
Druhá šance
Volnost nejenom od školy, ale i od množství kroužků, které doplňují i tak předimenzovaný školní rozvrh, nám umožňuje tak 

potřebnou regeneraci. Únava, podrážděnost, nervozita, stres. To vše dohromady, ale i samostatně může způsobovat, že si pak při 
setkání s druhými nemusíme rozumět. Telefony a počítače nás ještě k tomu ochuzují o přímý lidský kontakt. Pokud se nám tedy 
v červenci nepovedlo najít čas na notnou dávku relaxace, srpen nám nabízí druhou šanci. 

P. Martin Lanži
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

3. srpna
Otovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice   17:00 hod

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

17. srpna
Heřmánkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Šonov, sv. Markéta 17:00 hod

24. srpna
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice  17:00 hod

31. srpna
Božanov   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Vižňov   17:00 hod

MŠE SV. V TÝDNU
Pondělí -  -
Úterý klášterní k. 18:00 hod
Středa k. sv. Václava 18:00 hod
Čtvrtek děkanský k. 08:00 hod 
                            (během prázdnin)
Pátek děkanský k. 15:00 hod*
Sobota  hřbitovní k. PM 08:00 hod

Svátost smíření 20 min 
před každou mší sv.

+ poslední sobota v měsíci, 
P+P 9:00 – 10:00 hod.

Adorace: středa, sv. Václav, 
18:30 – 19:00 hod.

* 15. 8. mše sv. u PM v 18:00 hod 
(Nanebevzetí).

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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Společné zastavení 
na cestě  
Promluva papeže během návštěvy ve 
Svaté zemi v květnu tohoto roku na 
setkání s muslimy, Chrámová hora - 
Jeruzalém

Excelence,
drazí věřící muslimové,
milí přátelé,

jsem vděčný, že se s vámi mohu setkat na tomto 
posvátném místě. Ze srdce vám děkuji za vaše 
zdvořilé pozvání, zejména Vám, Excelence, a také 
předsedovi nejvyšší rady muslimské obce.

Přicházím ve stopách svých předchůdců a ze-
jména ve světlých stopách cesty Pavla VI., prv-
ního papeže, který navštívil Svatou zemi. Velmi 
jsem toužil navštívit jako poutník místa pozem-
ského přebývání Ježíše Krista. Tato moje pouť 
by však nebyla úplná, kdybych nevzal v úvahu 
také setkání s lidmi a komunitami, které ve Svaté 
zemi žijí, a proto jsem obzvláště rád, že se setká-
vám s vámi věřícími muslimy a drahými bratry.

V této chvíli zalétám v duchu k postavě Abraha-
ma, který žil jako poutník v této zemi. Muslimové, 
křesťané a židé uznávají Abrahama, byť každý 
jinak, za otce ve víře a za velký příklad hodný na-
podobování. Abraham se stal poutníkem, opustil 
svůj lid, svůj dům a vydal se na duchovní dobro-
družství, ke kterému jej povolal Bůh.

Poutník je tím, kdo přijímá chudobu, přijímá roz-
loučení se svojí vlastí a vydává se za velkým a 
kýženým cílem a žije z naděje obdrženého pří-
slibu (srov. Žid 11,8-19). Takové bylo Abraha-
movo rozpoložení a takový by měl být také náš 
duchovní postoj. Nesmíme se nikdy považovat 

za soběstačné pány svých životů; nemůžeme 
se omezovat na to, že zůstaneme uzavření a za-
bezpečení ve svých přesvědčeních. Tváří v tvář 
Božímu tajemství jsme všichni chudí, cítíme, že 
musíme být vždy připraveni vyjít ze sebe, být 
poddajní Božímu povolání, otevření budoucnosti, 
kterou chce pro nás vytvořit Bůh.
Na této svojí pozemské pouti nejsme sami. Cesty 
jiných věřících se kříží s těmi našimi, někdy je s 
nimi částečně sdílíme, jindy se společně zasta-
víme, abychom se občerstvili. Takovým je dnešní 
setkání, které prožívám s obzvláštní vděčností. Je 
to milé společné zastavení, které vaše pohostin-
nost umožňuje na oné pouti, kterou je náš život a 
život našich komunit. Prožíváme bratrské sdílení 
a výměnu, jež nás může občerstvit a dodat no-
vých sil, abychom čelili společným výzvám, před 
nimiž stojíme.

Nemůžeme totiž opomíjet, že Abrahamova pouť 
byla také povoláním ke spravedlnosti. Bůh chtěl 
svědka svého konání a svého napodobitele. Také 
my chceme být svědky Božího jednání ve svě-
tě a právě na tomto našem setkání cítíme, že v 
našem nitru zaznívá povolání k tomu, abychom 
byli tvůrci pokoje a spravedlnosti, vyprošovali tyto 
dary v modlitbě a shůry si osvojovali milosrden-
ství, velkodušnost a soucit.

Drazí bratři, drazí přátelé, z tohoto svatého místa 
upřímně vybízím všechny lidi a komunity hlásící 
se k Abrahamovi: respektujme se a mějme se 
vzájemně rádi jako bratři a sestry! Učme se chá-
pat bolesti druhých!

Nikdo ať nezneužívá Boží jméno k násilí!
Společně se přičiňujme 
o spravedlnost a pokoj.

Salam.

