
Svobodný Bůh, 
svobodný člověk
Biblická definice člověka říká, že poslední dílo šestého dne 

je Božím obrazem. Taky víme, že jedním z  atributů Boha je  
i svoboda. Pokud předcházející výroky jsou pravdivé, tak platí, 
že i člověk je svobodný. 

Proč je tedy historie planety Země tak plná utrpení? 

Jak se jeví, problém je v chápání svobody. V měsíci, který 
začíná nesčetnou  plejádou svatých, se můžeme zastavit a díky 
Listopadu 1989 opět zkusit uchopit klíče svobody.

P. Martin Lanži
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. listopadu
Otovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice   16:00 hod

9. listopadu
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Vižňov    16:00 hod

16. listopadu
Heřmánkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

23. listopadu
Martínkovice  08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Šonov, kaple PM  16:00 hod

30. listopadu
Božanov   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod

MŠE SV. V TÝDNU
Pondělí -  -
Úterý klášterní k. 17:00 hod
Středa k. sv. Václava 17:00 hod
Čtvrtek děkanský k. 07:15 hod* 
Pátek děkanský k. 15:00 hod**
Sobota  k. sv. Václava 17:00 hod***

Svátost smíření 20 min před každou mší sv.

+ poslední sobota v měsíci, P+P 09:00 – 10:00 hod.

Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 18:00 hod.

* 3. 11. – 6. 11. (pondělí – čtvrtek) 
mše sv. u PM v 17:00 hod

** 7. 11. mše sv. jenom v 17:00 hod v klášteře 
(biskup V. Malý)

  14. 11. mše sv. jenom v Šonově u sv. Markéty  
*** 01. 11. mše sv. jenom v 17:00 hod 

u Panny Marie 
08. 11. mše sv. jenom v Božanově 
v 10:30 hod (biskup Václav Malý)

NÁVRH ROZVRHU NÁBOŽENSTVÍ 
V ŠK. R. 2014/2015

0. – 2. tř.: středa 14:45 – 15:45 hod, 
fara Broumov (p. Helena Šikutová)

3. tř. (1. sv. přijímání): 
středa 13:15 – 14:00, 

ZŠ Meziměstí (P. Martin Lanži)

4. – 5. tř.: pátek 13:45 – 14:30 hod, 
fara Broumov (P. Martin Lanži)

6. – 7. tř.: úterý 13:45 – 14:30 hod,  
fara Broumov (P. Martin Lanži)

* V případě přihlášení nových žáků se, 
prosím, obraťte na duchovního správce

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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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

Papež František
kázal o Jobově nářku, 
který je modlitbou

Také nářek se v temných momentech stává mod-
litbou, ale varujme se teatrálního nářku – zdůraz-
nil v úterý 30. září papež František v kázání při 
ranní mši v kapli Dómu sv. Marty. Papež si vzal 
podnět z prvního liturgického čtení z knihy Job 
(Job 3,1-3.11-17.20-23) a připomněl lidi, kteří 
prožívají velké tragédie, jako například křesťané, 
kteří byli vyhnáni ze svých domovů pro svoji víru.

Job proklíná den, kdy se narodil, a jeho modlitba 
vypadá jako zlořečení. Papež František komen-
toval první čtení, které ukazuje Joba, jak proklíná 
svůj život. „Byl vystaven zkoušce - ztratil rodinu, 
majetek, zdraví a jeho tělo bylo samý vřed, stalo 
se jedinou odpornou ranou. V této chvíli byla jeho 
trpělivost u konce a vyslovil tyto věci. Mluví ošk-
livě. Byl vždycky zvyklý mluvit popravdě a toto je 
pravda, kterou v té chvíli vnímá. Také Jeremiáš  
užil stejná slova: »Zhynout měl den, kdy jsem se 
narodil«. Ptám se však: Je toto rouhání? Rouhá 
se tento člověk v této situaci?“

„Když Ježíš pronáší slova nářku »Otče, proč jsi 
mne opustil«, rouhá se? Je to tajemství. Slyšel 
jsem častokrát lidi, kteří prožívali těžké, bolestné 
situace, utrpěli velkou ztrátu nebo se cítili opuš-
těni, přišli s nářkem a kladli tyto otázky: proč? 
Proč? Vzpouzejí se Bohu. A já říkávám: »Pokra-
čujte v této modlitbě, protože i to je modlitba«. 
Modlitbou byla i slova, která Ježíš řekl Otci: »Proč 
jsi mne opustil?«.“

Také Job se takto modlil – řekl dále papež. Mod-
litba je totiž stanutí v pravdě před Bohem. A Job 
se nemohl modlit jinak. Modlí se s realitou, pravá 

modlitba vychází ze srdce, z chvíle, kterou člo-
věk prožívá. Je to modlitba temných momentů, 
beznadějných životních okamžiků, kdy není vidět 
obzor.“

„Mnoho, mnoho lidí je dnes v situaci Joba. Mno-
ho dobrých lidí jako Job nechápe, co se stalo 
a ptá se proč. Je mnoho bratří a sester, kteří 
nemají naději. Pomysleme například na velké 
množství našich křesťanských bratří, kteří byli 
vyhnáni ze svých domovů, protože jsou křesťa-
ny, a zůstali bez ničeho. Mohou si říkat: »Pane, 
uvěřil jsem v Tebe. Proč tedy? Copak věřit v Tebe, 
Pane, je prokletí?«.“

„Pomysleme na staré, opuštěné lidi – pokračo-
val papež František – pomysleme na nemoc-
né, na spousty opuštěných lidí v nemocnicích. 
Za všechny tyto lidi a také za nás, až půjdeme 
temnou cestou, se církev modlí. Církev se mod-
lí! Bere na sebe tuto bolest a modlí se. A my, 
kteří netrpíme nemocí, hladem a nedostatkem 
nezbytného, když pocítíme trochu temna v, si 
myslíme, že jsme mučedníci a přestáváme se 
modlit. A někdo řekne: »Pohněval jsem se s Bo-
hem a už nechodím na mši«. – Ale proč? – táže 
se papež a odpovídá: kvůli maličkosti.“ František 
v této souvislosti zmínil svatou Terezii od Dítěte 
Ježíše v posledních měsících jejího života: „Sna-
žila se myslet na nebe a cítila v sobě jakýsi hlas, 
který říkal: »Nebuď bláhová, nefantazíruj. Víš, co 
tě očekává? Nicota.«“

