které byly středem jeho 
vyznání a otevíraly pohled jeho víry a Ježíšův ži-
vot se nyní jeví jako místo definitivního Božího 
zásahu, svrchovaný projev Jeho lásky k nám. 
Bůh se k nám v Ježíši obrací slovem, které není 
jedním z mnoha, nýbrž věčným Slovem (srov. Žid 
1,1-2). Neexistuje větší záruka, kterou by Bůh 
mohl dát, aby nás ujistil o své lásce, jak připomí-
ná svatý Pavel (srov. Řím 8,31-39). Křesťanská 
víra je tedy vírou v plnost Lásky, v účinnost její 
moci, v její schopnost přetvořit svět a osvěcovat 
čas. „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, 
jakou má Bůh k nám“ (1 Jan 4,16). V Boží lásce 
zjevené Ježíšem shledává víra základ, o které se 
opírá realita i její poslední určení. 

16. Maximální důkaz věrohodnosti Kristovy lás-
ky se nachází v jeho smrti pro člověka. Položit 
život za přátele je maximální důkaz lásky (srov. 
Jan 15,13) a Ježíš jej položil za všechny, a to  i 

za ty, kdo byli nepřáteli, aby proměňoval srdce. 
Proto evangelisté spatřují v okamžiku Ukřižování 
vrcholný moment víry, protože v něm září výše 
a šíře božské lásky. Svatý Jan sem klade svo-
je slavnostní svědectví, když spolu s Ježíšovou 
Matkou rozjímá o Tom, kterého probodli (srov. 
Jan 19,37): Ten, který to viděl, vydává o tom 
svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že 
mluví pravdu, abyste i vy věřili“ (Jan 19,35). F.M. 
Dostojevski ve svém díle Idiot dává říci hlavnímu 
hrdinovi knížeti Myškinovi, který stojí před obra-
zem Hanse Holbeina ml. znázorňujícího mrtvé-
ho Krista v hrobě: „Ten obraz by mohl někoho i 
připravit o víru“. Dílo totiž velice syrově znázor-
ňuje destruktivní účinky smrti na Kristově těle. 
Nicméně, právě rozjímáním Ježíšovy smrti víra 
sílí, dostává se jí pronikavého světla a zjevuje 
se jako víra v nezlomnou lásku k nám schopnou 
podstoupit smrt, aby nás spasila. V tuto lásku, 
která se nevyhnula smrti, aby prokázala nakolik 
mne miluje, je možné věřit. Její totálnost přemá-
há každé podezření a umožňuje nám svěřit se 
plně Kristu. 

17. Kristova smrt vyjevuje naprostou spolehlivost 
Boží lásky ve světle Jeho Zmrtvýchvstání. Kristus 
jakožto vzkříšený je spolehlivým svědkem, hod-
ným víry (srov. Zj 1,5; Žid 2,17), pevnou opo-
rou naší víry. „A jestliže Kristus nevstal, marné 
je naše kázání, marná je vaše víra“, prohlašuje 
svatý Pavel (1 Kor 15,17). Kdyby Otcova láska 
nedala Ježíšovi vstát z mrtvých, kdyby nemohla 
dát život jeho tělu, pak by nebyla plně věrohod-
nou, schopnou osvěcovat temnoty smrti. Když 
svatý Pavel mluví o svém novém životě v Kristu, 
mluví o „víře Božího Syna, protože on mě miloval 
a za mě se obětoval“ (Gal 2,20, řec.). Tato „víra 
Božího Syna“ je zajisté vírou apoštola národů v 
Ježíše a předpokládá také důvěryhodnost Ježíše 

založenou na Jeho lásce až k smrti, ale také na 
Jeho bytí Božího Syna. Právě proto, že Ježíš je 
Syn absolutně zakořeněný v Otci, mohl přemoci 
smrt a plně dát zazářit životu. Naše kultura ztra-