Přeložil Milan Glaser 
(www.radiovaticana.cz) 

Rok 2014 
ve farních akcích

4. ledna
Tříkrálová sbírka

5. ledna
Tříkrálový průvod

25. ledna
Farní ples

18. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích

10. května
Pouť do Vambeřic

11. května
Kaple pod Hvězdou - májová 

pobožnost

18. května
Hvězda - májová pobožnost

23. května
Noc kostelů

25. května
Malé Svatoňovice - májová pobožnost

6. června 
Ekumenická bohoslužba v k. DSv.

7. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

14. června
Oslavy výročí diecéze 
(klášter, biskup Josef)

15. června
1. svaté přijímání

21. června
Farní den (Křinice, statek u Teinerů)

30. června – 6. července
Summer job

26. července
Jakubsko-anenský víkend

2. srpna
Křinická pouť

9. – 14. srpna 
Farní tábor na Janovičkách

27. září
Farní výlet (Praha - Břevnov)

8. listopadu
Svatomartinské odpoledne 

(Martínkovice)

9. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)

10. - 17. listopadu
Akce u příležitosti 25. výročí 

17. listopadu 1989
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Lumen fidei XII.
(Encyklika papeže Františka o víře)

Církev, matka naší víry

37. Kdo se otevřel Boží lásce, slyšel její hlas a přijal její světlo, nemůže si 
tento dar nechávat pro sebe. Poněvadž víra je slyšením a viděním, předává 
se také slovem a světlem. Apoštol Pavel v listě Korinťanům používá právě 
tyto dva obrazy. Na jedné straně říká: „Protože máme téhož ducha víry, jak 
je řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem a proto jsem mluvil, věříme i my, a proto 
také mluvíme“ (2 Kor 4,13). Obdržené slovo se stává odpovědí, vyznáním a 
tak zní i pro druhé a zve je, aby věřili. Na druhé straně se svatý Pavel rovněž 
odvolává ke světlu: „My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle 
velebnost Páně, a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou 
má on“ (2 Kor 3,18). Je to světlo, které se odráží z tváře na tvář, jako Mojžíš, 
jenž v sobě nesl odraz slávy Boží poté, co  mluvil s Bohem: „[Bůh] zazářil i 
v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově 
tváři“ (2 Kor 4,6). Ježíšovo světlo září v tváři křesťanů jako v zrcadle, a tak 
se šíří a dosahuje až k nám, abychom také my mohli mít účast na tomto vi-
dění a odrážet k ostatním Jeho světlo, jako v liturgii Velikonoční svíce paškál 
rozsvěcuje mnoho jiných svící. Víra se předává takříkajíc formou kontaktu, 
od osoby k osobě, jako se plamen zapaluje od jiného plamene. Křesťané ve 
své chudobě zasévají sémě tak plodné, že se stává velkým stromem a je 
schopné naplnit svět plody. 

38. Předávání víry, která září všem lidem a všude, vede také po časové ose 
z generace na generaci. Poněvadž se víra rodí ze setkání, ke kterému do-
chází v dějinách, a osvěcuje naši pouť časem, musí se předávat v průběhu 
věků. Ježíšova tvář k nám dosahuje nepřetržitým řetězcem svědectví. Jak 
je to možné? Jak mít jistotu, že během věků čerpáme u „pravého Ježíše“? 
Kdyby člověk byl izolovaným jedincem, kdybychom chtěli začínat jenom od 
individuálního „já“, které chce najít jistotu svého poznání v sobě, byla by 
tato jistota nemožná. Nemohu vidět ze sebe sama, co se stalo v době, 
která je ode mne tolik vzdálena. Není to však jediný způsob, kterým člověk 
poznává. Člověk žije vždy ve vztahu. Přichází od druhých, patří k druhým, 
jeho život se stává větším v setkání s druhými. Rovněž samo poznání, samo 
vědomí sebe sama je vztahové a pojí se k druhým, kteří nás předcházeli: v 
první řadě naši rodiče, kteří nám dali život a jméno. Sama řeč, slova, kte-
rými interpretujeme svůj život a svoji realitu, k nám přicházejí od druhých, 

chráněna v živé paměti druhých. Poznání nás samých je možné, pouze 
když máme účast na větší paměti. Děje se tak rovněž ve víře, která vede 
lidský způsob chápání k plnosti. Minulost víry, onen skutek Ježíšovy lásky, 
který zrodil ve světě nový život, k nám dosahuje v paměti druhých, svědků, 
a je uchováván živý v onom jedinečném podmětu paměti, kterým je církev. 
Církev je matkou, která nás učí mluvit řečí víry. Svatý Jan zdůraznil tento 
aspekt ve svém evangeliu, když spojil víru a paměť, přičemž obojí váže s 
působením Ducha svatého, který, jak říká Ježíš, „připomene všechno“ (Jan 
14,26). Láska, která je Duch a přebývá v církvi, uchovává jednotu všech 
dob a činí z nás Ježíšovy současníky, čímž nás na naší cestě víry vede. 

