
Díky
Na letošní červenec jsme se zcela jistě už dlouho těšili. Bez-

pochyby jako na příjemný a často i vyhlížený začátek prázdnin. 
Taky však bude posledním rokem, kdy k nám přijede katolická 
mládež z celé ČR. Letní práce – Summerjob – si po dvě uply-
nulá léta získala zájem i respekt mnohých. Podporu akci, a 

tím i nám, vyjádřil i biskup Jan, který slavil zahajovací mši sv. 
na začátku Summerjobu 2013 a přijede i nyní. Kéž dobrá vůle 
všech zúčastněných zaseje dobrá semínka, kterých plody bu-
deme sklízet všichni. Projevy nechme na Duchu svatém, který 
určitě ví, co potřebujeme.

P. Martin Lanži
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Veřejná sbírka 
je obecně jednou z možností, 
jak obnovu kostelů a dalších 
sakrálních staveb Broumov-
ska financovat a realizovat.

Veřejná sbírka za účelem „Obnova 
kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů 
a jiných menších sakrálních staveb v 
regionu Broumovska“ je povolena Kraj-
ským 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: 

20036-180703399/0800
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.

LAUDATO SI’
nová encyklika papeže Františka o ekologii

1. „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý Franti-
šek z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám 
připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s 
nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která 
nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, 
naše sestra matka země, která nás živí a slou-
ží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a 
trávu.“ 

2. Tato sestra protestuje proti zlu, které jí působí-
me nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, 
která do ní vložil Bůh. Vyrostli jsme s myšlenkou, 
že jsme jejími majiteli a vládci, oprávněni ji plenit. 
Násilí, které tkví v lidském srdci, jež bylo zraněno 
hříchem, se projevuje rovněž v příznacích cho-
roby, kterou vnímáme v půdě, vodě, vzduchu a 
živých bytostech. Proto patří mezi nejvíce opuš-
těné a trýzněné chudé naše sužovaná a devasto-
vaná země, která „sténá a spolutrpí“ (Řím 8,22). 
Zapomínáme, že i my sami jsme stvořeni z pra-
chu země (srov. Gen 2,7). Naše tělo se skládá z 
prvků této planety, jejíž vzduch nám dává dech a 
jejíž voda nás oživuje a občerstvuje. 
Nic z tohoto světa nám není lhostejné

3. Před více než padesáti lety, kdy se svět potá-
cel nad propastí nukleární krize, svatý papež Jan 
XXIII. napsal encykliku, v níž se neomezil jenom 
na odmítnutí války, ale přišel s nabídkou  míru. 
Svoje poselství Pacem in terris adresoval sice 
celému „katolickému světu“, ale dodal: „jakož i 
všem lidem dobré vůle“. Nyní, vzhledem ke glo-
bálnímu zhoršování životního prostředí, se chci 
obrátit ke každému člověku této planety. Svoji 
exhortaci Evangelii gaudium jsem napsal členům 
církve, abych mobilizoval proces misionářské re-
formy, kterou je dosud třeba uskutečnit. V této 
encyklice mám v úmyslu navázat se všemi dialog 
týkající se našeho společného domu. 

4. Osm let po Pacem in terris v roce 1971 bla-
hoslavený papež Pavel VI. odkázal na ekologic-
kou problematiku, kterou prezentoval jako krizi, 
jež je „dramatickým důsledkem“ nekontrolované 
činnosti člověka. Lidé „neuváženým vykořisťová-
ním přírody riskují, že ji zničí a že se sami stanou 
obětí tohoto hanobení“. Také na půdě FAO mluvil 

Pavel VI. o možnosti „opravdové ekologické kata-
strofy způsobené zásahy industriální společnos-
ti“ a zdůraznil „naléhavost a nezbytnost radikální 
změny chování lidstva“, protože „i ty nejmimo-
řádnější vědecké pokroky, udivující technické 
výdobytky a podivuhodný ekonomický růst, po-
kud nejsou vázány k autentickému sociálnímu 
a morálnímu pokroku, obracejí se nakonec proti 
člověku“. 

5. Svatý Jan Pavel II. se tomuto tématu věnoval 
s rostoucím zájmem. Ve své první encyklice po-
střehnul, že člověk „jakoby nevnímal žádný jiný 
význam přírodního prostředí, kromě toho, který 
slouží bezprostřednímu cíli využití a spotřeby“. 
Potom vyzval ke globální ekologické konverzi. 
Avšak zároveň zaznamenal, že je vyvíjeno „mno-
hem méně úsilí pro zachování morálních podmí-
nek věrohodné „humánní ekologie“. Ničení lid-
ského prostředí je velmi závažné nejenom kvůli 
tomu, že Bůh svěřil svět člověku, nýbrž proto, že 
samotný lidský život je dar, který má být chráněn 
před různými formami hanobení. Každá snaha o 
léčení a vylepšení světa vyžaduje hlubokou změ-
nu „způsobu života, modelů výroby a spotřeby 
a zkostnatělých mocenských struktur, jež dnes 
ovládají společnost.“ Autentický lidský rozvoj má 
mravní charakter a předpokládá naprosté re-
spektování člověka, avšak má věnovat pozornost 
také přirozenému světu a „doceňovat přirozenost 
každé bytosti a jejich vzájemné propojení v uspo-
řádaném systému“. Proto se schopnost člověka 
přetvářet realitu musí rozvíjet na základě prvotní-
ho určení, které mu svěřil Bůh. 

