
Paměť
Červencové uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti nám 

mohlo připomenout, že i naše farnost má, žel, hned několik 
kněžských obětí z období, kdy už skončila válka. Dva z nich – P. 
Alban Prause a P. Ansgar Schmitt leží na šonovském hřbitově. 
Sáhnout někomu na život je projevem ztráty úcty k druhému. 

Sáhnout na život knězi pak projevem ztráty respektu k čemu-
koliv. 

Nezapomínejme v modlitbách na lidi, co byli schopni něče-
ho takového. A ani na ty, kteří jsou i teď během léta pronásle-
dováni pro stejnou víru, jaká  nás vede do našich svatostánků.

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.

Jeho přítelem, sdílel Jeho úděl, sdílel Jeho život. 
„Už vás nenazývám služebníky, protože služeb-
ník neví, co dělá jeho pán“ (Jan 15,15). Učedníci 
jsou ti, kdo se učí žít důvěru Ježíšova přátelství.
Evangelium o tomto učednictví mluví. Představu-
je nám průkaz křesťanské totožnosti. Prezentač-
ní list, akreditaci křesťana. 
Ježíš volá svoje učedníky, posílá je a dává jim 
jasná a přesná pravidla. Doporučuje jim  urči-
té počínání, které si mají osvojit. Nezřídka se 
nám může zdát přepjaté či nesmyslné a mohli 
bychom toto doporučení snadněji vyložit symbo-
licky či „spirituálně“. Ježíš je však velice přesný, 
je velice jasný. Neříká jim: „Tak nějak jednejte“ 
nebo „dělejte, co můžete“.
Připomeňme si společně toto doporučení: „Ne-
berte si nic na cestu, jen hůl: ani chléb, ani 
mošnu, ani peníze... zůstávejte v domě, kde vás 
přijmou“ (srov. Mk 6,8-11). Zní to poněkud ne-
uskutečnitelně.
Mohli bychom se soustředit na slova „chléb“, 
„mošna“, „hůl“, „opánky“, „šaty“. A bylo by to 
oprávněné. Zdá se mi však, že by vzhledem k 
tomuto působivému výčtu mohlo uniknout naší 
pozornosti jedno klíčové slovo. Je to ústřední slo-
vo křesťanské spirituality, zkušenosti učednictví: 
přívětivost. Ježíš jako dobrý učitel a pedagog 
posílá učedníky, aby žili přívětivostí. Říká jim: 
„Zůstaňte, kde vás přijmou.“ Posílá učedníky, 
aby si osvojili jednu ze základních charakteris-
tik věřícího společenství. Mohli bychom říci, že 
křesťan je ten, kdo se naučil být přívětivý a naučil 
se přijímat.
Ježíš je neposílá jako mocné, jako majitele, před-
stavené, nositele zákonů a norem. Ukazuje jim 
naopak, že křesťan jde zkrátka přetvářet srdce. 
A jeho srdce pak pomáhá přetvářet to naše. Učit 
se žít jinak, podle jiného zákona a jiné normy. 
Je to přechod od logiky egoismu, uzavřenosti, 
konfliktu, rozdělení a nadřazenosti k logice živo-
ta, štědrosti a lásky. Od logiky ovládání, útisku a 
manipulace k logice vlídnosti, přijetí a opatrování.
Ve hře jsou dvě logiky. Dva způsoby, jak se vyrov-
nat se životem a s posláním. Kolikrát jen přemýš-
líme o poslání na základě strategií, taktik, opatře-
ní a líčení ve snaze obrátit lidi svou argumentací. 
Dnes nám Pán říká velmi jasně: logika evangelia 
nepřesvědčuje argumentacemi, strategiemi a 
taktikami, ale přívětivostí a vlídností.
Církev je matkou s otevřeným srdcem, umí být 
přívětivá a přijímat, zvláště ty, kteří potřebují větší 
péči a jsou v obtížích. Církev, jak chtěl Ježíš, je 
pohostinným domem. Kolik dobra můžeme vy-
konat, budeme-li si dodávat odvahu a učit se 
jazyku přívětivosti, jazyku vlídnosti! Kolik zranění 
a kolik beznaděje je možné zahojit v příbytku, ve 
kterém lze zakoušet vlídnost. Proto je nezbytné 
mít otevřené dveře a především srdce.
Přívětivost vůči hladovému, žíznivému, cizinci, 
neoděnému, nemocnému a vězněnému (srov. Mt 
25,34-37), malomocnému a chromému. Přívěti-
vost vůči tomu, kdo nesmýšlí jako my, nemá víru 