tila vnímavost této konkrétní přítomnosti Boha 
a Jeho působení ve světě. Myslíme si, že Bůh 
se nachází jedině na onom světě, v jiném stupni 
reality, odděleně od našich konkrétních vztahů. 
Avšak kdyby tomu tak bylo, kdyby Bůh nebyl 
schopen ve světě jednat, Jeho láska by nebyla 
opravdu mocná, nebyla by opravdu reálná a ne-
byla by tudíž ani opravdovou láskou, schopnou 
uskutečnit štěstí, které slibuje. Mezi vírou či neví-
rou v Něho by potom nebyl žádný rozdíl. Křesťa-
né však vyznávají konkrétní a mocnou Boží lásku, 
která opravdu působí v dějinách a určuje jejich 
konečné vyústění, lásku, jež se nechává nalézt 
a plně se zjevila v Umučení, Smrti a Zmrtvých-
vstání Krista. 

18. Plnost, k níž Ježíš víru přivádí, má další roz-
hodující aspekt. Ve víře Kristus není pouze Tím, 
ve kterého věříme, maximálním zjevení Boží lás-
ky, ale také Tím, s nímž se spojujeme, abychom 
mohli věřit. Víra nejenom hledí na Ježíše, ale dívá 
se také z Ježíšovy perspektivy, Jeho očima; je to 
účast na jeho způsobu vidění. V mnoha oblas-
tech života se svěřujeme jiným lidem, kteří znají 
věci lépe než my. Máme důvěru v architekta, kte-
rý staví náš dům, v lékárníka, který nám podává 
uzdravující lék, v advokáta, který nás obhajuje u 
soudu. Potřebujeme také někoho, kdo je důvěry-
hodný a zkušený ve věcech Božích. Ježíš, Jeho 
Syn, se prezentuje jako Ten, který nám vysvětluje 
Boha (srov. Jan 1,18). Život Kristův – Jeho způ-
sob poznání Otce a život v plném vztahu s Ním – 
otevírá lidské zkušenosti nový prostor, do něhož 
můžeme vstoupit. Svatý Jan vyjádřil důležitost 
osobního vztahu s Ježíšem pro naši víru různými 
způsoby užití slovesa věřit. Výrazem „věřit, že“ 
označuje pravdu toho, co nám Ježíš říká (srov. 
Jan 14,10; 20,31), ale užívá také výraz „věřit“ 
Ježíši a „věřit v“ Ježíše. Ježíši věříme, když při-
jímáme Jeho Slovo, Jeho svědectví, protože je 
pravdivý (srov. Jan 6,30). „Věříme v“ Ježíše, když 
jej osobně přijímáme do svého života a svěřu-
jeme se Mu, přimykáme se k Němu v lásce a 
následujeme Jej na cestě (srov. Jan 2,11; 6,47; 
12,44). 

Boží Syn přijal naše tělo, aby nám umožnil Jej 
poznat, přijmout a následovat, čímž se Jeho vi-
dění Otce uskutečnilo skrze putování a plynutí 
časem také lidsky. Křesťanská víra je vírou ve 
Vtělení Slova a v Jeho tělesné Zmrtvýchvstání; 
je vírou v Boha, který se přiblížil natolik, že vešel 
do našich dějin. Víra v Božího Syna, který se stal 
člověkem v Ježíši Nazaretském, nás neodděluje 
od reality, ale umožňuje nám pochopit její nej-
hlubší význam, objevit nakolik Bůh miluje tento 
svět a nepřetržitě jej směruje k Sobě. To vede 
křesťana ke snaze, aby svoji pozemskou pouť žil 
ještě intenzivněji.
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Kompendium 
katechismu
„Věřím ve věčný život“

217. Co znamená Amen, 
jímž končí naše vyznání víry?
Hebrejské slovo Amen, jímž také končí poslední 
kniha Písma svatého, některé modlitby Nového 
zákona i liturgické modlitby církve, znamená 
naše důvěryplné a bezvýhradné „Ano“ k tomu, 
co jsme vyznali, že věříme, zcela se spoléhají-
ce na toho, který je definitivní „Amen“ (Zj 3,14): 
Kristus Pán.