6. Můj předchůdce Benedikt XVI. znovu vyzval 
„k naléhavému odstranění strukturálních příčin 
nefunkčnosti světové ekonomiky a k opravě mo-
delů rozvoje, které patrně nejsou schopny zaručit 
respektování životního prostředí“. Připomněl, že 
svět nemůže být analyzován izolováním jednoho 
ze svých aspektů, protože „kniha přírody je jedna 
a nedělitelná“ a zahrnuje životní prostředí, lidský 
život, sexualitu, rodinu i sociální vztahy. V důsled-
ku toho „zhoršování stavu přírody jde ruku v ruce 
s kulturou utvářející lidské soužití“. Papež Bene-
dikt přišel s návrhem uznat, že životní prostředí 
je zraněno naším nezodpovědným chováním. 
I sociální prostředí má svoje zranění. Všechna 
jsou však způsobena tímtéž zlem, totiž ideou, že 
neexistují neoddiskutovatelné pravdy, které řídí 
náš život, a že lidská svoboda tudíž nemá meze. 
Zapomíná se, že „člověk není pouze sebeutvá-
řející se svoboda. Člověk netvoří sebe sama. Je 
duchem a vůlí, avšak rovněž přirozeností.“ S 
otcovskou starostlivostí nás vybídnul, abychom 
uznali, že stvoření je ohrožováno „tam, kde se 
sami činíme posledními instancemi, kde všechno 
je pouze naším majetkem a všechno spotřebová-
váme jenom my sami. Stvoření se začíná horšit 
tam, kde nad sebou neuznáváme žádnou instan-
ci, ale vidíme jenom sami sebe.“ 

Slavnost Božího Těla
I letos jsme ve čtvrtek 4.6. v chrámu sv. P+P 
prožili milou slavnost Božího Těla. Z obrázku je 
patrné, že farního života se účastní už i další ge-
nerace dětí.
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Rok 2015 ve farních akcích

10. ledna
Tříkrálová sbírka

11. ledna
Tříkrálový průvod

14. února
Farní ples v Martínkovicích

19. února
Ekumenická bohoslužba (k. sv. Václava)

21. března
Postní duchovní obnova

3. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích

22. dubna
Požehnání rekonstrukci kláštera 

(kard. Duka)

9. května
Pouť do Vambeřic

10. května, 18:00 hod
Teplice n/M, k. Panny Marie Pomocné,

- májová pobožnost 

17. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost

22. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.

23. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

23. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích

24. května
1. svaté přijímání

24. května
Hvězda – májová pobožnost

29. května
Noc kostelů

31. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost 

(cyklopouť)

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

!!! změna termínu

1. – 8. července
Summer Job

25. července
Jakubsko-anenský víkend

1. srpna
Křinická pouť

10. října
Farní výlet (Želiv)

7. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)

8. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)

Filotea: 
rady rodičům

Matka sv. Bernarda brala své děti ihned 
po narození na ruce a obětovala je Ježí-
ši Kristu. Od té chvíle je milovala s úctou 
jako něco posvátného, co jí Bůh svěřil,  
a dařilo se jí to tak dobře, že ze všech 
sedmi dětí vyrostli lidé velmi svatí. Králov-
na Blanka často říkávala svému synu sv. 
Ludvíkovi: „Byla bych mnohem raději, mé 
dítě, kdybys mi před očima zemřel, než 
abys spáchal i jen jeden smrtelný hřích.“ 
To se tomuto svatému synu tak vrylo do 
duše, že nebylo v jeho životě dne, aby si 
na tato slova nevzpomněl.

Rodům a pokolením se v  naší mluvě 
říká „domy“. Také židé mluvili o plození 
dětí jako o „stavbě domu.“ 

Včely se nemohou zdržovat v místech, 
kde se ozývají a překrývají hlasy a ozvěny.

Sv. Řehoř Naziánský dosvědčuje, že za 
jeho časů slavili manželé výročí své svat-
by. Byl bych zajisté pro zavedení tohoto 
svátku, pokud by se manželé a manželky 
v  ten den vyzpovídali, přistoupili ke sva-
tému přijímání, vyprošovali si na Bohu 
vroucněji než obvykle zdar svého manžel-
ství a obnovili dobrá předsevzetí, že toto 
manželství budou dobrým vzájemným 
vztahem a věrností stále více posvěcovat.

Sv. František Saleský (kráceno)

Prázdninové čtvrtky
Rád bych během tohoto léta spolu s těmi, 
kteří si na to troufají, obnovil oblíbené 
prázdninové čtvrteční výlety pro děti. 

Zájemci, prosím, hlaste se na faře nebo 
po mši sv. 

P. Martin Lanži

Jakubsko – anenský víkend
Druhé setkání farníků v rámci farního dne, 
tentokrát poslední červencový víkend:

Sobota 25. 7. 
Vižňov, k. sv. Anny, 15:00 – mše sv.

Ruprechtice, fara, setkání od 16:30 
(slané a sladké občerstvení vítáno). 

Kromě jiného i možnost navštívení 
opravených částí fary.

Desatero 
sv. Jana XXIII.
Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmat-
ku? Papež sv. Jan XXIII. nabízí deset podnětů, 
deset drobných předsevzetí, která můžeme jako 
nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit 
vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a 
pak to zkusit „jen pro dnešek...“

Jen pro dnešek
se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit 
problém svého života najednou.

Jen pro dnešek
budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, 
abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizo-
vat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigo-
vat nebo napravovat...jenom sám sebe.