„Častokrát procházíme touto situací, prožíváme 
tuto situaci. A mnozí lidé myslí jen na to, že skon-
čí v nicotě. A svatá Terezie se modlila a prosila 
o sílu jít vpřed v temnotě. Tomu se říká trpěli-
vost. Náš život je příliš snadný, naše nářky jsou 
divadelní před nářkem tolika bratří a sester, kteří 
se ocitli v temnotě, skoro ztratili paměť, takřka i 
naději a žijí jakoby vyhnaní ze sebe. A Ježíš touto 
cestou šel. Od večera v Getsemanské zahradě 
až k poslednímu slovu na kříži: »Otče, proč jsi 
mne opustil?«.“

František pak poukázal na dvě věci, které nám 
mohou být užitečné: „Za prvé: připravovat se na 
to, až přijde temnota, která možná nebude tak 
hluboká jako v případě Joba, ale nějaká doba 
temna přijde. Připravujme svá srdce na tuto 
chvíli. Za druhé: Modleme se - jako se modlí cír-
kev a spolu s církví - za množství bratří a sester, 
kteří trpí vyhnanstvím ze sebe samých, ocitli se 
v temnotě a soužení, bez naděje, která by byla 
po ruce. Je to modlitba církve – končil papež – 
za všechny tyto »trpící Ježíše«, kteří jsou všude 
kolem nás. 

www.christnet.cz
30. 09. 2014
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
SEDM SVÁTOSTÍ 
CÍRKVE
Svátost kněžského svěcení

322. Co to je svá-
tost kněžského 
svěcení?
Je to svátost, díky níž 
se i nadále v církvi 
vykoná až do kon-
ce časů poslání, jež 
Kristus svěřil apošto-
lům.

323. Proč se na-
zývá svátost kněžského svěcení?
Kněžství označuje církevní sbor, do něhož se 
vstupuje prostřednictvím zvláštního svěcení, kte-
ré skrze zvláštní dar Ducha svatého umožňuje 
vykonávat posvátnou moc ke službě Božího lidu.

324. Jaké místo zaujímá svátost 
kněžského svěcení v božském 
plánu spásy?
Ve Starobylé Úmluvě jsou předobrazy takové 
svátosti: služba levitů, jakož i Áronovo kněžství 
a ustanovení sedmdesáti „starších“ (Nm 11,25). 
Tyto předobrazy nacházejí své naplnění v Ježí-
ši Kristu, který svou obětí na kříži je „jediným...
prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5), 
„velekněz podle řádu Melchizedecha“ (Žid 5,10). 
Jediné Kristovo kněžství je zpřítomněno ve slu-
žebném kněžství.

325. Kolik stupňů má služebné kněžství?
Je složeno ze tří stupňů, nenahraditelných pro 

organickou strukturu církve: biskupství, kněžství, 
jáhenství.

326. Jaký účinek má biskupské svěcení?
Biskupské svěcení uděluje zvláštním vylitím 
Ducha svatého plnost svátosti kněžství, dělá 
z biskupa právoplatného nástupce apoštolů a 
zařazuje ho do biskupského sboru tím, že sdílí 
s papežem a ostatními biskupy starost o celou 
církev a uděluje mu úřad učit, posvěcovat a vlád-
nout.

327. Jaká je služební povinnost biskupa 
místní církve, jež mu byla svěřena?
Biskup, jemuž byla svěřena místní církev, je vidi-
telným principem a základem jednoty této církve, 
v níž plní jako Kristův náměstek pastýřský úřad 
za pomoci svých kněží a jáhnů.

328. Jaké má účinky kněžské svěcení?
Pomazání Ducha vtiskuje knězi duchovní nezni-
čitelný charakter, připodobňuje ho Kristu knězi a 
činí ho schopným jednat jménem Krista Hlavy. 
Protože je spolupracovníkem biskupa, je posvě-
cen, aby hlásal evangelium, aby slavil božský 
kult, především eucharistii, z níž jeho služba čer-
pá sílu, a aby byl pastýřem věřících.

329. Jak kněz vykonává svou službu?
I když je posvěcen pro všeobecné poslání, vyko-
nává je v místní církvi, ve svátostném bratrství s 
jinými kněžími, kteří vytvářejí „kněžstvo“, a kteří 
ve společenství s biskupem a v závislosti na něm 
nesou odpovědnost za místní církev.

330. Jaké účinky má jáhenské svěcení?
Jáhen, připodobněn Kristu, služebníku všech, je 
posvěcen pro službu církve, kterou vykonává pod 
autoritou svého biskupa, což se týká služby slo-
va, božského kultu, pastorálního vedení a lásky.

331. Jak se slaví svátost kněžství?
U každého ze tří stupňů se svátost kněžství 
uděluje vkládáním rukou na hlavu svěcence ze 

strany biskupa, který pronáší slavnostní světící 
modlitbu. Tou biskup naléhavě prosí Boha, aby 
zvláště na svěcence vylil Ducha svatého a jeho 
dary vzhledem ke službě.

332. Kdo může udělovat tuto svátost?
Přísluší platně svěceným biskupům jako nástup-
cům apoštolů, aby udělovali tři stupně svátosti 
kněžství.

333. Kdo může přijmout tuto svátost?
Platně ji může přijmout pouze pokřtěný, muž-
ského pohlaví: církev se cítí vázána touto volbou, 
kterou učinil sám Pán. Nikdo nemůže vyžadovat 
přijetí této svátosti, ale musí být církevní autori-
tou považován za vhodného ke službě.

334. Je požadován celibát od toho, kdo 
přijímá svátost kněžství?
Pro biskupské svěcení je vždy požadován celibát. 
Pro kněžství jsou v latinské církvi normálně vole-
ni věřící mužové, kteří žijí v celibátu a jsou ochot-
ni jej věrně zachovávat „pro Boží království“ (Mt 
19,12); Ve východních církvích není dovoleno 
oženit se po přijetí kněžského svěcení. Trvalými 
jáhny se mohou stát také již ženatí mužové.