218. Co to je liturgie?
Liturgie je slavení Kristova tajemství a zvláště 
toho velikonočního. V ní se prostřednictvím kněž-
ského úřadu Ježíše Krista znameními ukazuje a 
uskutečňuje posvěcení lidí a mystické tělo Kris-
ta, to je hlava a údy, koná veřejný kult vzdávaný 
Bohu.

219. Jaké místo zaujímá liturgie 
v životě církve?
Liturgie vytváří vrchol, k němuž směřuje činnost 
církve a zároveň je pramenem, z něhož vyvěrá 
její životní síla. Skrze liturgii Kristus s ní a skrze ni 
pokračuje ve svém díle našeho vykoupení.

220. V čem spočívá 
svátostná ekonomie?
Svátostná ekonomie spočívá v komunikaci (sdí-
lení) plodů Kristova vykoupení prostřednictvím 
slavení svátostí církve a zvláště eucharistie, „do-
kud nepřijde“ (1 Kor 11,26) .

221. Jakým způsobem je Otec 
pramenem a cílem liturgie?
V liturgii nás Otec naplňuje svým požehnáním ve 
vtěleném Synu, který pro nás zemřel a vstal z 
mrtvých a vlévá do našich srdcí Ducha svatého. 
Zároveň církev velebí Otce klaněním, chválou, 
díkůvzdáním a snažně prosí o dar jeho Syna a 
vlití Ducha svatého.

222. Jak působí v liturgii Kristus?
Vzkříšený a oslavený Kristus v církevní liturgii 
znamená a hlavně uskutečňuje své velikonoční 
tajemství. Tím, že dal apoštolům Ducha svatého, 
udělil jim a jejich nástupcům moc uskutečňovat 
dílo spásy skrze eucharistickou oběť a svátosti, 
v nichž on sám působí, aby uděloval svou milost 
věřícím všech dob a v celém světě.

223. Jak působí Duch svatý 
v liturgii vůči církvi?
V liturgii se uskutečňuje nejtěsnější spolupráce 
Ducha svatého s církví. Duch svatý připravuje 
církev na setkání s  jejím Pánem, připomíná a 
ukazuje Krista ve víře shromáždění; zpřítomňuje 
a aktualizuje Kristovo tajemství; spojuje církev s 
životem a posláním Krista a dává jí, aby v ní při-
nášel plody darů společenství.

Úterý 24. 12.
Broumov, sv. Václav 08:30 hod (poté návštěva nemocnice)

Broumov, P+P 24:00 hod*

Středa 25. 12.
Martínkovice 08:30 hod

Broumov, P+P 10:00 hod
Broumov, P+P 15:00 hod (setkání dětí u Jesliček)

Broumov, sv. Václav 17:00 hod 

Čtvrtek 26. 12.
Broumov, P+P 08:30 hod

Pátek 27. 12.
Broumov, P+P 08:30 hod

Sobota 28. 12.
Broumov, P+P 17:00 hod

Neděle 29. 12.
Božanov 08:30 hod

Broumov, P+P 10:00 hod 

Pondělí 30. 12.
nic není

Úterý 31. 12. 
Broumov, P+P 17:00 hod

Hvězda 24:00 hod

Středa 
01. 01.

Broumov, klášterní k. 10:00 hod
Broumov, sv. Václav 17:00 hod

* V Otovicích v kostele sv. Barbory od 22:00 hod zpívání koled.

 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2013 
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Sv. Ambrož
biskup a učitel Církve

se narodil pravděpodobně kolem roku 340 v 
Trevíru, na Mosele v Galii (dnes v Německu). 
Jeho otec patřil k římské šlechtě a byl prefek-
tem reprezentujícím císaře v polovině západní 
Evropy jako guvernér. Rodina se hned po otcově 
jmenování do této funkce přestěhovala, když ale 
náhle zemřel, matka se s Ambrožem a jeho star-
šími sourozenci Satyrem a  Marcelinou vrátila do 
Říma. Zde Am-
brož vystudoval 
zřejmě řečtinu, 
gramatiku, ré-
toriku, práva 
a věnoval se i 
literatuře. Jeho 
sestra se údajně 
r. 353 slibem tr-
valého celibátu 
zasvětila Kristu 
jako řeholnice. 
První Ambro-
žovo působiště 
bylo v Sirmiu. 