Jen pro dnešek
budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěs-
tí... Nejenom na onom, ale také na tomto světě.

Jen pro dnešek
se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, 
aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

Jen pro dnešek
věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá čet-
ba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa 
nutná pro život těla.

Jen pro dnešek
vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu 
vyprávět.

Jen pro dnešek
vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A 
kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to ni-
kdo nezpozoroval.

Jen pro dnešek
si připravím přesný program. Možná jej přesně 
nedodržím, ale určím si jej. A budu chránit před 
dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.

Jen pro dnešek
budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost 
se o mne stará, jako by mimo mne nebylo niko-
ho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti 
nasvědčovaly opaku.

Jen pro dnešek
nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach 
se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobro-
tu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat 
dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat 
po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.
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Pokoj nestačí hlásat, 
je třeba jej vytvářet 
Homilie papeže Františka 
při mši sv., Sarajevo 

Drazí bratři a sestry!

V biblických čteních, která jsme slyšeli, zaznívá 
několikrát slovo „pokoj“. Je to  prorocké slovo! 
Pokoj je Boží sen, Boží plán pro lidstvo, dějiny 
a veškeré tvorstvo. A tento plán stále naráží na 
odpor člověka a Zlého. Také v naší době se tou-
ha po míru a úsilí jej vytvořit ve světě setkává 
s existencí mnoha ozbrojených konfliktů. Je to 
jakýsi druh třetí světové války vedené „po kous-
kách“; v kontextu globální komunikace je patrná 
atmosféra války.

Někdo chce úmyslně tuto atmosféru vytvářet, 
zejména ti, kteří usilují o střet kultur a civilizací a 
také ti, kteří spekulují nad válkami, aby prodávali 
zbraně. Válka však znamená děti, ženy a starce 
v uprchlických táborech; znamená nucené dis-
lokace, znamená zničené domy, ulice, továrny; 
znamená především zmařené životy. Vy to dobře 
víte, protože jste to zažili právě tady - kolik utr-
pení a zmaru, kolik bolesti! Dnes drazí bratři a 
sestry, z tohoto města znovu stoupá volání Boží-
ho lidu a všech mužů a žen dobré vůle: už nikdy 
válka!

Tuto atmosféru války prostupuje jako sluneční 
paprsek mezi mraky Ježíšovo slovo z evangelia: 
„Blahoslavení tvůrci pokoje“ (Mt 5,9). Je to stále 
aktuální výzva, která platí pro každou generaci. 
Neříká „Blahoslavení hlasatelé pokoje, “ protože 
všichni jsou schopni se jej dovolávat, také pokry-
tecky či dokonce lživě. Nikoli. Říká: „Blahoslave-
ní tvůrci pokoje“, to znamená ti, kteří jej dělají. 
Vytváření pokoje je řemeslná práce: vyžaduje 
nadšení, trpělivost, zkušenost a houževnatost. 
Blahoslavení jsou ti, kdo rozsévají pokoj svým 
každodenním jednáním, postoji a skutky služby, 
bratrstvím, dialogem a milosrdenstvím... Ti bu-
dou nazváni „Božími syny“, protože Bůh rozsévá 
pokoj vždy a všude. Zasel v plnosti času svého 
Syna na svět, abychom měli pokoj! Vytvářet po-
koj je práce, kterou je třeba konat denně, krok za 
krokem a neúnavně. A jak se dělá, jak se vytváří 
pokoj? Připomíná nám to výmluvně prorok Izaiáš: 
„Ovocem spravedlnosti bude pokoj“ (Iz 32,17) 
„Opus iustitae pax“ podle Vulgáty je proslulé 
motto, které rovněž prorocky přijal za své Pius 
XII. Pokoj je dílem spravedlnosti. A také tady: 
nikoli spravedlnosti deklarované, teoretizované, 
plánované... nýbrž spravedlnosti praktikované, 
žité. Nový zákon nás učí, že naplněním sprave-
dlnosti je láska: „Miluj svého bližního jako sám 
sebe“ (Mt 22,39, Řím 13,9). Když se s milostí 
Boží držíme tohoto přikázání, měníme věci, pro-
tože se měníme my! Onen člověk, onen lid, ve 
kterém jsem viděl nepřítele, má ve skutečnosti 
moji vlastní tvář, moje vlastní srdce, moji vlastní 

duši. Máme téhož Otce v nebesích. Pravá spra-
vedlnost tedy spočívá v tom, že s oním člověkem, 
oním lidem jednám tak, jak bych chtěl, aby se 
jednalo se mnou, s mým lidem (srov. Mt 7,12).
Svatý Pavel v druhém čtení vyjmenovává postoje, 
které jsou nezbytné pro vytváření pokoje: „Proje-
vujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, 
mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si 
odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán 
odpustil vám, proto odpouštějte i vy.“ (Kol 3,12-
13).

Toto jsou nezbytné postoje, abychom byli „tvůrci“ 
pokoje v každodennosti tam, kde žijeme. Nemyl-
me se však tím, že to závisí jenom na nás! Upadli 
bychom do iluzorního moralismu. Pokoj je darem 
Božím nikoli magicky, nýbrž proto, že On svým 
Duchem může tyto postoje vtisknout do našich 
srdcí a našeho těla a učinit z nás pravé nástroje 
svého pokoje. Apoštol s hlubokou pronikavostí 
říká, že pokoj je Boží dar, protože je plodem Bo-
žího smíření s námi. Jedině nechá-li se člověk 
smířit s Bohem, může se stát tvůrcem pokoje.
Drazí bratři a sestry, prosme dnes společně 
Pána, aby nám na přímluvu Panny Marie dal mi-
lost jednoduchého srdce, milost trpělivosti, mi-
lost zápasit o spravedlnost a pracovat pro ni, být 
milosrdným, tvořit pokoj, rozsévat pokoj a nikoli 
válku a nesvornost. Tato cesta nás učiní šťastný-
mi a blaženými.