335. Jaké účinky má svátost kněžství?
Tato svátost uděluje zvláštní vylití Ducha svatého, 
které svěcence připodobňuje Kristu v jeho trojí 
funkci -  kněze, proroka a krále - podle přísluš-
ných stupňů svátosti. Kněžské svěcení vtiskuje 
nezničitelný duchovní charakter; proto nemůže 
být opakováno ani uděleno na omezenou dobu.

336. S jakou autoritou se vykonává slu-
žebné kněžství?
Posvěcení kněží při výkonu posvátné služby ne-
mluví a nejednají z vlastní autority ani z pově-
ření nebo zmocnění společenství, nýbrž v osobě 
Krista Hlavy a jménem církve. Proto se služebné 
kněžství podstatně liší, a to ne pouze stupněm, 
od všeobecného kněžství věřících, k jejich službě 
je Kristus ustanovil.

Svatí vietnamští 
mučedníci
24. listopadu

Jedná se o 96 Vietnamců, 11 španělských misi-
onářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Viet-
namu a 10 členů francouzské misijní společnosti 
z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 
laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Ja-
nem Pavlem II. 

Evangelium začalo být na území dnešního Viet-
namu hlásáno od poloviny 16. století. Zaslouži-

li se o to dominikáni a františkáni, misionáři z 
Portugalska a Španělska. V následujícím století 
vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a 
Francouzi. 

Církev v této zemi od samého začátku po tři sto-
letí prožívala s krátkými přestávkami pronásledo-
vání. Velmi mnoho trpících pronásledováním pro 
víru zemřelo v horách a lesích nebo nezdravých 
krajích, kam byli odsouzeni. Církev připomíná, že 
spadají do rámce skupiny mučedníků uváděných 
za jménem Ondřeje Dung Lac. 

Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán 
do péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal 
knězem. Působil na různých místech země, více-

krát byl uvězněn a propuštěn na kauci, na kterou 
se věřící složili. Ač sám by dal již dříve přednost 
mučednické smrti, byl si vědom svého poslání. 
Přes prožívané potíže byl neúnavný ve svém ká-
zání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, pro 
které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) 
každý týden se postil a mnoho lidí přivedl k Bohu. 
Pro věrnost a horlivost při evangelizaci byl 21. 12 
1839 sťat v Hanoi. 

Mezi 59ti svatořečenými laiky je 16 katechetů, 
čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí. 
     

www.catholica.cz/Jan Chlumský 
(mírně kráceno)
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Lumen fidei XV.
(Encyklika papeže Františka o víře)

Svátosti a předávání víry

44. Svátostná povaha víry má svůj maximální 
výraz v eucharistii. Ta je cenným pokrmem víry, 
setkáním s Kristem, který je reálně přítomen 
nejvyšším skutkem lásky, darem Sebe samého, 
který rodí život. V eucharistii se křižují dvě osy, 
po kterých víra jde. Jednak osa dějin: eucharistie 

je úkon paměti, aktualizace mystéria, ve kterém 
minulost jakožto událost smrti a vzkříšení ukazu-
je svoji schopnost otevírat budoucnost a předjí-
mat konečnou plnost. Liturgie nám to připomíná 
výrazem hodie – dnes vztahující se na mystérium 
spásy. A potom osa, která vede z viditelného svě-
ta do neviditelného. V eucharistii se učíme vidět 
hloubku reality. Chléb a víno se proměňují v tělo 
a krev Krista, který se zpřítomňuje na své veliko-
noční cestě k Otci. Tento pohyb uvádí nás – tělo 
i duši - do pohybu veškerého stvoření vstříc pl-
nosti v Bohu. 

45. Ve slavení svátostí církev předává svoji pa-
měť zvláště vyznáním víry. V něm nejde ani tak 
o vyjádření souhlasu se souhrnem abstraktních 
pravd. Naopak, ve vyznání víry se celý život vy-
dává na cestu k plnému společenství s živým 
Bohem. Můžeme říci, že v Krédu je věřící zván 
vstoupit do tajemství, které vyznává a nechat se 
přetvořit tím, co vyznává. Pro pochopení smyslu 
tohoto tvrzení, pomysleme především na obsah 

Kréda, které má trinitární strukturu. Otec a Syn 
se spojují v Duchu lásky. Věřící tak tvrdí, že střed 
bytí, nejhlubší tajemství všech věcí, je božským 
společenstvím. Krédo obsahuje kromě toho také 
kristologické vyznání, zmiňuje tajemství Ježíšo-
va života, včetně Jeho smrti, zmrtvýchvstání a 
nanebevstoupení v očekávání Jeho konečného 
příchodu ve slávě. Říká se tedy, že tento Bůh 
sdílení, výměna lásky mezi Otcem a Synem v 
Duchu je schopna obejmout lidské dějiny, uvést 
člověka do svého dynamismu sdílení, které má v 
Otci svůj počátek a svůj konečný cíl. Ten, kdo vy-
znává víru, vnímá své zapojení do pravdy, kterou 
vyznává. Nemůže pravdivě pronášet slova Kréda, 
aniž by tím byl přetvářen, aniž by se zařadil do 
dějin lásky, které jej objímají, rozšiřují jeho bytí 
a dávají mu účast na obrovském společenství - 
církvi, posledním podnětu, který pronáší Krédo. 
Všechny pravdy, které se věří, vyjadřují tajemství 
nového života víry jako cesty společenství s ži-
vým Bohem.

Odborníci 
schválili
exhumaci P. Josefa Toufara

Číhošťský farář P. Josef Tou-
far se po pětašedesáti letech 
nejspíše dočká důstojného 
pohřbu. Ve středu 1. října 
totiž v Praze zasedla odborná 
komise, která schválila vy-

jmutí ostatků umučeného kněze z hromadného 
hrobu v pražských Ďáblicích. K exhumaci dojde 
v následujících měsících. „V odborné komisi za-
sedli odborníci z  oblasti antropologie, soudního 
lékařství a archeologie a zástupci Hlavního města 
Prahy, tamní správy hřbitovů a Královéhradecké-
ho biskupství,“ sdělil Tomáš Petráček, postulátor 
Toufarova blahořečení, o které církev usiluje. 