V roce 364 se 
prý Ambrož 
na doporučení 
císařského ná-
městka Anicea 
Proba dostal k 
soudnímu dvoru 
v Miláně a asi o 
6 let později z 
něj Valentinián 
I. udělal místo-
držitele Ligurie 
a Emílie (seve-
roitalských pro-
vincií). 

V Miláně v té 
době působil ariánský (křesťan, který popírá bož-
ství Ježíše Krista) biskup Auxentius, který prý ne-
uměl ani latinsky, ale byl podporován císařským 
dvorem. Následkem toho byli věřící rozděleni a 
po biskupově smrti chtěli ariáni i katolíci dostat 
na biskupský stolec svého stoupence. Podle ži-
votopisce Paolina šel Ambrož do chrámu, kde 
obě strany jednaly o nástupci, a aby mezi nimi 
sjednal smír, ujal se slova. Po jeho vystoupení 
se ozval hlas dítěte, jež zvolalo: „Ať je Ambrož 
biskupem!“ Následně se k nápadu přidaly obě 
předtím proti sobě stojící strany, přestože Am-
brož neměl teologické předpoklady, dokonce 
nebyl ani pokřtěn. Hned se snažil lid přesvědčit, 
že on není tou správnou volbou a snažil se vše-
lijakými řečmi sám sebe pošpinit, ale neuspěl. 

Lid ho prý pak střežil, než se vrátilo poselstvo od 
císaře s potvrzením jeho zvolení. Císař mu byl 
nakloněn znaje jeho přímost a moudrost. 

Ambrož pak byl jen krátce katechumenem a s 
velkou zodpovědností se pilně věnoval teologii. 
Žádal, aby jeho vysvěcení bylo oddáleno, stěžo-
val si, že mu bylo „učiněno násilí a to zvítězilo.“ 
Snad všichni kromě Ambrože byli nedočkaví vidět 
ho na mimořádně důležitém biskupském stolci. 
Po přijetí požadovaných předchozích svátostí mu 
již 7. 12. 374 bylo uděleno biskupské svěcení. 
Významnou roli v jeho životě měl v Římě známý 

kněz Simplici-
ánus (památka 
15. 8.). Podle 
některých živo-
topisů již v dět-
ství, po přistěho-
vání se s matkou 
do Říma, byl 
jeho učitelem a 
po Ambrožově 
volbě za biskupa 
byl povolán jako 
jeho důvěrník. 

Ambrož měl 
spíše menší po-
stavu a slabší 
zdraví, byl ale 
velmi rozhodný, 
rázný a záro-
veň plný lásky 
a slitovnosti. Ve 
svých kázáních 
se zaměřoval 
na texty Bible, 
v nichž dove-
dl vyzdvihnout 
jak literární, tak 
morální a alego-
ricko-mystický 
smysl, vystihoval 
ké r ygmat ické 
těžiště a řečnic-

kými obraty upoutával své posluchače. Mezi nimi 
se od r. 384 začal objevovat z důvodu kazatelova 
řečnického umění i Augustin (památka 28. 8.). 
Toho oslovil obsah kázání, protože se týkal jeho 
otázek a pochybností a byl jimi přiveden ke ka-
tolické víře. 

Ambrožovo působení bylo širší, protože Miláno 
bylo tehdy sídelním městem císaře. Ambrož pro-
to zasahoval do života a organizace biskupství i 
v severní Itálii a částečně též na území dnešní-
ho Švýcarska. Jeho vliv sahal i do vzdálenějších 
provincií - do Panonie, Dácie, Makedonie a dále 
na Východ. Podle potřeby konal Ambrož  mnohé 
cesty. 