Přeložil Milan Glaser, www.radiovaticana.
cz/07.06.2015 

Májová pobožnost v Malých Svatoňovicích

Naše společné májové pobožnosti, během kte-
rých jsme putovali po různých mariánských mís-
tech v našem bližším i vzdálenějším okolí, aby-
chom, jako četné generace před námi, prosili o 
pomoc Matku Boží, uzavřel  poslední květnovou 
neděli v Malých Svatoňovicích. Jenom škoda, že 
máme tak málo odvážlivců, kteří by jeli do tohoto 
mariánského poutního místa na kolech.

P. Martin Lanži

Farní den v Křinicích
V sobotu 13. června se na statku u Teinerů v Kři-
nicích uskutečnil další vydařený Farní den. Díky 
všem!
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
Osoba a společnost

401. V čem spočívá společenský 
rozměr člověka?
Člověk má spolu s osobním povoláním k blaže-
nosti společenský rozměr jako podstatnou složku 
své přirozenosti a svého povolání. Vždyť všichni 
lidé jsou povoláni k témuž cíli, k samému Bohu; 
existuje jistá podobnost mezi společenstvím 
božských Osob a bratrstvím, které mají lidé mezi 
sebou zavést v pravdě a lásce; láska k bližnímu 
je neodlučitelná od lásky k Bohu.

402. Jaký je vztah mezi osobou 
a společností?
Počátkem, subjektem a cílem všech společen-
ských institucí je a musí být osoba. Některá 
společenství, jako rodina a občanská společnost, 
nejvíce odpovídají lidské přirozenosti, protože 
jsou pro ně nutná. Mohou být užitečná také jiná 
sdružení, jak v rámci politických společenství, tak 
na mezinárodní úrovni, jen když respektují zása-
du subsidiarity.

403. Na co poukazuje zásada 
subsidiarity?

Tento princip poukazuje na to, že nějaká spo-
lečnost vyššího řádu nesmí přebírat úkol, který 
přísluší společnosti nižšího řádu tím, že ji zbavuje 
jejích pravomocí, ale spíše jí má pomáhat v pří-
padě potřeby.

404. Co jiného vyžaduje ryzí 
lidské soužití?
Vyžaduje, aby se respektovala spravedlnost a 
správná stupnice hodnot, ale též aby se podři-
zovaly hmotné a pudové rozměry vnitřním a du-
chovním. Obzvláště tam, kde hřích rozvrací lid-
ské soužití,  je nezbytné vyzývat k obrácení srdcí 
a k Boží milosti, aby se dosáhlo společenských 
změn, které jsou skutečně ke službě každé oso-
by a celé osoby. Láska,  jež vyžaduje a činí lidi 
schopnými konat spravedlnost, je největší spole-
čenské přikázání.

405. Na čem se zakládá autorita 
ve společnosti?
Každé lidské společenství potřebuje právoplat-
nou autoritu, která by zajišťovala pořádek a 
přispívala k  uskutečňování společného dobra. 
Taková autorita nachází svůj základ v lidské při-
rozenosti, protože odpovídá řádu, který stanovil 
Bůh.

406. Kdy je vykonávána autorita 
právoplatným způsobem?
Autorita se vykonává právoplatným způsobem, 

když jedná pro společné dobro a používá k jeho 
dosažení mravně dovolené prostředky.
407. Co to je společné dobro?
Společným dobrem se míní souhrn oněch pod-
mínek společenského života, které dovolují sku-
pinám a jednotlivcům plněji a rychleji dosáhnout 
vlastní dokonalosti.

408. Co zahrnuje společné dobro?
Společné dobro zahrnuje respektování a rozvoj 
základních práv osoby; rozvoj duchovních a čas-
ných dober osob i společnosti; mír a bezpečnost 
všech.

409. Kde se výrazněji uskutečňuje 
společné dobro?
Mnohem úplnější uskutečnění společného dobra 
se nachází v oněch politických společenstvích, 
která hájí a rozvíjejí dobro občanů a středních 
vrstev, aniž by zapomínala na všeobecné dobro 
lidské rodiny.

410. Jak se člověk podílí na 
uskutečňování společného dobra?
Každá osoba, podle postavení a funkce, kterou 
zastává, podílí se na rozvíjení společného dobra 
tím, že zachovává spravedlivé zákony a ujímá se 
úseků, za něž má osobní odpovědnost, jako je 
starost o vlastní rodinu a úsilí ve vlastní práci. 
Nadto se občané mají, nakolik je to možné, ak-
tivně účastnit veřejného života.

Brigáda během léta III.
V týdnu od 13. do 18. července budou naše kostely otevře-
ny v rámci vysokoškolského programu.

Po tomto týdnu bych rád navázal naší troškou a vzhledem k tomu, 
že máme necelou desítku zájemců, roste ve mně přesvědčení, 
že bychom to na zbylé dva týdny prvního prázdninového měsíce 
mohli zkusit. Všechno bude včas zveřejněno. Akce se může zú-
častnit každý bez ohledu na věk či vyznání.