39. Je nemožné věřit osamoceně. Víra není jenom individuální rozhodnutí, 
ke kterému dochází v nitru věřícího, není izolovaným vztahem mezi „já“ 
věřícího a božským „Ty“, mezi autonomním subjektem a Bohem. Ze své 
povahy se otevírá „nám“, nastává vždy ve společenství církve. Dialogická 
forma Kréda užívaná v křestní liturgii nám to připomíná. Víra se vyjadřuje 
odpovědí na pozvání, na slovo, které je třeba uslyšet a které nevychází ze 
mne, a proto je součástí dialogu, a tak nemůže být pouhým vyznáním, jež 
se rodí v jedinci. Odpovědět v první osobě „věřím“ je možné jedině, patří-
me-li  do velkého společenství, jedině proto, že se zároveň říká „věříme“. K 
tomuto otevření vůči církevnímu „my“ dochází otevřením, jež je vlastní Boží 
lásce, která není pouhým vztahem mezi Otcem a Synem, mezi „já“ a „ty“, 
ale v Duchu je zároveň určitým „my“, společenstvím osob. Proto ten, kdo 
věří, není nikdy sám, a proto víra tíhne k šíření a zve do své radosti druhé. 
Kdo obdrží víru, objeví, že se prostory jeho „já“ rozšiřují a rodí se v něm 
nové vztahy, které obohacují život. Tertullián to působivě vyjádřil, když říká o 
katechumenovi, že je „po obmytí nového zrození“ přijat do domu matky, aby 
sepjal ruce a modlil se společně s bratry Otče náš jako člen nové rodiny.

Kompendium 
katechismu
Svátost eucharistie

289. Kdy církev ukládá účast 
na mši svaté?
Církev ukládá věřícím povinnost účastnit se mše 
svaté každou neděli a zasvěcené svátky, a dopo-
ručuje účastnit se jí také v jiné dny.
290. Kdy se má přistupovat 
ke sv. přijímání?
Církev doporučuje věřícím, kteří se účastní mše 
svaté, aby také přijali svaté přijímání, jsou-li pa-
třičně disponováni; stanoví však povinnost ales-
poň ve velikonoční době.
291. Co se požaduje k přijetí 

svatého přijímání?
Aby někdo přijal svaté přijímání, musí být plně 
začleněn do katolické církve a být ve stavu mi-
losti, to znamená, že není si vědom smrtelného 
hříchu. Kdo si je vědom, že spáchal těžký hřích, 
musí přijmout svátost smíření před přistoupením 
k přijímání. Důležitý je duch usebranosti a mod-
litby, zachovávání postu předepsaného církví a 
chování těla (gesta a
oděv), na znamení úcty ke Kristu.
292. Jaké jsou plody svatého přijímání?
Svatým přijímáním roste naše spojení s Kristem 
a jeho církví, uchovává a obnovuje život milosti 
přijaté při křtu a biřmování a dává nám růst v 
lásce k bližnímu. Tím, že nás upevňuje v lásce, 
smazává všední hříchy a chrání nás do budouc-
nosti před smrtelnými hříchy.
293. Kdy je možno podávat 
svaté přijímání jiným křesťanům?

Katoličtí služebníci podávají svaté přijímání čle-
nům Východních církví, které nejsou v plném 
společenství s katolickou církví, když o to oni sa-
movolně požádají a jsou dobře disponováni. Čle-
nům jiných církevních společenství katoličtí slu-
žebníci podávají dovoleně svaté přijímání, když o 
to samovolně žádají ze závažných důvodů, když 
jsou dobře disponováni a projevují katolickou víru 
ohledně svátosti.
294. Proč je eucharistie 
„zárukou budoucí slávy“?
Protože eucharistie nás zahrnuje veškerou mi-
lostí a požehnáním nebe, posiluje nás pro puto-
vaní tímto životem a dává nám toužit po věčném 
životě tím, že nás již spojuje s Kristem, který vy-
stoupil na pravici Otce, s církví v nebi,s nejblaho-
slavenější Pannou a všemi svatými.
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SVĚTEC MĚSÍCE
Sv. Bernard z Clairvaux, 
20. srpna, 
opat a učitel Církve

„MUŽ DVANÁCTÉHO STOLETÍ“

jak jej později nazvali historici. Narodil se r. 1090 
nebo 1091 na zámku Fonaines-lés-Dijon v severo-
východní části Francie. Otec Tecelin byl rytířského 
stavu a zbožná matka Aletha byla dcerou hraběte 
Bernarda z Montbaru. Bernard byl třetí ze šesti synů 
a jedné dcery. Od dětství se v něm rozvíjel duchov-
ní život, pro který měl vzor ve své matce, na které 
byl citově závislý. Větší citový vztah ze strany matky 
byl podpořen i snem před Bernardovým narozením. 
Zdálo se jí, že ve svém lůně nosí bílého psíka. Toto 
jí prý bylo vyloženo zpovědníkem v tom smyslu, že 
očekávaný potomek bude jako věrný pes střežit 
Boží dům a štěkat na nepřátele víry. 
Bernardův vztah k Panně Marii byl ovlivněn již v dět-
ském věku o Vánocích, kdy ji ve snu viděl s novo-
rozeným Spasitelem a dále pak častou rozjímavou 
modlitbou. Když mu v září 1107 zemřela pozemská 
matka, dostala ho z krize láska k matce nebeské. 
Vystudoval na klášterní škole řeholních kanovníků v 
St. Vorles, v Chatilloně, kde vynikal pro své nadání v 
latině, básnickém projevu i v řečtině. 
V 19ti letech, po ukončení studií, začal prožívat 
období těžkých vnitřních krizí, při nichž až heroicky 
chránil svou čistotu. Udává se, že v boji s pokuše-
ním jednou skočil do zamrzajícího rybníka, podruhé 
na cestách s přáteli, když byl sváděn domácí paní 
při ubytování, bránil se jí voláním „loupežníci!“ Přá-
telům vysvětlil, že šlo skutečně o loupežný pokus 
připravit ho o čistotu. Příbuzní mu doporučovali slib-
nou vojenskou dráhu, ale Bernard překonal i toto 
pokušení a s myšlenkami na matku se rozhodl pro 
řeholní život. Oslovil ho ideál sv. Benedikta ve své 
přísnější podobě, kterou žili cisterciáčtí mniši. 
Začal tak žít v Chatilloně na rodovém statku, kde se 
k němu připojilo 30 mladíků, údajně i všichni rodní 
bratři. V roce 1112 se všemi přešel do kláštera v 
Citeaux (lat. Cistercium), založeném v roce 1098 
sv. Robertem z Molesme ( pam. 17. 4.). Přijal je 
jeho druhý nástupce Štěpán Harding, který sepsal 