anebo ji ztratil, možná naší vinou. Přívětivost vůči 
pronásledovanému a nezaměstnanému. Přívěti-
vost k jiným kulturám, kterými tato paraguayská 
země tolik oplývá. Přívětivost vůči hříšníkovi, pro-
tože jím je každý z nás.
Častokrát zapomínáme, že existuje zlo, které 
předchází naše hříchy a přichází jako první. Exis-
tuje kořen, který způsobuje mnoho, mnoho škod 
a tiše ničí spousty životů. Existuje zlo, které se 
pozvolna zahnízďuje v našem srdci a „ujídá“ naši 
vitalitu: je to samota. Samota, která může mít 
mnoho příčin, mnoho motivací. Jak ale ničí ži-
vot a škodí nám! Odděluje nás jedny od druhých, 
od Boha, od společenství. Uzavírá nás do sebe. 
Proto je matce církvi vlastní nikoli spravování 
věcí, projektů, nýbrž učení se bratrskému životu 
s druhými. Přívětivé bratrství nejlépe dosvědčuje 
Boha, který je Otcem, protože „podle toho všich-
ni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,35).
Takto nás Ježíš otevírá nové logice. Horizontu 
oplývajícímu životem, krásou, pravdou a plností. 
Bůh nikdy neuzavírá horizonty, Bůh nikdy není 
pasivní k životu, nikdy není pasivní k utrpení 
svých dětí. Bůh se nikdy nedá překonat ve štěd-
rosti. Proto nám posílá svého Syna, daruje Jej, 
vydává a sdílí, abychom se naučili cestě bratrství 
a obdarovávání. Je definitivně novým horizon-
tem, novým Slovem v situaci dezintengrace, uza-
vřenosti a izolace. Je Slovem, které prolamuje 
mlčení samoty.
A když jsme unaveni anebo je nám zatěžko 
evangelizovat, je dobré připomenout si, že život, 
který nám Ježíš nabízí,  odpovídá těm nejhlub-
ším lidským potřebám, protože všichni jsme byli 
stvořeni pro přátelství s Ježíšem a bratrskou lás-
ku (Evangelii gaudium, 265). Jedna věc je jistá: 
nemůžeme nikoho zavazovat, aby nás přijal a 
hostil. To je jisté a je to součást naší chudoby a 
naší svobody. Je však stejně jisté, že nás nikdo 
nemůže zavazovat, abychom byli nepřívětiví a 
nepohostinní k životu svého lidu. Nikdo od nás 
nemůže žádat, abychom byli nevlídní a nepřívěti-
ví k životu svých bratří, zejména těch, kteří ztratili 
naději a chuť žít. Jak krásné je představovat si 
naše farnosti, komunity, kaple a místa, kde žijí 
křesťané, ne se zavřenými dveřmi, nýbrž jako 
dějiště opravdových setkání mezi námi a Bohem, 
jako místa přijetí a přívětivosti.
Církev je matkou jako Maria. V ní máme vzor. 
Přijímejme jako Maria, která Boží Slovo neovlád-
la, ani se Jej nezmocnila, nýbrž naopak hostila, 
nosila Jej ve svém lůně a darovala. Přijímejme 
jako zem, která neovládá semeno, ale přijímá, 
živí a dává mu vzejít. Takto chceme být křesťany, 
takto chceme žít víru na této paraguayské půdě; 
a jako Maria přijímat Boží život v našich bratřích 
s důvěrou a jistotou, že „Hospodin popřeje dobro 
a naše země vydá plody“.

www.radiovaticana.cz/12.07.2015/
Přeložil Milan Glaser 

Logika evangelia
nepřesvědčuje argumentacemi, 
ale přívětivostí

Homilie papeže Františka při mši sv., Asunción 
- Paraguay

„Hospodin popřeje dobro a naše země vydá 
plody“, tak praví Žalm (srov. 84,13). Jsme zváni 
slavit toto tajemné společenství mezi Bohem a 
jeho lidem, mezi Bohem a námi. Déšť je zname-
ním jeho přítomnosti v zemi obdělávané našima 
rukama. Toto společenství vždycky vydá plody, 
dá život. Tato důvěra pramení z víry, z vědomí, 
že můžeme počítat s Jeho milostí, která vždycky 
proměňuje a zavlažuje naši zemi.
Důvěře se učíme a vychováváme k ní. Důvěra se 
utváří v lůně společenství, v životě rodiny. Dů-
věra se stává svědectvím ve tvářích mnoha lidí, 
kteří nás podněcují následovat Ježíše, být učed-
níky Toho, který nikdy neklame. Učedník cítí, že 
je zván důvěřovat, cítí, že Ježíš jej zve, aby byl 
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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: 
O tom, že je třeba mít odvahu