Podle radní Hlavního města Prahy Evy Vorlíč-
kové proběhne exhumace řádně. „Bude řádně 
zdokumentována s  velkou úctou k  ostatkům,“ 
řekla Vorlíčková. V následujících týdnech odbor-
níci prozkoumají přesnou polohu hrobu, a pokud 
příprava proběhne bez problémů, mohla by se 
exhumace uskutečnit do konce roku.

Po prozkoumání DNA do Číhoště
 Po vyjmutí z hromadného hrobu, kde se nachází 
mimo jiné i biologický odpad z pitev a nejspíše 
i ostatky uhynulého cirkusového slona, projdou 
Toufarovy kosterní pozůstatky důkladným výzku-
mem a porovnáním DNA s dosud žijícími příbuz-
nými P. Josefa Toufara. „Pak budou prozatímně 
uloženy v kostele v Číhošti, kde P. Toufar působil 
před svým zatčením komunistickou Státní bez-

pečností,“ pokračuje Tomáš Petráček.
  Jan Vokál, biskup Královéhradecké diecéze, 
v níž P. Josef Toufar působil jako kněz, usiluje o 
Toufarův důstojný pohřeb. I rodina umučeného 
kněze si dlouhodobě přeje, aby tato osobnost 
měla vlastní hrob. „Uvažovaným odpovídajícím 
a důstojným místem je kostel v Číhošti, kde P. 
Toufar působil,“ uvedl právní zástupce Králové-
hradeckého biskupství Stanislav Hykyš.

Blahořečení se stále připravuje
Exhumace má vedle celospolečenského význa-
mu – P. Josef Toufar jako oběť komunistické to-
tality je postavou moderních českých národních 
– také hledisko církevní, protože P. Toufar je kan-
didátem na blahořečení. „Stále jsme v přípravné 
fázi k  zahájení procesu. Termín blahořečení se 
nedá předpovídat. Česká fáze by mohla proběh-
nout v rozmezí od tří do pěti let,“ zakončuje pos-
tulátor blahořečení Tomáš Petráček.  

P. Josef Toufar byl umučen ve valdické věznici, 
když se z něj vyšetřovatelé snažili násilím dostat 
lživé přiznání, že na pokyn Vatikánu zinscenoval 
tajemný pohyb oltářního kříže ve svém kostele 
v Číhošti na Havlíčkobrodsku. Kříž se tam před 
dvěma desítkami svědků rozpohyboval v adventu 
roku 1949, sám Toufar „číhošťský zázrak“ ani 
neviděl, stál v tu chvíli na kazatelně zády k oltá-
ři. Nastupující komunistická totalita však případ 
využila k zahájení velkých politických procesů s 
duchovními, jejichž cílem bylo rozložit církev v 
Československu. Toufarovo přiznání k tomu mělo 
dopomoci. Kněz lhát odmítl a brutální bití vyšet-
řovatelů nepřežil. Pohřben byl v hromadném hro-
bě pod falešným jménem, aby režim zakryl stopy. 

www.bihk.cz/02. 10. 2014

Filotea: 
O pomluvě
Pomluva je pravým morem 
společenských styků.

Pomlouvač se dopouští trojí vraždy – zabíjí 
svou vlastní duši,  duši toho, kdo poslou-
chá a o občanský život připravuje toho, 
kdo poslouchá. Svatý Bernard říkal, že po-
mlouvající a ten, kdo mu naslouchá, mají 
v  sobě ďábla – jeden ho má na jazyku, 
druhý v uchu. A již ve starověku Aristote-
les o jazyku pomlouvače říkal, že má jazyk 
rozeklaný ve dví. Někteří lidé, než začnou 
pomlouvat, pronášejí různé uznalé úvody, 
nebo říkají nemastné-neslané zdvořilůstky 
a legrácky; takoví jsou ze všech pomlou-
vačů nejprohnanější a nejjedovatější. Když 
chce totiž střílet z  luku, přitahuje šíp co 
nejvíce k  sobě – ale to je jenom proto, 
aby jej mohl tím prudčeji vypustit. Nikdo 
se nemůže dostat do nebe s  něčím, co 
patří někomu jinému. Proto nějak naznač 
pomlouvajícímu, ať se vzpamatuje; a o 
pomlouvaném řekni, můžeš-li, něco dob-
rého. Vždyť ani sv. Petr nebyl žádný krve-
žíznivec proto, že jednou prolil krev, když 
byl zatčen náš Pán.

Sv. František Saleský (kráceno)
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Průzkum:
Češi se někdy modlí, 
čtvrtina jsou ateisté.

Češi zřejmě nejsou tak přesvědčení ateisté, jak 
se o nich tvrdí. Více než polovina obyvatel se ně-
kdy modlila vlastními slovy a dvě třetiny populace 
považují některá z Desatera božích přikázání za 
významná i pro současnost. Vyplývá to z nezá-
vislého celorepublikového průzkumu, který ČTK 
poskytla agentura Proximity. Ukázal také, že vel-
ká část obyvatelstva nemá jasnou představu o 
financování církví. To se prý odráží i v nejednot-

ném názoru na církevní restituce.
Průzkum vznikl v rámci celosvětového průzkumu 
religiozity agenturou Proximity, člena celosvětové 
sítě BBDO, a výzkumnou agenturou Ipsos. Podle 
manažerky Moniky Vývodové je ve svém rozsahu 
ojedinělý a uskutečnil se poprvé. Napříč republi-
kou byli na přelomu dubna a května osloveni lidé 
starší 18 let, tazatelé provedli 1020 rozhovorů.
Ateismus jako vědecký názor podle zjištění za-
stává čtvrtina obyvatel České republiky, nicméně 
více než polovina populace chápe křesťanství 
jako pevnou součást evropské kultury. Bibli nikdy 
nečetly tři čtvrtiny Čechů.

Vlastními slovy se někdy modlilo 52% popula-
ce, přičemž modlitbu Otče náš znají dvě pětiny 
populace, i když se ji nemodlí běžně. To, že se 
lidé neřadí k církvi nebo nevyznávají víru, jim po-
dle průzkumu nebrání v tom, aby se v důležitých 
životních situacích obraceli s prosbami k Bohu. 
Necelá polovina populace zavítá do kostela as-
poň jednou za rok, více než polovina navštěvuje 
vánoční nebo velikonoční mše a 31% zajímají 
církevní památky a architektura. Jen 29% dotá-
zaných chodí do kostela kvůli vyznání.