pravidla řádu a nazval je „listinou lásky“. Bernard 
zde vynikal ctnostným životem a příkladnou disciplí-
nou. V roce 1115 byl zvolen za představeného pro 
novou komunitu v Clairvaux. Ve 25ti letech proto 
přijal kněžské svěcení i opatskou hodnost a s 12ti 
řeholníky se pustil do vybudování nového kláštera v 
jasném údolí (lat. Clara Vallis). Ono jméno mu dali 
řeholníci při přetváření zarostlé, z části močálovité 
pustiny dříve označované za pelyňkovou. Zde od-
vodňovali, káceli a s radostí budovali. O přijetí do 
nového kláštera projevili nečekaně velký zájem 
mnozí vznešení muži, učení stejně jako prostí. Ber-
nard ctnostným životem ukazoval smysluplný směr 
vedoucí k životu s Bohem. Vedle života modlitby se 
věnoval intenzivní apoštolské činnosti. Příkladně 
se učil ovládat svou prudkou povahou a s pokorou 
uznávat své meze a nedostatky. Díky své povaze 
dovedl být rozhodným a vůdčím typem, který pozi-
tivně ovlivňoval druhé. 
Na výzvu biskupa rozšířil své kazatelské působení 
a současně začal i s písemnými projevy. K prvním 
spisům patří „Chvály Mariánské“ a „O milosti a o 
svobodné vůli.“ Přispěly k jeho věhlasu a byl vo-
len za rozhodčího ve sporech velmožů i za rádce 
církevních hodnostářů. Podle něj chvála nemá být 
vnímána jako ukázání na to, čím jsme, ale čím být 
máme, a tak má být hlavně povzbuzením k větší 
aktivitě v dobrém. Vedle chvály se mu dostávalo i 
výtek za přehnanou přísnost. Přesto jeho přísnost 
nepůsobila jako odrazování, ale spíše opačně. Na 
duchovní cestu přivedla jeho rodnou sestru Humbe-
nu a Jindřich, syn francouzského krále, se Bernar-
dovým působením stal pokorným mnichem a pak 
i dobrým biskupem. Bernardův vliv vedl i některé 
biskupy k podání žaloby v Římě a proto byl napo-
mínán, aby nezasahoval do věcí nespadajících do 
působnosti mnicha. 
V roce 1128 byl Bernard na církevním sněmu v Tro-
yes, kde byl pověřen sepsáním řeholních pravidel 
pro nový rytířský řád templářů. 
Po smrti papeže Honoria II. došlo, při volbě jeho 
nástupce r. 1130, k rozkolu. Jednou skupinou byl 
zvolen Inocent II. a odpůrci pak zvolili Ankléta II. Ber-
nard, stejně jako sv. Norbert a další církevní osob-
nosti uznávali za právoplatného papeže Inocenta 
II. Bernard svou výmluvností zklidňoval spor mezi 
tímto papežem a francouzským králem. Při ces-
tách, které z toho důvodu konal, posiloval důvěru v 
papeže. Byl v Miláně, kde se roku 1134 dověděl o 
úmrtí opata Štěpána a proto žádal papeže o svolení 
k návratu. Na cestě do Clairvaux byl všude vítán a 
dvouletý pobyt využil ke stavbě nového chrámu. Po 
dvou letech se vracel do Itálie. Smrt vzdoropapeže 
zakončila spory. Roku 1145 byl za papeže zvolen 
Bernardův žák a jako Evžen III. radil se i nadále se 
svým bývalým učitelem. 
Již v předešlém roce mosulský panovník dobyl Ede-
ssy jako klíčové místo k Jeruzalému a papež Evžen 
poslal Bernarda jako hlasatele křižácké výpravy. Ten 
svou podporou a líčením situace získával křižáky, 
zejména na sněmu ve Vezelage v Burgundsku, 
který svolal Ludvík VII. Dále cestou přes Německo, 

kam se vydal jako zastánce Židů, aby utišil vznikající 
bouře proti nim. Ač se Bernard velice pro křižác-
kou výpravu nasadil a jeho vlivem se do ní zapojil i 
císař Konrád, nedosáhla osvobození Božího hrobu. 
Zdrojem neúspěchu byla nesvornost mezi křesťany 
a spory s byzantským císařem. 
Další zranění způsobili Bernardovi dva významní 
bratři komunity. Tajemník  padělal listiny, kterými 
poškodil zájmy biskupů a utekl do Anglie a Hugo, 
který obdržel kardinálský klobouk, zpychl a s nad-
řazeností ponižoval i hrozil svému bývalému učiteli. 
Bernard byl papežem také poslán posoudit zjevení 
a knihu abatyše Hildegardy z Bingenu. Vyjádřil se v 
tom smyslu, že v knize uváděná zjevení mají nadpři-
rozený charakter, ale pochopí je jen ten, jehož srdce 
bude proniknuto láskou k Bohu. 
Zesláblý, ke sklonku života, byl ještě trevírským 
biskupem povolán do Met, kde urovnal krvavý spor 
šlechticů s měšťany. Onemocnění, se kterým se vy-
dal do Met, se již nezbavil a následujícího roku mu 
vyčerpán, uprostřed svých mnichů, podlehl. 
Po 20ti letech byl 18. 1. 1174 papežem Alexan-
drem III. zařazen mezi svaté a papež Pius VIII. ho v 
roce 1830 prohlásil za učitele církve. 
Závěrem tři Bernardovy citáty pro povzbuzení: 