Pokud Ambrož nemohl s někým souhlasit, ráz-
ně mu oponoval, i když se jednalo o císaře nebo 
císařovu matku. Na druhou stranu pomohl, když 
tito potřebovali ve svém právu zastání. Udržoval 
přátelský vztah se západním císařem Graciánem. 
Po jeho smrti měl nastoupit příliš mladý Valen-
tinianus II. Tehdy jeho ariánská matka požádala 
Ambrože o zastání a o doprovod syna do Trevíru, 
kde měl jednat s uzurpátorem Maximem. Vyho-
věl s nadějí, že mladý panovník bude na jeho 
žádost prosazovat církevní zájmy. 

Větší problémy měl Ambrož s císařovou matkou 
Justinou, která se ujala ariánského biskupa Mer-
kurína a od Ambrože pro něj požadovala vydání 
jedné ze dvou milánských bazilik. Ten na to prý 
řekl: „Císař má moc nad hradbami, ale nad sva-
tyněmi právo nemá, to jsou domy Boží! Kdyby 
žádal, co je moje, dal bych mu vše, ačkoliv co 
mám, patří chudým. Jsem připraven podstoupit 
žalář i smrt, ale chrám Páně nevydám! Kristovo 
stádo nezradím. Raději zemřu na stupních oltá-
ře.“ Tehdy po tři dny a noci setrvával s věřícími 
v chrámě obklíčeném vojskem. Střídavě zpíval 
žalmy, až nakonec císařská strana ustoupila. 

Ambrož respektoval císaře Teodosia, ale v zá-
sadních věcech církve zůstával neoblomný. S 
rozhodností se mu postavil do cesty, když v roce 
390 nařídil pobít na 7 000 Soluňanů. Nevpus-
til ho do chrámu, dokud za tento čin neudělal 
několikaměsíční veřejné pokání. Císař ho zprvu 
nechtěl poslechnout, ale pak se podřídil a o Am-
brožovi řekl: „Pravdu mi ještě nikdo neřekl do očí, 
jen tento milánský biskup.“ A vážil si ho pro jeho 
zásadovost a odvahu. 

Ambrožova výmluvnost byla zase podle legendy 
předobrazena rojem včel, který se na něm prý 
usadil, když byl malým chlapcem. Včely měl i na 
ústech, aniž mu uškodily. Později si prý vyslou-
žil titul doktora s medovým jazykem. Skutečnost 
je ta, že ke slabým a kajícníkům byl velmi las-
kavý, vynikal srdečností i soucítěním. Snažil se 
o oživení církve a co nejlepší prožívání liturgie. 
Ovlivnil liturgickou podobu církevního ritu, nazva-
nou ambroziánskou. Napsal spisy o svátostech, 
katecheze pro novokřtěnce a vysvětlení k vyznání 
víry. 

Ke konci života se mu zhoršily problémy půso-
bené artrózou a měl potíže s mluvením. Na Velký 
pátek 3. 4. 397 přijal svátosti pro cestu na věč-
nost a upadl do agonie. Následujícího dne ze-
mřel, jak někdy v začátku toho roku předpověděl. 
V roce 1295 jej papež Bonifác VIII. prohlásil za 
církevního učitele společně s Augustinem, Jero-
nýmem a Řehořem Velikým. Ambrožova památ-
ka byla stanovena na datum jeho biskupského 
svěcení.

www.catholica.cz
Jan Chlumský (kráceno)
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Filotea: O poslušnosti 
Jsou dva druhy poslušnosti: jedna je povinná, druhá dobrovolná. Tou první 
máš pokorně poslouchat své církevní nadřízené, jako je papež, biskup, farář. 
Máš poslouchat své nadřízené světské, to jest panovníka a představitele, 
které jmenoval nad tvým krajem. A konečně máš poslouchat své nadřízené 
domácí: otce, matku, pána či paní domu. Poslouchat nadřízené je 
povinnost, z níž se nikdo nemůže vymanit. Poslouchej, když ti přikazují něco 
příjemného. Poslouchej ve věcech mravně neodlišných. Poslouchej, i když ti 
to bude nepohodlné. Sv. Bernard říká: „Raději ztratit život, než poslušnost.“
A dobrovolnou nazýváme takovou poslušnost, ke které se zavazujeme 
z  vlastního rozhodnutí a kterou nám neukládají druzí. Obvykle si člověk 
nevybírá svého vladaře, biskupa, či matku. Ale zato si vybíráme zpovědníka 
nebo duchovního vůdce.