Za nejvýznamnější v tuzemsku považují Češi ka-
tolickou církev, téměř čtvrtina už slyšela o papeži 

Františkovi a hodnotí jej pozitivně. Více než 60 
procent obyvatel je podle průzkumu přesvědče-
no, že jsou aktivity katolíků pro společnost pří-
nosné. Dotázaní například oceňují péči o staré 
a nemocné, charitu a na významné místo řadili 
i duchovní oporu. Navracení majetku církvím se 
však s pochopením veřejnosti nesetkalo.

„Kuriózní je, že 55% obyvatel počítá s tím, že v 
budoucnu si církve budou financovat samy svou 
hospodářskou činnost,“ uvedla agentura. Pouze 
19 % je přesvědčeno, že by se stát měl na finan-
cování podílet.

Až 93% lidí, kteří znají Desatero, si vybavilo nej-
známější přikázání  „Nepokradeš“. Hned po něm 
následovalo  „Nezesmilníš“a  „Nezabiješ.“ Z prů-
zkumu také vyplynulo, že 30% obyvatel si myslí, 
že posmrtný život neexistuje. Pouze 11% lidí věří 
v posmrtný život, a sedm % v reinkarnaci, ale 
nikoli v nebe či peklo. Ani v to,oproti celosvěto-
vému průměru, tak často nevěří. Častěji si podle 
průzkumu myslí, že člověk přestane existovat.

www.christnet.cz
01. 10. 2014 

25 let 
náboženské 
svobody
Bylo mi 13 let, když se začaly odehrávat události, 
které, konec konců, umožňují i svobodné psaní 
těchto stránek. 
Jako kluk si pamatuji tajné scházení se k mod-
litbám, či sledování zakázaných filmů s  nábo-
ženským obsahem po bytech aktivních farníků. 
Rovněž si pamatuji, že máma, jakkoli byla pocti-
vou chemickou laborantkou v tehdejších Gumár-
nách Púchov, tak nikdy nemohl viset její obraz 
na městské tabuli cti. Každoroční zářijové kon-
trolování soudružkou učitelkou třídní, kdo chodí 
na náboženství, s  příchutí jejího zvláštního po-
hledu; několik ročníků na jedné hodině nábožen-
ství s panem farářem na ZŠ, či tajné mimoškolní 
schůzky pro tajnou policii v neznámém prostoru 
podkroví farního kostela; ale i pravidelné sázení 
brambor s tátou na 1. máje na velkém rodinném 
poli u Váhu.
Devadesátá léta pak pro mě jako gymnazistu 
znamenala už otevřené debaty s často bývalými 
komunistickými učiteli gymnázia, ale i organizo-
vání četných letních táborů, či fotbalových tur-
najů. Rovněž jsem  se stal součástí obrovského 
boomu kněžských povolání na Slovensku právě 
v poslední dekádě minulého tisíciletí. 

15 let žiji v České republice, 10 let jsem knězem, 
z toho 7 let  sloužím v  Broumově. Zásadní rozdíl 
mezi Čechy a Slováky v náboženské oblasti vní-
mám v tom, že na Slovensku mají lidé – i když 
třeba nechodí pravidelně každou neděli na mši – 
větší vědomosti. Mnohem lépe se orientují v ro-
zeznávání soch a obrazů světců, které máme na 
území české kotliny díky baroknímu charakteru 
země opravdu ve velké míře. Být křesťanem v 
Čechách, potažmo katolíkem, znamená být po-
divínem, tmářem, zpátečníkem, fanatickým kon-
zervativcem a v poslední době i pedofilem nebo 
„majetkochtivcem“. Prostě skvělým terčem či 
předmětem posměchu. Přičemž právě pohled na 
náš broumovský klášter nám připomíná, že díky 
tisícileté snaze Církve dnes nejsme analfabeti 
a užíváme  moderních výdobytků současnosti. 
Byl to právě přítel v  Evropě důvěrně známého 
českého světce benediktina sv. Vojtěcha, pa-
pež Silvestr II., který zavedl arabská čísla místo 
těch dosavadních římských. V 18. století to byl 
broumovský opat Štěpán Rautenstrauch, který 
je autorem školní reformy v Rakousko-uherské 
monarchii, z které čerpáme v mnohém dodnes. A 
jako třetí, přičemž ne poslední příklad, je možné 
uvést třeba broumovský špitální kostel Svatého 
ducha, který odkazuje na křesťanskou péči o ne-
mocné po celá dlouhá staletí, než toto začal od 
19. století  přebírat stát.
Příčiny dechristianizace České republiky spatřují 
současní historikové ve třech zásadních bodech: 
na svoji dobu velice rychlá industrializace Čech 

s následným potrháním klasických rodinných va-
zeb, které pozorujeme od druhé poloviny 19. st.; 
velký odpad od víry během, a zvláště po skončení 
1. světové války; a jako dovršení všeho 40 let ko-
munistické totality. Jako správce broumovských 
farních matrik můžu potvrdit, že v  roce 1969, 
čili v  období, kdy dospívala první generace po 
2. světové válce, bylo jen v broumovské farnosti 
145 křtů. Tomuto číslu jsme se od té doby ani 
zdaleka nepřiblížili. Bylo to – zatím :-) poslední 
vzedmutí se křesťanství před tím, než nastoupila 
husákovská normalizace.
Dnes jsme tedy regulérní menšinou. I sám Svatý 
otec Benedikt XVI.  nám česko-moravským ka-
tolíkům to v  roce 2009 velice laskavě, ale ote-
vřeně řekl během poslední papežské návštěvy 
České republiky: „Buďte kreativní menšinou.“ To 
je program, kterým by se dle mého soudu měla 
řídit Katolická církev v České republice. V zemi, 
která je už 25 let svobodná a která se učí být de-
mokratická i díky tomu, že může poznávat svoji  
historii, a tím i odpovědně hledět do budoucna. 
Z popsaného vyplývá, že výchozí pozice pro misi 
křesťanů v této části světa a v této době není vů-
bec jednoduchá. Ale, jak mi věřící říkáme, s Boží 
pomocí to zkusíme a určitě zvládneme.