„Když tě Bůh zkouší, je to známka, 
že tě nechce zavrhnout.“ 

„Nemáme užitek z toho, že něco 
víme, ale z toho, že jsme pochopili.“ 

„Rodíme se, abychom zemřeli, umí-
ráme, abychom žili.“ 

www.catholica.cz, Jan Chlumský 
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Před 915 
lety dobyla 
křižácká vojska 
Jeruzalém
Dobytím Jeruzaléma po čtyřtýdenním obléhá-
ní skončila před 915 lety, 15. července 1099, 
první z takzvaných křížových výprav. Cílem těchto 
válečných tažení směřujících ze západní Evropy 
zejména do tehdejší Palestiny bylo vypudit jino-
věrce ze svatých míst křesťanů. V pozadí stře-
dověkých křížových výprav však kromě nábo-
ženských důvodů stály i mocenské a kořistnické 
zájmy.
První tažení pod vlajkou s červeným křížem vy-

hlásil papež Urban II. roku 
1095 s cílem navrátit Tur-
ky obsazený Jeruzalém 
(město podle křesťanské 
tradice spjaté s životem 
a smrtí Ježíše Krista) pod 
vládu křesťanů. Do čela 
prvních křižáků, jimž bylo 
slíbeno odpuštění hříchů a 
ochrana majetku po dobu 
jejich nepřítomnosti, se 
postavil lotrinský vévoda 
Gottfried z Bouillonu. Pod 
jeho vedením v červenci 
1099 asi 12 000 až 15 000 křižáckých rytířů 
dobylo Jeruzalém a povraždilo jeho muslimské 
a židovské obyvatele. Podle arabských historiků 
křižáci zmasakrovali 70 000 lidí, západní děje-
pisci hovoří o 10 000 obětech.
Po dobytí Jeruzaléma v roce 1099 zřídili křižáci 

na Blízkém Východě několik křesťanských států, 
z nichž Království jeruzalémské přetrvalo příštích 
88 let. Po první křižácké výpravě následovala 
řada dalších (celkem sedm velkých tažení a ně-
kolik menších), které dohromady trvaly přes 200 
let. 

www.christnet.cz

Kolik je 
křesťanů v Evropě?
Katolická církev se svými 273 miliony členů (stav v roce 2011), resp. 54 % 
obyvatelstva, je největším náboženským společenstvím v Evropské unii. Lu-
terské, reformované a metodistické církve se spojily do Společenství evan-
gelických církví, jež zastupuje asi 50 milionů věřících. Anglikánská státní 
církev má 26 milionů pokřtěných. Třetí velké společenství tvoří pravoslavní 
- v Evropské unii funguje osm samostatných (autokefálních) církví.

Odhaduje se, že v tomto společenství žije asi 13 milionů muslimů. Nejvíce 
je jich ve Francii – 6 milionů, v Německu 4–6 milionů, ve Velké Británii 
2,7milionu. Židé představují menšinu: největší diaspora žije ve Francii – asi 
půl milionu, ve Velké Británii asi 300 000, v Německu zastupuje Ústřední 
rada židů asi 101 300 lidí, ale podle odhadů přibližně stejný počet židů k 
ní nepatří.

Počet lidí bez vyznání se odhaduje na 15–17 %. Počet příslušníků církví 
nevypovídá o tom, jak intenzivně svou víru praktikují.

Kathnet

Šťastné manželství 
je prosté
Plánujete svatbu? Přestaňte kupovat nejrůznější své-
pomocné knihy a není ani třeba obstarávat předman-
želskou smlouvu. Je to totiž jednodušší, než si mys-
líte. Podle Zelmyry a Herberta Fisherových, kteří jsou 
svoji neuvěřitelných 87 let, není tak těžké, aby man-
želství vydrželo po celý život. Zde jsou některé tipy, 
které podle nich zajistí úspěšné manželství:

Rozvod nikdy nepřipadá v úvahu.
Příliš se o tom nemluví, ale jsem si jistý, že se dnes stále více lidí rozvádí 
prostě proto, že je pro ně tato možnost na prvním místě. Pokud si myslíte, 
že rozvod je možností, pak je mnohem pravděpodobnější, že když půjde do 
tuhého, rozhodnete se pro tuto „snadnější“ cestu, než abyste více pracovali 
na zlepšení vašeho vztahu.

Pamatujte, že manželství není soutěž, nikdy spolu nesoupeřte. 
Zvítězit můžete jenom jako tým.
Je tak snadné vést si ve vztahu evidenci. „Dnes jsem udělal těchto pět 
hezkých věcí, a proto mi to dlužíš.“ Ale právě takto vztah fungovat nebude! 
Když někoho milujete, dáváte, aniž byste počítali náklady – nejlepším pří-
kladem je matka, která čtyřiadvacet hodin denně pečuje o své děti, ale ty 
pro ni nemohou udělat nic na oplátku.