1) Městský okruh – kostel sv. Petra a Pavla, freska na faře a k. 
sv. Václava. V domluvený den (např. úterý) a v domluvenou hodinu 
(např. v 10 hod a ve 14 hod) se začne v kostele P+P.

2) 2 venkovské okruhy – 1. okruh (tzv. východní): Božanov, 
Martínkovice, Otovice, Šonov. 2. okruh (tzv. západní): Heřmán-
kovice, Ruprechtice, Vižňov, Vernéřovice. V domluvený den (např. 
středa) by byly od 10:00 do 12:00 otevřeny kostely 1. okruhu. Ve 
stejný den pak odpoledne od 15:00 do 17:00 by byl zpřístupněn 
2. okruh.  

Vstupné za oba okruhy dohromady navrhuji 100,- Kč, přičemž 
50% půjde farnosti a 50% daným průvodcům, kteří se podělí dle 
času a místa.

P. Martin Lanži

Putování výstavy Tempus 
fugit během léta 2015
Během května až června byla fotografická výstava Tempus fugit (čas 
běží), která si klade za cíl poukázat na stav broumovské skupiny kos-
telů, instalována v Infocentru v Teplicích nad Metují poté, co se vrátila 
z Bruselu a Paříže.

Od 2. července bude po celou polovinu prázdnin vystavena v nedalekém Kr-
zeszowě, kam jsme i zváni na malé sousedské posezení u příležitosti zahájení 
výstavy. Je to první krok rodící se spolupráce mezi našimi farnostmi.

Od 4. srpna do začátku září pak opět opustí hranice České republiky, aby se o 
jedinečné skupině barokních kostelů dověděli i obyvatelé a návštěvníci švédské 
metropole Stockholm.

Místa putování výstavy Tempus fugit*

2013: Trenčín (Slovensko)
2014: Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, Chomutov, Augsburg a Mni-
chov (Německo), Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují, Rottenburg am 
Neckar (Německo), Banská Bystrica (Slovensko), Praha
2015: Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad Metují, Krzeszów (červenec), 
Stockholm (srpen)
* Výstava se uskutečňuje za podpory Královéhradeckého kraje
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Sv. Vladimír Kyjevský, 
15. července
Byl synem kyjevského knížete Svjatoslava a jeho 
manželky kněžny Malushky (Maluše). Zároveň 
byl vnukem sv. Olgy. Doba jeho narození není ni-
kde uvedena, někteří z různých údajů vyvozují, že 
se narodil asi až kolem r. 960. Měl bratry Olega a 
Jaropolka. Otec před smrtí mezi ně rozdělil svou 
državu. A tak když v roce 972 zemřel, každý z 
bratrů začal samostatně panovat. V Kyjevě zůstal 
Jaropolk, zatím co Oleg se ujal vlády nad dere-
vljanovským krajem a Vladimír snad odcestoval 
na své dědictví do Novgorodu. Jeho bratry však 
brzy potkal zlý osud, utkaný z chamtivosti, závisti 
a z nich rodící se nenávisti. Všichni tři, i když měli 
svatou babičku, žili pod vlivem pohanství se sna-
hou utrhnout od života co nejvíc. 

Vladimírovi, už jako malému chlapci, vštěpova-
la jeho babička Olga křesťanské učení. Pak ale 
prožil bouřlivé mládí, žil prý pohansky a uvažoval 
jako válečník. Roztržka mezi jeho bratry, nejstar-
ším Jaropolkem a druhým Olegem, skončila Ole-
govou smrtí. Vladimír před bratrovrahem r. 977 
uprchl až za moře ke skandinávským Varjagům. 
Tam posbíral družinu a po dvou letech se vrátil 
na jih, přemohl bratra Jaropolka, který už měl 
obsazený Novgorod a jako jediný zbylý Svjato-
slavův syn se v Kyjevě ujal vlády nad celou říší 
roku 980. 

Svým neklidným skandinávským pomocníkům 
doporučil odtáhnout na řecké území a zároveň 
se snažil o připojování slovanských kmenů ke 
své říši. S vděkem stavěl pohanské svatyně a 
podporoval jejich kult. Pohanská božstva osla-
voval ještě po výpravě proti Jatvěhům v r. 983. 
Bojaři tehdy navrhovali i lidskou oběť a vyloso-
vali křesťanského Varjagu, který s otcem přišel z 
Řecka do Kyjeva. Oba byli pak od pohanů zabiti, 
protože se proti této nesmyslnosti bouřili. Snad 
tehdy se Vladimír rozpomenul na svou babičku 
Olgu a začal cestu obrácení, začal hledat prav-
du. O jeho cestě ke křesťanství existují poněkud 
rozdílné legendy. 

Vladimír upevňoval hranice, budoval města a 
pevnosti. Poznával zároveň nicotnost pohanské 
modloslužby. Po upevnění svého postavení svo-
lal v roce 987 knížecí radu a prostě jí oznámil 
své konečné rozhodnutí pro přijetí křesťanství a 
pokřesťanštění národa. 

Pozdější středověké letopisy uvádějí, že v té době 
přišli za Vladimírem poslové čtyř vyznání: moha-
medánští Chazaři, Židé, západní katolíci označo-
váni jako latiníci a řečtí byzanští křesťané. Vladi-
mír se po seznámení  s jejich mravními předpisy, 
vida jak každý zavrhuje ostatní, radil  s bojary. 
Jeden z nich mu navrhl sledování, jak jednotlivé 
skupiny z víry žijí. Vladimír vyslal posly, aby jej 
pak informovali a pomohli mu udělat si správný 
úsudek. Na základě jejich dobrozdání, podle této 
verze, dostala přednost byzantská bohoslužba. 
Historici však tuto verzi považují za málo hodno-
věrnou legendu. 