Je třeba poslouchat všechny nadřízené, ale každého v tom, v čem má nad 
námi pravomoc.                                        Sv. František Saleský (kráceno)

Skutky 
tělesného milosrdenství
(V minulém čísle jsme si představili skutky duchovního milosr-
denství. V posledním čísle roku Páně 2013 si přiblížíme i skut-
ky tělesného milosrdenství.)

Lásku k bližním prokazujeme zvláště milosrdnými skutky. Skutky milosr-
denství jsou činy lásky, kterými pomáháme svým bližním v jejich tělesných 
nebo duchovních potřebách. V Písmu svatém se nám doporučují zvláště 
tyto skutky tělesného milosrdenství: „Pojďte, požehnaní mého Otce, 
přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít, byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, 
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke 
mně.“ (Mt 25,34-36) Tedy máme:

Nasycovat hladové - dávat najíst tomu, kdo má hlad. „Cožpak nemáš 
lámat svůj chléb hladovému?“ (Iz 58,7) Pán Ježíš rozmnožil dvakrát chleby. 
(Mt 14,15-21;15,32-38) Člověka umírajícího hladem nakrm! Jestliže jsi ho 
nenakrmil, pak jsi ho usmrtil. „Raději dejte to, co je v mísách jako almužnu, 
a pak vám bude všechno čisté.“ (Lk 11,41)

Napájet žíznivé - Pán Ježíš řekl: „Kdo podá třeba jen číši studené vody 
jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím 
vám, nepřijde o svou odměnu.“ (Mt 10,42) Rebeka napojila Eliezera, Abra-
hámova služebníka a jeho velbloudy. (Gn 24,17-20)

Přijímat do domu pocestné - pohostit toho, kdo nemá střechu nad hla-
vou. „Cožpak nemáš přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?“ 
(Iz 58,7) Abrahám pohostil Hospodina a dva anděly. (Gn 18,1-16)

Odívat toho, kdo nemá co na sebe - „Cožpak nemáš, vidíš-li nahého, 
obléknout ho?“ (Iz 58,7) V Joppe žila jedna učednice, jménem Tabita, která 
konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny, šila chu-
dým vdovám sukně a pláště. (Sk 9,36-41) Dávat almužnu chudým je mezi 
milosrdnými skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky. Je to také 
úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí 
s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ (Lk 3,11)

Navštěvovat nemocné - „Neváhej navštěvovat nemocné, neboť za ta-
kové skutky budeš milován.“ (Sir 7,35) Tobiáš v asyrském zajetí chodíval 
po těch, kdo byli z jeho národa, těšil je a uděloval každému, pokud mohl, 
ze svého. (Tob 1,16) Církev odjakživa doporučovala věřícím ošetřovat ne-
mocné a zakládala kongregace a řády k obsluze nemocných, například řád 
Milosrdných bratří, který založil svatý Jan z Boha, kongregaci Milosrdných 
sester svatého Vincence z Pauly ve Francii,…

Osvobozovat zajaté – Tento milosrdný skutek koná, kdo dovoleným způ-
sobem pomáhá na svobodu člověku, který nevinně přišel o svobodu. Abra-
hám vysvobodil Lota ze zajetí (Gn 14,14-16) a Daniel Zuzanu vedenou na 
smrt (Dan 13,45-46). Účel vykupovat křesťanské otroky z rukou Saracénů 
vytkli si trinitáři, řád založený  svatým Janem z Mathy, pařížského doktora 
bohosloví a  poustevníkem svatým Felixem z Valois roku 1198, potom ve 
Španělsku nolaskové, řád založený  svatým Petrem Nolaskem roku 1218. 
Holáskové se  nazývali  také řád Panny Marie na vykupováni zajatců. 