Je v pořádku s partnerem někdy nesouhlasit a bojovat za to, co je 
skutečně důležité. Učte se podřizovat – nikoli rozcházet!
Myslím, že pokud jde o vaše základní přesvědčení, určitě je lepší, když je 
váš partner naladěn na stejnou vlnovou délku. Ale není nic špatného na 
tom, když v maličkostech nesouhlasíte – koneckonců, žádní dva lidé nejsou 
stejní. A vlastně je to tak dobře: od toho, kdo s vámi vždy naprosto souhlasí, 
se nikdy nic nenaučíte! Navíc se tak ukazuje, že je vám spolu opravdu 
dobře, že respektujete názory jeden druhého a že v případě potřeby můžete 
učinit kompromis.

Jedna věc, kterou máte společnou a která přesahuje všechno 
ostatní, je to, že jste oba křesťané a věříte v Boha.
To však neznamená, že úspěšné manželství mohou mít jen křesťané – roz-
hodně nikoli. Poukazuje to však na skutečnost, že většinou jsou jednotné 
ty páry, které sdílejí stejnou víru nebo morální hodnoty. Proč? Protože si 
pak spolu rozumí, mohou si navzájem pomáhat, aby si udrželi svou víru, a 
nedostanou se do velkých sporů, pokud jde o výchovu dětí.

Tamara Rajakariar
http://www.mercatornet.com

Přeložila Krista Blažková (www.resclaritatis.cz)
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Západ mlčí k 
pronásledování 
křesťanů ve 150 
zemích světa
Křesťané jsou 
nejpronásledovanější skupinou 
na světě

„Válka proti křesťanům“ – tak zní titulek článku v 
americkém prestižním týdeníku Weekly Standard. 
Zabývá se pronásledováním křesťanů v Africe, Asii 
a na Blízkém Východě.

Autor článku Paul Marshall uvádí tři důvody, proč 
je potřebné se zabývat perzekucí křesťanů v sou-
časnosti. 

Pronásledování totiž nabývá masivních rozměrů, 
neinformuje se o něm, a v mnohých částech světa 
rychle roste. Známá americká instituce Pew Forum 
uvádí, že křesťané trpí pronásledováním na mno-
hem větším počtu míst než jakékoliv jiné nábožen-
ské skupiny. 

V letech 2006 až 2012 se podle Weekly Stan-
dard stali křesťané terčem útoků ve více než 150 
zemích světa. Jde tedy o tři čtvrtiny států na naší 
planetě. K podobným statistikám dospěly i časopisy 
Newsweek nebo Economist. Ukazují na něj i statis-
tiky organizace Open Doors, jež se těší úctyhodné 
60leté historii. 

Většina obyvatel na Západě o těchto skutečnostech 
nic netuší. Pouze několika málo případům se do-
stalo mediální pozornosti. Jedním z nich je příběh 
Meriam Ibrahim Išagové, která v súdánském vězení 
porodila dítě. 

Meriam byla vychována jako křesťanka, ale když 
tamní úřady zjistily, že otec byl muslim, byla odsou-
zena k trestu smrti za odpadlictví od muslimské víry. 
V Súdánu se navíc nesmí muslimská žena provdat 
za křesťana, takže stát anuloval její manželství s 
Američanem. 

V Pchjongjangu zase poslal severokorejský soud 
jihokorejského misionáře Kim Čong-uka doživotně 
na nucené práce. Byl obviněn ze špionáže a z po-
kusu o založení církevního sboru. 

Mediální pozornosti se dostalo i rozhodnutí čínské 
vlády zbourat kostel v diecézi prefektury Wen-čou. 
Navštěvovaly ho  tři tisíce věřících. Podobný osud 

postihl i další kostely v uvedené diecézi. 

Světová média podrobně informovala o únosu sto-
vek školaček v Nigérii. Zosnovalo ho letos v dubnu 
radikální islámské hnutí Boko Haram, napojené na 
Al- Kajdu. Mezi unesenými dívkami jsou sice i mus-
limky, ale většinou jde o křesťanky. K únosu došlo 
v oblasti převážně křesťanské. Dívky jsou nuceny 
konvertovat k islámu a teroristé se netajili záměrem 
prodat je do otroctví. 

Uvedené případy byly a nadále jsou medializová-
ny. Zejména proto, že se jedná o zvlášť bolestné a 
dojemné příběhy, nebo v nich jde o život cizincům. 
Média však podle Paula Marshalla prakticky mlčí o 
bezpočtu jiných případů. Po únosu školaček v Nigé-
rii hnutí Boko Haram povraždilo stovky lidí, zejména 
křesťanů, a zničilo 36 křesťanských kostelů. 

V Súdánu byla zadržena další žena – Faiza Abdalla, 
kvůli podezření z konvertování ke křesťanství. 8. 
dubna soud zrušil její manželství, protože její man-
žel byl katolík. 

Írán posílá do vězení pastory rychle rostoucí pod-
zemní církve. Jsou tam mučeni, což je i případ 
amerického občana, pastora Saeeda Abediniho. 

Vietnam uvěznil více než 60 křesťanských vůdců. 
Eritrea zadržuje ve vězeních více než 1000 křesťa-
nů v natolik nelidských podmínkách, že vězni po-
stupně umírají nebo jsou zmrzačeni. 

Somálská islamistická skupina Al-Šabáb syste-
maticky pátrá po křesťanech a ty, které chytí, bez 
váhání vraždí. Pronásledování kvůli víře zakoušejí i 
příslušníci jiných náboženství, především baháisté, 
budhisté v Tibetu, nezávislí budhisté ve Vietnamu a 
další. 