Třetí verzí o přijetí křesťanství je tzv. korsunská 
legenda. Podle ní proti řeckému obchodnímu 
městu Korsun na Krymu vedl Vladimír vojenskou 
výpravu a po jeho dobytí žádal ruku byzantské 
princezny Anny, sestry spolucísařů. Z jejich 
strany bylo podmínkou přijetí sv. křtu. V té době 
údajně  Vladimír ztratil zrak, který se mu vrátil s 
přijetím svátosti, při níž přijal jméno Basil. Načež 
byla v Korsunu svatba a Vladimír Basil se po ní 
vracel do Kyjeva nejen s manželkou, ale i s no-
vým duchovenstvem. 

Anastáz Velký, však došel k závěru, že Vladimír 
podnikl výpravu do Korsunu až po rozhodnutí 
se pro křesťanství, ke kterému došlo z vlastního 
poznání pravdy a osobního rozhodnutí. Tedy ani 
na základě čtyř poselství, z nichž by vybíral za 
pomoci bojarů, ani na nátlak byzantských vládců 
nebo z politické vypočítavosti. Jedinou pomocí 
snad byla přímluvná modlitba babičky Olgy. Za 
místo křtu se předpokládá Kyjev nebo příměst-
ská osada Vasiljev nad Dněprem, a mělo to být 
zřejmě v r. 987 či 988. Také svatba byla prý do-
jednána již před výpravou proti řeckým vladařům, 
ale pro jejich zdráhání se Vladimír Korsun dobyl. 
Vladimír se vrátil do Kyjeva jako křesťan a nařídil 
naházet pohanské modly do řek. Vyzval všechny 
obyvatele, aby přicházeli k Dněpru, kde je me-
tropolita poslaný z Cařihradu s duchovenstvem 
křtil. Po celé Rusi Vladimír prosazoval křesťan-
ství, dával křtít obyvatele a zakládal chrámy. K 
povznesení národa zakládal školy a pamatoval i 
na nemocné a chudé. Změnou svého života se 
stal příkladem všemu ruskému lidu. Udržoval 
údajně i vztahy s papežem v Římě. Zemřel v Ky-
jevě po třiceti sedmi letech vlády. Pohřben byl 
v Novgorodu. Pro zásluhy o říši dostal přízvisko 
Veliký a za apoštolskou horlivost je východními 
křesťany uctíván jako „rovný apoštolům“. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský 

Varhanní 
léto

2015 

Od Broumovska po Novoměstsko

2. 7. v 19 h – Teplice nad Metují 
u sv. Vavřince 

Helena Matyášová – soprán 
Michal Novenko – varhany

9. 7. v 19 h – Václavice 
v evangelickém kostele 

Ladislav Šikut – varhany

12. 7. v 19 30 h Nové Město n. M. 
v děkanském kostele Nejsv. Trojice

Ondřej Valenta – varhany

16. 7. v 19 h – Teplice n. M. Kamenec 
u P. Marie Pomocné

Ondřej Valenta – varhany 

24. 7. v 19 h – Vernéřovice 
u sv. arch. Michaela

Tomáš Thon – varhany  

30. 7. v 19 h – Police n. M. 
v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie 

Michal Novenko – varhany

6. 8. v 19 h – Teplice n. M. Kamenec 
u P. Marie Pomocné

Kristýna Kováříčková – housle 
Jiří Tymel – varhany  

13. 8. v 19 h – Broumov 
v klášterním kostele sv. Vojtěcha

Žesťový kvintet
Štěpán Přibyl – trubka  

Ladislav Šikut – varhany

20. 8. v 19 00 h – Vernéřovice 
u sv. Michaela

Kristýna Kováříčková – housle 
Jiří Tymel – varhany

 
28. 8. v 16 30 h – Teplice nad Metují 

u sv. Vavřince
Klára Nentvichová – soprán 

Ladislav Šikut – varhany 

5. 9. v 16 h – Teplice nad Metují 
u P. Marie Pomocné na Kamenci

Ladislav Šikut – varhany
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Letní škola k barokní 
architektuře a umění
Pondělí, 6. července od 20.00
Klášter Broumov

Slavnostní přednáška
prof. Dr. Bernhard Schütze (Ludwig-Maximilians-
Universität, Mnichov) - „Kurvierte Architektur in 
Böhmen“

Středa, 8. července od 9.00
Klášter Broumov

Slavnostní přednáška
prof. Dr. Jan Wrabec (Institute of Art History, 
University of Wroclaw) - Přednáška o barokní 
architektuře a umění

Čtvrtek, 9. července 2015 od 9.00
Konferenční sál IC Broumovsko

Studentská konference: 
Malé prostředky a velké ideje: venkovské 
kostely, barokní architektura a umění konference 
studentů dějin umění a architektury, věnovaná 
barokní kultuře, architektuře a umění, kultu a 
ikonografii Všech svatých a svatým patronům 
(jednací jazyky: angličtina, němčina)

Pátek, 10. července od 9.00
Konferenční sál IC Broumovsko
Odborný přednáškový den