P. Martin Lanži, děkan

Římskokatolická farnost – Děkanství Broumov
(Text je součástí sborníku k 1. Broumovské 

diskuzi) 



Šátky ve školách

Případ muslimských studentek, kterých se za-
stala ombudsmanka Anna Šabatová, opět rozvířil 
debatu o českém postoji vůči islámu. Jde sku-
tečně o bezpečnostní a hygienické důvody, ane-
bo o další projev netolerance odlišného vyznání? 
„Školy tolerují, když děcka chodí jako gotici nebo 
pankáči. Proč by měly vadit šátky?“ říká v rozho-
voru pro Lidovky.cz Tomáš Petráček, vedoucí Ka-
tedry kulturních a náboženských studií Univerzity 
v Hradci Králové.

Lidovky.cz: O co v této kauze podle vás 
jde? O šátek jako kus oděvu, který vadí z 
hygienických či bezpečnostních důvodů, 
anebo o jeho symbolickou hodnotu, kte-
rou v islámu má?
Ten šátek nezakrývá tvář, a pokud nepřekáží ve 
výkonu profese, myslím, že stát nemůže jeho od-
ložení vymáhat. Vidím v tom francouzské pojetí 
neutrality státu, které mylně vychází z toho, že 
ateistický přístup je nábožensky neutrální a ja-
kékoli náboženské vyjádření je nějak zabarvené. 
Jenže i ateistický pohled je deklarace určitého 
postoje.

Lidovky.cz: Pokud i ateisté vyjadřují své 
přesvědčení, tedy že nevěří v nic, je to 
snad o tom, kdo bude silnější a vyhraje?
Znamená to dominanci, vynucování si ateistic-
kého diskurzu většiny, protože i oni se vyjadřují, 
a tím si to prosazují a vynucují na ostatních. To 
není neutrální, to je naivní. Třeba anglický model 
nechává prostor, aby jednotlivé tradice nosily své 
symboly, a nikomu do toho nic není. Vždyť ško-
ly tolerují, když jim tam děcka chodí jako gotici 
nebo pankáči, a to je taky deklarace postoje. A 
řadě škol to nevadí. Proč by měly vadit šátky?

Lidovky.cz: V tomto případě se tedy po-
dle vás jedná o diskriminaci?
Pokud to není zdůvodněné například problémem 
v pracovním výkonu, tak je to diskriminace. Pro-
blém by byl, kdyby rodiče dívek požadovaly napří-
klad oddělené třídy, nebo aby všechny studentky 
nosily šátky. To už by byl atak na náboženskou 
neutralitu školy či státu. Ale pokud chtějí jenom 
nosit šátky, není to nijak negativní či ohrožující.

Lidovky.cz: Ministr školství Marcel Chlá-
dek se ke kauze vyjádřil v tom smyslu, 
že zákaz zahalování byl formulován ve 
školním řádu zdravotnické školy, a není 
proto možné ho kvůli pár případům mě-
nit. Navíc je společný pro všechny stu-
dující. Jedná se snad v tomto případě o 
narušení autonomie školy?
Proč by měl školní řád něco takového zakazo-
vat? Za každým nařízením školního řádu musí 
být vnitřní logika, proč to vyžaduje. Nemůžeme 
přece akceptovat existenci takových řádů, jejichž 
opatření nejsou racionálně zdůvodněna a vyar-
gumentována. Chybí funkční logika. Jde o český 
strach z islámu, a zároveň o jakési české siláctví: 
my se těch muslimů sice bojíme, ale dáme zahu-
lit alespoň těm studentkám, které to chtějí nosit.

Lidovky.cz: V podobných situacích se 
vždy dostane do střetu český ateismus 
a islám, ale nikdy si nevíme rady, jak věc 
vyřešit. Co tedy s českým postojem k is-
lámu udělat?
To je dané tím, že minority, které jsme tady do-
teď měly, byly bezproblémové. Slováci, Ukrajinci i 
Vietnamci se velmi rychle přizpůsobí a vnějškově 
se vůči většinové české společnosti nevymezují. 
Teď se tady objevil tento případ, který v kontextu 
toho, jak radikální odnože islámu ve světě půso-
bí, vzbuzuje u Čechů strach.

Lidovky.cz: Strach z neznámého?
Běžný český ateista se islámu strašně bojí, 
nerozumí mu, neví, o co v něm jde, a toto je 
panická reakce. Ale tyto nerozlišené, nevyargu-
mentované, panické postoje působí mnohem 
víc problémů než zdánlivě řeší. Jaká totiž bude 
zkušenost zmíněných studentek, když nemůžou 
navštěvovat školy, a nebo budou nuceny popí-
rat svou identitu? Bude to pro ně znamenat, že 
společnost je vůči nim bezdůvodně nepřátelsky 
naladěna.

Lidovky.cz: Je ale rozdíl mezi schopnos-
tí akceptovat odlišnost, a uznáním bez-
problémových skupin, které se zpravidla 
přizpůsobí české kultuře...
Anebo jako například Slováci mají kulturu, kte-
rá se neodlišuje od té naší. Do čeho se ale mají 
menšiny integrovat? Do českého relativismu, 
neschopnosti v něco věřit, stát si za vlastními 
hodnotami? To je přece nemůže povzbudit k asi-
milaci, taková kultura v nich nevzbudí respekt. 
Lidé jsou ochotni akceptovat kulturu, která se 
jim jeví jako silnější, hodnotnější, perspektivněj-
ší. Ale absence jednotícího momentu v moderní 
české identitě, něco, proč jsou lidé ochotni žít 
a umírat, pro co se obětovat, tento nedostatek 
hodnot české společnosti je markantní. Proč by 
měli opouštět nějakou identitu, která je silná a 
nosná, ve prospěch postmoderní relativistické 
rozbředlosti?

Lidovky.cz: Takže snadno padá i argu-
ment, který často slýcháme: ‚Když sem 
přišli, tak se mají přizpůsobit’?
Člověk, který přichází jako imigrant do nějaké 
kultury, by se měl přizpůsobit. Ale to mu záro-
veň nebere právo, aby se nesnažil společnost, 
do které přichází, změnit podle svého. To je dia-
lektický proces, kdy se většina obohacuje tím, 
co přináší menšina, bere si její hodnoty, a zase 
naopak. Ale říct, že imigrant musí an block ak-
ceptovat vše, co je ve většinové kultuře, to ani 
nefunguje. Když tady imigranti žijí, mají právo ne-
násilně, demokraticky a kulturně ovlivňovat vývoj 
ve společnosti a držet si hodnoty a tradice, které 
jim jsou vlastní.