Pohřbívat mrtvé - Archanděl Rafael řekl Tobiášovi: „Kdykoli ses modlil…, 
a když jsi pohřbíval mrtvé…, když jsi neváhal vstát a opustit svou hostinu a 
šel jsi pochovat mrtvého, byl jsem poslán k tobě.“ (Tob 12,12-13) Josef z 
Arimatie pochoval mrtvé tělo Pána Ježíše. (Mt 27,57-60) Skutky tělesného 
milosrdenství nejsme povinni konat vždycky, nýbrž jenom tehdy, potřebuje-li 
toho náš bližní a my máme k tomu potřebné prostředky. 

Potřeba bližního může svrchovaná, je-li v nebezpečí jeho život; naléha-
vá, hrozí-li mu nemoc nebo ztráta výdělku; a obyčejná, trpí-li nouzí, takže 
je nucen žebrat. Naše movitost může být jen taková, že máme pouze věci 
potřebné k životu, nebo že máme mimoto i věci potřebné ke slušné výživě 
dle stavu, nebo že máme ještě i věci nadbytečné. Z věcí potřebných k ži-
votu nejsme povinni udílet almužnu bližnímu, ale z věcí přebytečných jsme 
povinni bližnímu přispět, je-li v potřebě svrchované, a z věcí přebytečných, 
je-li bližní v potřebě naléhavé a obyčejné.

Zdroj: 
www.rkc-jestrebihory.pontte.eu 

(kráceno)

Sv. Mikuláš
Každoroční setkání dětí 

s tímto oblíbeným patronem proběhne 

v neděli 8. 12. 
v děkanském kostele sv. Petra a Pavla 

v Broumově, a to po mši svaté. 
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Tupení 
Božího jména
Pán říká: Po všechny dny se moje jméno tupí mezi 
pohany, a dále: Běda tomu, jehož vinou budou 
mluvit rouhavě o  mém jménu. Proč dochází 
k tomu rouhání? Protože nečiníme, co on chce. 
Když pohané slyší z našich úst slova Boží, žasnou 
nad tím, jak jsou dobrá a veliká; jakmile ovšem 
poznají, že naše skutky neodpovídají těm slovům, 
která říkáme, ihned se počnou rouhat a říkat, že 
to všechno jsou nějaké bajky a bludy. 

Tak například od nás slyší, že Bůh řekl: Žádná 
chvála, milujete-li ty, kdo vás milují, ale chvála 
vám, milujete-li ty, kdo vás nenávidí. To když 
slyší, žasnou nad tou překypující dobrotou; 
ale když vidí, že nemilujeme nejen ty, kdo nás 
nenávidí, ale ani ty, kdo nás milují, vysmějí se 
nám a rouhají se Kristovu jménu. 

Ze starokřesťanské homilie z II. století

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., pob. Broumov

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.

Listopad 
v Martínkovicích
byl opět ve znamení připomenutí konce první 
světové války. Konkrétně se tak stalo v  sobotu 
9. 11., kdy na konci pietního shromáždění 
na vojenském hřbitově byl odhalen pomník 
válečnému hrdinovi p. Josefu Ledvinovi.

O víkend později se za hojné účasti dětí, rodičů 
a prarodičů opět uskutečnilo setkání se sv. 
Martinem.

Tím jakoby symbolicky skončily pastorační akce 
broumovské farnosti pro rok 2013. Rok 2014 je 
však opět začne, a to farním plesem v sobotu 25. 
ledna, pochopitelně v Martínkovicích.

Prodej knih 
a vánoční svátost smíření

Předvánoční prodej knih proběhne o čtvrté 
adventní neděli dne 22. 12. v  děkanském 
kostele sv. Petra a Pavla.

S vánoční svátostí smíření můžete počítat 
v  sobotu 21. 12. dopoledne v  kostele sv. 
Petra a Pavla. 