Spojené státy byly vždy považovány za zemi, která 
se zasazuje o svobodu pro všechny náboženství. 
Další západní země se na Američany v tomto ohle-
du dívaly tak trochu s opovržením. V posledních 
letech se ale karta obrací. 

Washington k případům porušování náboženské 
svobody spíše mlčí, zatímco západní Evropa se 
ozývá hlasitěji než předtím. Britský premiér David 
Cameron nedávno řekl: „Naše náboženství je ve 
světě nejvíc pronásledované. Musíme se proti tomu 
postavit a neměli bychom se za to stydět.“ 

V podobném duchu se vyslovila i německá kanc-
léřka Angela Merkelová. Italské ministerstvo za-
hraničních věcí zřídilo instituci na monitorování 
náboženské svobody. Před dvěma lety dokonce 
Itálie organizovala konferenci o masakru křesťanů 
v Nigérii. 

Podobně bývalý francouzský ministr zahraničí Ber-
nard Kouchner zřídil instituci, která sleduje případy 
útoků na svobodu náboženství ve světě. Naproti 
tomu americký prezident Barack Obama vystoupil 
sice s plamennou řečí o náboženské svobodě na 
tradiční snídani v Bílém domě, věnované nábožen-
ským otázkám,ale 

po jeho slovech  žádné konkrétní činy nenásledo-
valy. V posledních letech Washington marginalizuje 
náboženskou svobodu různými způsoby. 

Po masakru 25 koptských křesťanů v Egyptě v roce 
2011 pouze vyjádřil lítost nad tragickou ztrátou 
životů „mnoha demonstrantů a příslušníků bez-
pečnostních sil“ a obligátně vyzval „obě strany“ ke 
zdrženlivosti. 

V každoroční zprávě amerického ministerstva za-
hraničních věcí o stavu náboženské svobody ve 
světě šéf diplomacie John Kerry konstatoval, že 
„křesťané byli hlavním cílem společenské diskrimi-
nace a násilí v některých částech světa, i příslušníci 
jiných náboženství, jako muslimové,  trpěli“. 

Američtí představitelé se natolik bojí obvinění ze 
selektivního zastávání křesťanů, že raději jejich pro-
následování bagatelizují.

Anna Budajová
T je spolupracovnicí Českého rozhlasu Plus 

(http://www.rozhlas.cz/plus/portal)
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Tempus fugit
putuje i během léta

Výstava fotografií o broumovské skupině kostelů 
už zaujala celou řadu evropských měst. Po Tren-
číně a Nitře na Slovensku, na přelomu let 2013 a 
2014, pokračovala během jara v Hradci Králové, 
Hlinsku a Chomutově. První část léta byla k vidě-
ní v německých městech Augsburg a Mnichov, 
pak se při svém putování krátce zastavila až v 
italském Toskánsku v obci Serrazzano (foto), kde 
místní věřící sesbírali přes 4 000 Kč. 

Na přelomu léta je k vidění u Nového Města nad 
Metují během legendárních Akademických týd-
nů, aby se zas vrátila do Německa ke Stuttgartu, 
do města Rottenburg am Neckar. 

Na podzim je domluvena výstava v centru naše-
ho družebního kraje, v Banské Bystrici. Posléze 
by měla být krátce v Praze a během listopadu v 
Bruselu. Na postní dobu 2015 je už domluvena 
Paříž, v jednání je také Londýn. 

P. Martin Lanži
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DIECÉZNÍ 
SETKÁNÍ DĚTÍ S 
BISKUPEM
17.5.2014 se uskutečnilo v Hradci Králové se-
tkání dětí s biskupem. Na mou nabídku bohužel 
nikdo z dětí z náboženství 1. - 2. třídy nezare-
agoval, a tak nakonec jelo 5 dětí z Teplic, s ni-
miž jsme se připojili k dalším 5 dětem z Police 
s jejich katechetou Ing. Troutnarem. Dopolední 
program byl připraven především v prostorách 
Nového Adalbertina a souvisel s oslavami 350. 
výročí vzniku naší diecéze. Děti si mohly vybrat 
z 5 tematických bloků. Naše děti si podle zájmu 
zvolily blok o sv. Klementu ( patronu diecéze ), 
Bůh je barvíř (liturgické barvy) a Jaké to bylo ve 
škole řeholních sester De Notre dame ( práce s 
hluchoněmými dětmi). Mezi programem jsme 
navštívili misijní koutek a výtvarnou dílnu. Po 
programu jsme se podívali do biskupské rezi-
dence, prohlédli si obrazy všech 25 hradeckých 
biskupů, knihovnu a v doprovodu biskupského 
ceremonáře biskupskou kapli. Po obědě děti ve 
velkém sále Nového Adalbertina usilovně kví-
zovaly a skládaly společně puzzle naší diecéze, 
které se neslo v obětním průvodu při mši sv. Tu 
pro nás všechny sloužil o. biskup Josef. Neza-
pomenutelným zážitkem pro děti bylo osobní 
požehnání otcem biskupem.P. Linhart postupně 
četl abecedně seřazená křestní jména dětí,každé 
jmenované dítě se poklonilo před velkým křížem, 
před oltářem si vybralo malou dřevěnou ovečku 
a po té odešlo k otci biskupovi pro požehnání.
Po mši všechny děti dostaly kousek „narozeni-
nového“ dortu. Už jste viděly dort pro 320 dětí? 
My ano!

Naše nadšení a radost z celého dne nemohl po-
kazit ani pořádný liják, který na nás čekal před 
katedrálou. A už teď se těšíme na další setkání 
za 2 roky.