Lidovky.cz: Představa světa složeného 
ze striktně oddělených států, kdy každý 
z nich má vlastní kulturu včetně nábo-
ženství, je tedy neudržitelná...
Takhle to ani nikdy nefungovalo. Kultura i nábo-
ženství je dynamický proces, to je dění, ne da-
nost. I v české identitě jsou velké proměny. Na 
konci 18. století Češi platili v Evropě za jeden z 
nejbigotnějších katolických národů na světě, za 
skutečně zuřivé katolíky do morku kostí. A nyní 
jsme zase nejvíce ateistickým národem. Převa-
hu získávají kultury, které se jeví jako nejživota-
schopnější.

Lidovky.cz: Toho se Češi bojí?
Tváří v tvář islámu - my už žádné hodnoty ne-
máme, v nic nevěříme, jsme cyničtí, relativističtí, 
nemáme ani žádné autority. A proto se bojíme 
lidí, kteří ještě v něco věří a mají pocit, že v životě 
o něco jde.

Lidovky.cz: Co se musí stát, abychom is-
lám přestali vnímat apriori jako hrozbu?
Krize není jen u nás, ta je i v dalších evropských 
zemích. Lidé se bojí islámu, protože zrcadlově 
odráží slabiny jejich vlastní civilizace. Problém je, 
že identita evropské společnosti, české zvlášť, je 
na vodě, hodnotově rozvrácená. Odpověď na kri-
zi je, že si Evropa znovu najde kořeny a uspořádá 
hodnoty, které bude sdílet jako společenství. Ev-
ropská společnost je atomizovaná, všichni sle-
dují své životní individuální plány, neznají vlastní 
dějiny, nemají na co být hrdí. Když sem imigranti 
přicházeli po druhé světové válce, šli do společ-
nosti, která byla nesmírně sebevědomá, znala 
svou identitu. A tato společnost byla pro imi-
granty atraktivní. Nyní ale přichází do znejistěné 
společnosti, která se směje náboženství. A to pro 
ně není hodno respektu. Vždyť ani Evropané ne-
respektují vlastní tradici, proč by ji měli uznávat 
přistěhovalci?

Hana Mazancová
Zdroj:http://www.lidovky.cz/satky-ve-

-skolach-vzdyt-pankaci-ani-gotici-take-
-nevadi-rika-odbornik-1f2-/zpravy-domov.

aspx?c=A141004_182132_ln_domov_hm
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Rozhovor pro 
Parlamentní listy
Kardinál Dominik Duka 3. září v rozhovoru pro 
server Parlamentní listy zavzpomínal, jak prožil 
revoluci v devětaosmdesátém roce a ohodnotil 
současné dění na Ukrajině. 

Blíží se pětadvacáté výročí od sametové 
revoluce v devětaosmdesátém roce. Pa-
matujete si, co jste dělal sedmnáctého 
listopadu? To si pamatuji stoprocentně. Byl 
jsem v Praze na Národní třídě.

Doopravdy? Šel jste s demonstranty?
Nebyl jsem mezi lidmi na ulici. Zrovna jsme tam 
ale měli tajné zasedání zvolených představených 
řádů, takže jsme pak z oken křičeli. Na ulici jsem 
viděl Ivana Havla s jeho paní a další známé tvá-
ře. Nakonec jsme otevřeli kostel svaté Voršily, do 
kterého se mohli studenti schovat, protože ně-
které začali nakládat do antonů.

 Nebál jste se? Jaké jste měl v tom oka-
mžiku pocity? Tam bylo všechno možné. Pro-
žívali jsme radost, vztek i obavy, co bude. Věděli 
jsme ale jedno, že toto je rozhodující krok.

 Konec roku 1989 byla hektická doba, jak 
jste prožil tyto dny a měsíce?
Následující dny jsem pravidelně usedal do vlaků 
a autobusů a cestoval jako provinciál dominiká-
nů po celém Československu, kde jsem rozebíral 
celou situaci. Také jsem psal dopis některým 
pánům biskupům, nebudu jmenovat, kteří byli 
v úřadě, aby se nenechali zlákat a neodsoudili 
tyto manifestace. Koncem listopadu jsme potom 
měli setkání na olomouckém arcibiskupství, kam 
nás jako ještě nedovolené a tajné řeholní před-
stavené pozval tehdejší arcibiskup Vaňák. Jed-
nali jsme o těchto událostech a od šestnáctého 
prosince 1989 jsem usedl na vyjednávací židli, 
a doufám, že už z ní budu moci na konci tohoto 
roku vstát.

Co byste řekl lidem, kteří tvrdí, že celou 
revoluci měli naplánovanou komunisté a 
byli na ni připravení?

Existují různé teorie, dalo by se říct tak trošku 
bajky. Skutečnost je jedna věc. V Ženevě došlo 
k setkání prezidenta Ronalda Reagana s Micha-
ilem Gorbačovem, kdy sami dva odešli do lesa. 
Mluvili spolu anglicky bez tlumočníků a na závěr 
oba oznámili, že toto setkání je velmi důležité, a 
že ho všichni v budoucnosti pochopí a bude pro 
ně dobrou zprávou. Myslím, že musíme říct, že to 
byla dohoda těchto dvou politiků. Musíme také 
říci, že i při návštěvě pana Gorbačova ještě před 
listopadem 1989 byl jasný signál, že Gorbačov 
chce, aby byly určité politické změny. Jeho vize, 
podle mého soudu, byla určitá demokratizace 
komunistického režimu. Zřejmě něco na způ-
sob jugoslávského modelu. V samotném týdnu 
po sedmnáctém listopadu bylo jasné, že dohoda 
mezi velmocemi, to znamená mezi Reaganem 
a Gorbačovem, spočívala v tom, že tyto změ-
ny musí proběhnout bez krveprolití. Víte, dnes 
máme mnoho lidí, kteří mají různé názory, jak to 
mohlo být jinak, ale já patřím k těm, kteří jsme 
rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ukázalo se 
také, že jsme byli trošku naivní.
 