Barokní umění a architektura, venkovské kostely 
a evropská kultura série přednášek domácích i 
zahraničních badatelů, věnovaných problematice 
barokního umění, se zaměřením na význam 
venkovských sakrálních staveb v  evropské 
kultuře a na problematiku vztahu umění a 
náboženství (jednací jazyky: angličtina, němčina)

Pátek, 10. července od 19.00
Areál Dětského hřiště v Broumově

Koncert českých a  polských kapel na podporu 
broumovských kostelů

Solaris Road (PL) - Bez šance (CZ) - Garbate 
Lemury (PL) – Effect (CZ)
vstupné dobrovolné

Sobota, 11. července od 10.00
Zahájení - Týden otevřených kostelů Broumovska
Kostely otevřené v týdnu od 11. do 17. července 

Neděle, 12. července
Broumov
Ukončení Letní školy k  barokní architektuře a 
umění

Sobota, 11. července od 10.00
Zahájení 

Týden otevřených kostelů Broumovska

Kostely otevřené v týdnu od 11. do 17. 
července Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Václava v  Broumově, sv. Markéty 
v  Šonově, kostel Všech svatých Heřmánkovice, 
sv. Máří Magdalény v  Božanově, kostel sv. 
Martina a sv. Jiří v  Martínkovicích, sv. Jakuba 
Většího v  Ruprechticích, sv. Anny ve Vižňově, 
sv. Barbory v  Otovicích, sv. Michaela ve 
Vernéřovicích 

Další kostely
Kostel sv. Petra a sv. Pavla v  Broumově, 
sv. Vojtěcha – klášter Broumov (v rámci 
standardních prohlídek, standardní vstupné), 
kostel P. Marie (hřbitovní kostelík) v  Broumově 
(v rámci standardních prohlídek, standardní 
vstupné), kostel sv. Ducha v  Broumově (pouze 
v  sobotu 11. července 2015), kostel P. Marie 
v  Teplicích s Ivanitskou poustevnou (v rámci 
standardních prohlídek, standardní vstupné)

Doprovodný program 

na sobotu 11. července od 10.00 do 16.00

Kostel sv. Václava v Broumově
Cyklus (Ne)tušené souvislosti - komentované 
prohlídky kostela s  výkladem o  barokním 
stavitelství

Komentované prohlídky - první prohlídka od 
10.30, druhá od 13.00, vstup zdarma

Kostel sv. Markéty v Šonově
Koncert Za poklady Broumovska od 18.00
Petr Nouzovský, violoncello, Ladislav Horák, 
akordeon / bandoneon

Kostel Všech svatých Heřmánkovice
Ukázky práce s  digitálními technologiemi, 3D 
skenování vnitřku lodi kostela a klenby

Kostel sv. Máří Magdalény v Božanově
Přednáška „Barokní architektura“ – Petr Staněk
Přednáška začíná v 15.00

Kostel sv. Martina a Jiří v Martínkovicích

Veřejná zkouška souboru In cordis k večernímu 
koncertu v kostel sv. Petra a Pavla v Broumově 
(11.7. - 20.00) Zkouška začíná od 14.00

Kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích
Ve Vernéřovicích komentovaná prohlídka statku 
tzv. broumovského typu (Walzelův statek, čp. 
145) s  Ing. arch. Janem Peštou a „Vaření 
broumovské marmelády“ z  místních produktů 
s Lenkou Wimmerovou

Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Broumově
Koncert souboru In Cordis Ensemble

Komorní koncert s  hudbou  z  benediktinských 
hudebních archivů

Koncert od 20.00, vstup zdarma 
Ora et canta – Modli se a zpívej

Skladby - A. V. Michna, J. A. Losy, I. Ch. Axmann, 
G. Jacob, I. Jelínek

Hrají a zpívají:
Josefína Matyášová – barokní housle, Kateřina 
Ghannudi – trojřadá barokní harfa,  Jan Krejča 
– teorba, barokní kytara, Miloslav Študent – 
arciloutna, barokní loutna

Kostel P. Marie v Teplicích 
a Ivanitská poustevna
Komentovaná prohlídky, otevřen v  rámci 
standardních prohlídek
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Hudební festival v kostelích Broumovska

27. 6.�29. 8. 2015

Cyan Magenta Yellow Black

Generální partner festivalu Poøadatel Ná� region

Hlavní partneøi festivalu

Benediktinské opatství
sv. Václava

Mediální a hudební partneøi

Významní partneøi

Broumovsko
svazek obcí
Dobrovolný

www.zapoklady.cz

AGENTURA PRO ROZVOJ

BROUMOVSKA

VEBA, textilní závody a.s., LUTOMA s.r.o., Z - TRADE s. r. o., HOBRA - Školník s.r.o., ENVIROS, s.r.o., CEDIMA Meziměstí s.r.o.
Ekospol s.r.o., Døevoterm, s.r.o., Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

PRIKNER – tepelné zpracování kovù, s.r.o., Stěnava CZ, s.r.o., ÈEKO IMPORT a.s., PINstudio | Jan Záli�

Začátek koncertu v�dy . Vstupné dobrovolné.v 18:00
Změna programu vyhrazena. V den konání koncertu jsou kostely pøístupné veøejnosti.