PĚŠÍ POUŤ ZE 
SV.HOSTÝNA NA 
VELEHRAD
V loňském roce jsme si připomínali 1150. výročí 
příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje na Moravu.Velice jsem toužila oslavit jejich 
svátek přímo na Velehradě, a tak jsem hledala 
někoho, kdo by se mnou na Velehrad dojel. Na-
konec jsem jednu kamarádku našla, ale ta přišla 
s nápadem dojít na Velehrad s pěšími poutníky 

ze Svatého Kopečka u Olomouce. Kvůli pracov-
ním povinnostem jsme se k nim připojily až na 
Svatém Hostýně a prožily nádherné dny pouti s 
vyvrcholením na slavnostní mši sv. 5. července.

    Svým vyprávěním jsem tak nadchla Dorotku, 
že mě velice vytrvale povzbuzovala, abychom se 
letos pouti zúčastnily společně.Vyjely jsme tedy 
1.července.Po různých cestovních obtížích jsme 
nakonec šťastně dorazily do Bystřice pod Hostý-
nem a vyšlapaly nahoru na Hostýn.Bylo to trochu 
náročnější ve vedru a s batohy, ale cestou už na 
nás dýchala atmosféra poutního místa a ve chví-
li, kdy jsme stály u Vodní kaple, veškerá únava 
byla pryč.Na Svatém Hostýně jsme přespaly v 
poutním domě a 2. července po registraci, mši 
sv. v bazilice a požehnání na cestu jsme poča-
li své putování.Letos nás bylo méně než vloni, 
necelá stovka. Jako duchovní doprovod s námi 
šel Mons. Jan Peňáz z Křtin, neúnavný poutník, 
úžasný kněz a člověk. Každý nový poutník dostá-
vá na krk dřevěný cyrilometodějský kříž, který mu 
otec Peňáz jmenovitě předává ( „ Sestro Doroto, 
vítám Tě .“) A s tím křížem se prý jde i do rakve.

    První den s námi počasí trochu laškovalo, do-
cela jsme i zmokli, další dny už bylo opravdu tep-
lo. V atmosféře, která panovala, se nám šlo dob-
ře, i když večer jsme občas měly pocit, že nám 
nohy nepatří a trochu nás potrápily i puchýře.
Trasa byla rozdělena na tři úseky- zhruba 22,16 
a 21km a poměrně často jsme zastavovali, takže 
byl i  čas odpočinout si a nohám ulevit.Modlitba 
růženců střídala zamyšlení  nebo vyprávění vti-
pů o. Peňáze a zpěv rytmických a lidových písní. 
Protože jsme celou dobu šli po Cyrilometodějské 
poutní cestě, u vybraných zastavení jsme měli 
odpočinek, občerstvení, poslech čteného vyprá-
vění. Moraváci jsou lidé s opravdu otevřeným 
srdcem i náručí, a tak nás na mnoha místech 
vítali nejen s pozdravem, ale i s dobrým gulášem, 
polévkou, moučníky...

Procházeli jsme např. Lukovečkem, Štípou,Zlí-
nem, Oldřichovicemi ( s novým kostele zasvě-
ceným sv. Zdislavě), Napajedly, Jalubím.Stejnou 
zkušenost jsme měli i s kněžími v kostelích na 
našich zastávkách. Všechno to byli ochotní, milí, 
vstřícní lidé.

     Celé 3 dny byly skutečně duchovním, dušev-
ním a možná i fyzickým občerstvením, protože 
člověk nemusel myslet na své každodenní sta-
rosti, pouze šel,kochal se okolní krásnou krajinou 
a pozvedal svou mysl k Bohu. Kdy se mi např. 
podaří být denně na mši sv. a celkem soustředě-
ně se pomodlit během dne všechny 4 růžence?

     Do cíle jsme doputovali 4. července, v 15.30h 
šťastní a s díky poklekli před bazilikou a pak po-
kračovali s díky při mši sv. Večer jsme se zúčast-
nily s Dorotkou Večera lidí dobré vůle. Všichni, 
kdo sledovali koncert na obrazovkách TV měli 
určitě lepší zvuk, nerušili je povídající a přechá-
zející lidé a křepčící děti kolem, ale atmosféru 
jim nic nemohlo nahradit. Na Velehradě jsme 
přespali v poutnických pokojích a v sobotu jsme 
s vděčností Bohu i našim věrozvěstům prožívali 
slavnou mši sv. Po ní už jsme musely s Dorotkou 
běžet na autobus, ale odjížděly jsme pevně roz-
hodnuté,že,dá - li Pán Bůh, vyrazíme příští rok 
znovu .( Dorotka při pohledu z okénka vlaku na 
už českou krajinu pravila pochmurným hlasem: 
„Nechci do Čech.“)

         A pokud jsem svým vyprávěním někoho 
navnadila (což bylo tak trochu mým úmyslem), 
není nic jednoduššího, než si najít podrobnější 
informace na internetu - Pěší pouť Svatý Hostýn 
- Velehrad, domluvit si na první noc přespání na 
Hostýně, vzít si dobré boty a malý batoh ( ten 
velký vám vezou) a vyrazit...

Helena Šikutová
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Jakubsko - anenský 
víkend
Přelom prázdnin byl opět pod patronací dvou tradičních světců. Po mši sv. ve 
Vižňově proběhlo agapé na ruprechtické faře, přičemž jsme – kromě dalších 
témat – intenzívně debatovali nad tématem jejího dalšího využití.