Jste spokojený s porevolučním vývojem? 
Můžete uvést něco, co se dle vašeho mí-
nění podařilo a naopak nepodařilo?
Myslím si, že se podařilo hodně. Vidíme obnovu 
měst, venkova, kulturních institucí a koneckon-
ců 

měli jsme si více vycházet 
vstříc a neměli jsme hned okamžitě zapomenout 
na to, že tak, jak jsme ty první měsíce dokázali 
milovat svou zemi a něco pro ni udělat, tak pak 
jsme se rozdělili každý do svého políčka a moc 
jsme pracovali jen pro sebe. To si myslím, že se 
moc nepovedlo.

Lidé si dnes ale stěžují, že je vysoká ne-
zaměstnanost. Vy jste nemohl vykonávat 
své povolání kvůli politickým důvodům 
a mnozí dnešní vysokoškoláci nemohou 
dělat to, co vystudovali, protože pro ně 
není práce. Není proto žádnou výjimkou, 
že musí do fabriky k pásu nebo do růz-
ných sítí obchodních řetězců jako proda-
vači.
Nezaměstnanost není zase až tak velký problém. 
Musíme říct, že v rámci Evropy jsme na tom dob-

ře. Určitě to chce pomoci některým oblastem, 
které musí pracovat na rekvalifikaci zaměst-
nanců. Také si musíme uvědomit, že problém 
nezaměstnanosti není politický problém, ale je to 
problém moderních technologií, automatizace, 
počítačů. I to se bude muset řešit, a myslím, že 
se asi budeme muset vracet k formě větší spo-
lupráce.

Nedávno jste podepsal s generální ředi-
telkou Úřadu práce České republiky Marií 
Bílkovou Deklaraci o spolupráci, ve které 
se katolická církev zavazuje, že zaměst-
ná až stovky obtížně umístitelných ucha-
zečů, kteří jsou dlouhodobě nezaměst-
naní. Kde je zaměstnáte, a kdo je bude 
platit?
V současné době mohu říct, že se jen v rámci 
pražského arcibiskupství jedná o několik desítek 
nezaměstnaných, které jsme už zaměstnali. Z 
části je platí Úřad práce a z části církev. Pokud 
by navracení majetku probíhalo rychleji, tak už 
by dnes šlo řádově o mnohonásobně více lidí.

Pětadvacet let od převratných událos-
tí prožívá Evropa velké napětí. Většina 
lidí s napětím sleduje vývoj událostí na 
Ukrajině. Souhlasíte se sankcemi proti 
Rusku? Myslíte, že mohou něco vyřešit?
Nejsem politik, ale to, co dělá v současné době 
ruská politika, je opravdu něco, co ohrožuje svě-
tový mír. Měli bychom si uvědomit, že nějakým 
způsobem musíme být solidární s těmi, kteří po-
třebují pomoc.

Myslíte si, že by měla na Ukrajině Evrop-
ská unie zasáhnout ještě nějak více?
Tady se trošku ukazuje slabost Evropské unie, 
ale také i slabost prezidenta největší velmoci.

Čím si vysvětlujete Putinův úspěch v 
Rusku, že je tam mnohými lidmi tak ob-
divovaný?
To by bylo na strašně dlouhé vyprávění. Jednou 
větou lze říct, že prostě udeřil na národnostní 
strunu.

autor: Filip Ferbie
Rozhovor vyšel na serveru Parlamentní listy 

dne 3. září 2014.

Farní pouť do Břevnova
a do Národního technického muzea 
se uskutečnila v sobotu 27. září. 

Třicet sedm účastníků nejdřív v NTM navštívilo fotografickou 
výstavu Jana Záliše, aby pak po obědové pauze pokračovalo 
návštěvou mateřského benediktinského kláštera 
v Praze –Břevnově.
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Protokol o předání finančních prostředků získaných z dobrovolného vstupného na koncerty 
9. ročníku festivalu Za poklady Broumovska

Přítomní:
APRB: Jakub Šleis, Jan Školník
Katolická církev České republiky, diecéze královéhradecká: ThLic. Martin Lanži
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově: Přemysl Sochor
Celková částka vybraných prostředků: 204 498 Kč
Na základě platné dohody všech tří zúčastněných stran, platné od 1. února 2013, se vybrané prostředky dělí takto:
85 % z vybrané částky, tj. 173 823,30 Kč bude převedeno na účty jednotlivých farností, a to v podílu, který odpovídá počtu koncertů konaných v kostelích farnosti:
Broumovská farnost – 7 koncertů, tj. 121 676, 30 Kč bude poukázáno na účet 1190987399/0800
Teplická farnost – 2 koncerty, tj. 34 764, 60 Kč bude poukázána dle dohody s BHK 
Benediktinské opatství sv. Václava – 1 koncert, tj. 17 382, 30 Kč bude poukázáno na účet 699942551/0100
15 % z vybrané částky, tj. 30 674, 70 Kč, zůstává pořadateli, tedy Agentuře pro rozvoj Broumovska.
V Broumově dne 10. října 2014

Veka v listopadu
Vesmírní kapela, čili VEKA nás přijde povzbudit během tře-
tího listopadového týdne, kdy večer v sobotu 15. 11. ode-
hraje koncert, kterého místo bude upřesněno a pak nás i 
doprovodí během nedělní mše sv. u P+P v 10:00 hod.

Svatý Martin v Martínkovicích
Sobota 8. 11. v 16:00 * Svatomartinský program pro děti 
i dospělé. Sraz pod kostelem u zastávky autobusu „Na 
chmelnici“ S sebou baterky (malé děti lampiónky), buřtíky 
na opečení. Teplé oblečení na sebe, program bude z části 
probíhat venku. Vstupné dobrovolné formou daru žebrákovi
Neděle 9. 11. v 8:30* Poutní mše svatá
Srdečně zve farnost Martínkovice

HROMADNÁ SBÍRKA PRO RADIO PROGLAS
Bratři a sestry, přátelé Radia Prohlas, oznamuji, že sbírka 
na podporu vysílání Radia Proglas se bude konat podle za-
běhlých způsobů v předsíňce hlavního vchodu kostela sv. 
Petra a Pavla po mši svaté v neděli 23.11. 2014. 

Za finanční příspěvky všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Váš KAmarád PRoglasu 10447 Antonín Ježdík
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