D O P R O V O D N Ý P R O G R A M

Sobota 27. června Verné ovice, kostel sv. Michaelaø

Dagmar Pecková – mezzosoprán
Štefan Margita – tenor

Sobota 4. července Vi�òov, kostel sv. Anny

Kubelíkovo trio
Shizuka Ishikawa – housle

Kvita Bilinská – klavír
Karel Fiala – violoncello

Sobota 11. července Šono , kostel sv. Markétyv

Petr Nouzovský – violoncello
Ladislav Horák – akordeon/bandoneon

Sobota 18. července Martínkovice, kostel sv. Jiøí a Martina

Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavír

Sobota 25. července Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Vět�ího

Engegard Quartet (Norsko)
Stamicovo kvarteto

Sobota 1. srpna Bo�anov, kostel sv. Maøí Magdalény

Dvoøákovo trio
Jan Fi�er – housle

Ivo Kahánek – klavír
Tomá� Jamník – violoncello

Sobota 8. srpna Otovice, kostel sv. Barbory

Ivan Vokáč – violoncello

Sobota 15. srpna Heømánkovice kostel V�ech svatých,

Trio La Musica
Zuzana Rzounková – lesní roh

Marta Korduljak – flétna
Daniela Valtová Kosinová – klavír

Sobota 22. srpna Teplice nad Metují, kostel sv. Vavøince

Daniela Valtová Kosinová – varhany
Marek Zvolánek – trubka

Sobota 29. srpna Broumov, klá�terní kostel sv. Vojtěcha

Kühn v smí�ený sbor ízený Markem Vorlíčkemù ø
Lucie Silkenová – soprán

Karel R �ička – klavírù
P emysl K�ica – varhanyø

Komorní sólisté Karla Rù�ičky

Podpoøeno grantem
z Islandu,
Lichten�tejnska
a Norska

P i APRBartneø

Miroslav Sekera – klavír

25. července od 10 do 11:30 v Kreslírně klá�terního gymnázia v Broumově
Hudební dílna se souborem Engegard Quartet – pøedstavení norské folklórní hudby

13.–15. srpna v Broumovském klá�teøe
Hudební kurzy pro lesní roh, pøíčnou a zobcovou flétnu s Trio La Musica

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště

Ve dnech 11. – 12. července 2015 bude v Číhošti dvoudenní setká-
ní k příležitosti návratu P. Josefa Toufara do farnosti, z jejíhož středu 
byl  nelidským režimem před více než 65 lety vyrván. Vrcholem bude 
nedělní bohoslužba v 15.00 spojená s uložením tělesných ostatků 
P. Josefa Toufara do náhrobku přímo v číhošťském kostele, kterou 
bude sloužit královéhradecký biskup Msgr.  Jan  Vokál, promluvy 
se ujme primas český kardinál Dominik Duka. Všichni poutníci 
jsou srdečně zváni k  účasti, pouť proběhne venku s  dostatečnou 
kapacitou, kněží jsou zváni ke koncelebraci. Stále je možné přispět 
jakýmkoliv příspěvkem na realizaci schrány na tělesné ostatky P. Jo-
sefa Toufara a jeho náhrobek, a rovněž na celý beatifikační proces.
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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.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

5. července
Otovice   08:30 hod
Ruprechtice    09:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Teplice, Na Kamenci 10:30 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

12. července
Martínkovice  08:30 hod
Vernéřovice  09:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Teplice, Na Kamenci 10:30 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

19. července
Šonov, k. sv. Markéty 08:30 hod
Vižňov   09:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Teplice, Na Kamenci 10:30 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

26. července
Božanov   08:30 hod
Heřmánkovice  09:00 hod
Broumov, P+P   10:00 hod
Teplice, Na Kamenci 10:30 hod
Broumov, klášter  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 
Pátek děkanský k. 15:00 hod
Teplice, sv. Vavřinec  18:00 hod
Sobota  hřbitovní k. PM 08:00 hod
  k. sv. Václava 17:00 hod**

Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
+ sobota 25. 07., P+P, 09:00 – 10:30 hod (2 kněží).

* Středa 01. 07., mše sv. v Martínkovicích v 18:00 
hod (biskup Jan, začátek SMJ u Chaty pod Korunou 

Martínkovice)

** Mše sv. 25. 07. mše sv. ráno a večer nebude 
(Farní den v Ruprechticích, mše sv. v 15:00 hod) 

Adorace: středa, sv. Václav, 18:30 – 19:00 hod; 
pátek, P+P, 20:00 – 21:00 hod.

WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Duchovní program Summerjob 2015

MŠE SVATÉ
středa 1. 7. – 18:00 u Chaty pod Korunou Martínkovice

čtvrtek 2. 7. – 11:00 sál KD Martínkovice
pátek 3. 7. – 7:15 Martínkovice
sobota 4. 7. – 7:15 Martínkovice

neděle 5. 7. – 8:30 Otovice
pondělí 6. 7. – 18:00 Martínkovice (kostel/Motýlí louka)

úterý 7. 7. – 7:15 Martínkovice
středa 8. 7. – 13:00 Božanov

ADORACE
v kostele v Martínkovicích

každý den od rána (po mši v 7:15 nebo od 8:00) do večera 18:00
čtvrtek 2. 7. – 13:30 – 18:00
pátek 3. 7. – 8:00 – 18:00

sobota 4. 7. – 8:00 – 18:00 a 23:00 – 8:00 (celonoční adorace po skončení večerního 
kulturního programu)

neděle 5. 7. – 10:00 – 18:00
pondělí 6. 7. – 8:00 – 18:00

úterý 7. 7. – 8:00 – celonoční adorace
středa 8. 7. – 8:00 zakončení celonoční adorace

Změna programu vyhrazena Organizačnímu týmu 
– více info na 606 302 603 (Tereza Petrášová)