Betlémské světlo 
o Štědrém dnu

si bude možné zapálit v děkanském kostele 
sv. Petra a Pavla od 14:00 do 16:00. 

Zároveň bude zpřístupněn i betlém a 
pro poslední opozdilce  možnost svátosti 
smíření,  avšak jenom do 15:00. 

Dětská betlémská besídka bude pak na Boží 
hod vánoční v 15:00  ve stejném kostele.
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Restituce? 
Proč za každou cenu!?
V poslední době jsme svědky emotivních projevů jak zástupců církví, tak 
reprezentantů levicových stran, či nových politických uskupení na téma tzv. 
církevních restitucí.

Jistou nervozitu a emotivní projevy bych ale opravdu přenechal politikům. 
Ať ztrácejí body oni. Vždycky bylo v jejich zájmu vyřešit otázku blokovaného 
církevního majetku, který svazoval ruce městům a obcím a byl pomalu a 
nenápadně oškubáván státními podniky, které je měly ve správě.

Dokonce bych se odvážil s  ulehčením a úsměvem přenechat státu 
jím zabavený církevní majetek zároveň s  jasným a nekompromisním 
požadavkem po plnění zákona z doby Klementa Gottwalda, kterým se zavázal 
financovat život církví a náboženských společností, ovšem s  požadavkem 
řádného financování života církví. Žádné prošení o granty ze strany církví 
na opravy a udržování památek. Chceme dostatečnou podporu církevnímu 
školství a charitativní práci církví v sociální oblasti a na misiích. Požadavek 
srovnatelného platu farářů s platy státních zaměstnanců je samozřejmostí.

Není nad to se umět svobodně usmát. Humor léčí. A zákon o financování 
církví z doby Klementa Gottwalda nás k tomu vybízí. Bude na čase si založit 
církevní odbory.

www.chistnet.cz/Romuald Štěpán Rob OP

Sv. Barbora a Broumovsko
Svátek sv. Barbory 4. prosince na počátku adventu je u nás stále oblíbený. Je 
rozšířeným zvykem řezání barborek - třešňových větviček, které rozkvétají o 
Vánocích. V některých krajích také Barbora přináší dětem drobné dárky do 
punčoch za okny. 
O sv. Barboře je rozšířená krásná legenda, bohužel velmi málo pravděpodobná. 
Proto také od roku 1980 není v  církevním kalendáři její památka pevně 
stanovena. Panna a mučednice měla žít ve 3. století v maloasijském městě 
a pro svoji křesťanskou víru byla vlastním otcem sťata.  Meč, věž s třemi 
okny a kalich s hostií se staly jejími atributy. Sama je patronkou horníků, 
dělostřelců a ochránkyní věží, dále je ctěna jako jedna ze čtrnácti svatých 
pomocníků, rovněž je uctívána jako nebeská zprostředkovatelka šťastné 
hodiny smrti.
V  našem koutě  se její socha například nachází před broumovským 
hřbitovním kostelem, v  děkanském kostele sv. Petra a Pavla a také je 
součástí obnoveného sloupu v Otovicích.
Otovický kostel sv. Barbory je významnou barokní památkou, která se začala 
rozsáhleji opravovat. Krom jiných historických a technických zajímavostí 
je zde i otázka patrocinia kostela. Osobně se domnívám, že sv. Barbora, 
patronka horníků, souvisí s  těžbou vápence a pálením vápna v Otovicích. 
Rozsáhlá kamenná výstavba v  17. a 18. století vyžadovala množství 

kvalitního vápna do malty. Vápenec se těžil v lůmcích, 
štolách a šachtách v  lokalitě „Lederhose“, nyní 
Vápence. Těžilo se hornickým způsobem, proto také sv. 
Barbora, patronka kostela i název „Lederhose“, kožené 
kalhoty.

Ing. arch. Jan Slavík

Foto: 
Kalich s hostií z věže otovického kostela, 
atribut sv. Barbory, bude po obnově opět osazen
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