Než se spřátelíme s  obyvateli nějaké-
ho kraje, cítíme se tam jaksi nesví. I my 
jsme prozatím ve zbožnosti jenom jako 
larvičky; nedolétneme do takové výše, do 
jaké bychom si přáli. Musíme tedy doufat, 
že jednoho dne se z nás stanou duchovní 
včely, a že budeme létat. Do té doby žijme 
z medu tolikerých naučení, která nám za-
nechali zbožní lidé dřívějších dob.

Sv. František Saleský (kráceno)

Nabídka jazykových kurzů 
a překladatelských služeb
ANJ, PJ

Anglický a polský jazyk 
(ANJ, PJ – rodilá mluvčí)

Kurzy vedené profesionální a vhodně 
vzdělanou lektorkou 
s dvacetiletou praxí ve výuce jazyků (děti, 
mládež, dospělí)

Nabízím:
individuální, skupinovou (max. 8 lidí) nebo 
firemní výuku ANJ, PJ
překlady z ČJ do PJ

Kurzy pro začátečníky a pokročile:
•	 všeobecná polština,
•	 obchodní/odborná  polština,
•	 příprava na státní maturitní zkoušku 

z ANJ podle požadavek CERMAT-u 
(certifikovaným, aktivním  hodnotitelem),

•	 všeobecná angličtina,
•	 obchodní/odborná angličtina

Cena jazykových kurzů už od 50 Kč za osobu 
a 1 hodinu  skupinové výuky! 

Překlad 1 normostránky cena dle dohody 
(záleží na  druhu textu, počtu stránek a termínu)
Místo konání, program a čas dle dohody

Kontakt:

Mgr. Iwona Matuszkiewicz
Martínkovice 64
Mobil: +420 774 277 539
antonim@onet.eu

LAUDATO SI’ II.
nová encyklika papeže Františka
o ekologii Spojeni toutéž starostí 

7. Tyto příspěvky papežů shrnují reflexe bezpočtu 
vědců, filosofů, teologů a sociálních organizací, 
kteří obohatili myšlení církve v těchto otázkách. 
Nemůžeme však nevidět, že mimo katolickou cír-
kev vyjádřily také jiné církve a církevní společen-
ství – jakož i jiná náboženství – hlubokou starost 
a rozvinuly hodnotnou reflexi těchto témat, která 
leží na srdci nám všem. Chtěl bych jako obzvláš-
tě významný příklad krátce citovat drahého eku-
menického patriarchu Bartoloměje, se kterým 
sdílím naději v plné církevní společenství. 

8. Patriarcha Bartoloměj poukázal zejména na 
nezbytnost, aby každý litoval svého špatného za-
cházení s planetou, protože „v míře, v jaké každý 
z nás působí malé ekologické škody,“ jsme po-
voláni uznat „svůj malý či velký vliv na zhoršování 
a poškozování životního prostředí“. V tomto bodu 
se několikrát vyjádřil pevně a podnětně, přičemž 
vybídl k uznání hříchů proti stvoření: „Ať již lidé 
ničí biodiversitu v Božím stvoření, nebo narušují 
integritu země a přispívají ke klimatickým změ-
nám, zbavují zemi přirozeného porostu nebo ničí 
vodnatá území, když lidé znečišťují vody, zemi, 
vzduch – všechno to jsou hříchy.“ Protože „zločin 
proti přírodě je zločinem proti nám samotným a 
hříchem proti Bohu“. 

9. Zároveň Bartoloměj obrátil pozornost k etic-
kým a duchovním kořenům problémů životního 
prostředí, které nás vybízejí hledat řešení neje-
nom v technice, ale také ve změně člověka, pro-
tože jinak budeme čelit jenom příznakům. Navrhl 
přejít od konzumu k oběti, od chtivosti ke štěd-
rosti, od plýtvání ke sdílení v určité askezi, která 
„se učí dávat a nikoli si jen odříkat. Je to způsob, 
jak mít rád a jak postupně přecházet od toho, 
co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět. Je 
to osvobození od strachu, chtivosti a závislosti.“ 
My křesťané jsme navíc povoláni „přijímat svět 
jako svátost společenství, jako způsob sdílení s 
Bohem a s bližním v globálním měřítku. Podle 
našeho skromného přesvědčení se božské a lid-
ské setkává v tom nejmenším detailu nesešívané 
suknice Božího stvoření, ba v tom posledním zrn-
ku prachu naší planety“.
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU

Sociální 
spravedlnost

401. V čem spočívá společenský 
rozměr člověka?
Člověk má spolu s osobním povo

411. Jak společnost zajišťuje 
sociální spravedlnost?
Společnost zajišťuje sociální spravedlnost, když 
respektuje důstojnost a práva osoby, vlastní cíl 
samé společnosti. Kromě toho se společnost 
zabývá sociální spravedlností, která je spojena 
se společným dobrem a výkonem autority, když 
uskutečňuje podmínky, jež dovolují jednotlivcům 
a sdružením, aby dosáhli toho, nač mají právo.

412. Na čem se zakládá rovnost 
všech lidí?
Všichni lidé se těší stejné důstojnosti a mají stej-
ná základní práva, protože jsou stvořeni k Božímu 
obrazu a vybaveni toutéž rozumovou duší, mají 
tutéž přirozenost a původ a jsou v Kristu jediném 
spasiteli povoláni k téže božské blaženosti.

413. Proč existují rozdíly mezi lidmi?
Existují nespravedlivé hospodářské a sociální 
rozdíly, které postihují miliony lidských bytostí; 
ty jsou v otevřeném rozporu s evangeliem, od-
porují spravedlnosti, důstojnosti osob a míru. 
Avšak jsou i rozdíly mezi lidmi, způsobené růz-
nými faktory, které zapadají do Božího plánu. 
Vždyť On chce, aby každý dostal od druhých, co 
potřebuje, a aby ti, kteří mají zvláštní „nadání“, 
se dělili s druhými. Takové rozdíly povzbuzuji a 
často zavazují osoby k velkodušnosti, laskavosti 
a sdílení dober a pobádají kultury k vzájemnému 
obohacení.

414. Jak se vyjadřuje lidská solidarita?
Solidarita, jež vyvěrá z lidského a křesťanského 
bratrství, se především vyjadřuje spravedlivým 
rozdělováním dober, spravedlivým platem za 
práci a úsilím o spravedlivější společenský řád. 
Ctnost solidarity se také uskutečňuje sdílením 
duchovních dober víry, ještě důležitějších než 
jsou ona hmotná.

Sv. Bartoloměj, 
24. srpen
pocházel z Kány a byl druhem Filipa, který jej 
přivedl ke Kristu. Apoštol Jan ho uvádí jménem 
Natanael. Bar-Tolmai je jméno po otci, které je 
překládáno jako „syn Tolmajův“, zatímco Nata-
nael znamená „Bůh dal“. 

Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova 
příchodu, proto Filip po seznámení se s Ježíšem 
Bartoloměje vyhledal a řekl mu: „Nalezli jsme 
toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, 
Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu 
namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít 
dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč 
se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, 
a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v němž není 
lsti.“ Řekl mu Natanael:: „Odkud mě znáš?“ Je-
žíš mu odpověděl: „Dříve, než tě Filip zavolal, vi-
děl jsem tě pod fíkem.“ (Jan 1,45-48) 

Bartoloměj při těch slovech poznal v Ježíši Syna 
Božího a krále izraelského, což také hned vyznal. 
Ježíš mu onu víru potvrdil s příslibem větších 
důkazů, než byl ten, že ho viděl pod fíkovníkem. 
Z Bartoloměje se stal jeden z dvanácti apoštolů, 
svědek a následovník Krista. Po seslání Ducha 
svatého hlásal evangelium na více místech. 
Historik Eusébius uvádí jeho působení v Indii. 
Odborníci dokládají, že se tím mohla rozumět 
Etiopie a Arábie, často zmiňovaná v souvislosti 
s jeho hlásáním evangelia. Indie byla totiž ozna-
čovaná jako „Arábie Šťastná.“ Tam podle podání 
zanechal aramejský opis Matoušova evangelia. 
Sv. Jan Zlatoústý dokládá, že ap. Bartoloměj 
na svých apoštolských cestách kázal o Kristu s 
velkým úspěchem a pohané se podivovali nad 
rychlou změnou v mravech těch, kdo uvěřili. 
Zdůrazňována je čistota, střídmost i další ctnosti. 

Někde se uvádí, že Bartoloměj přešel z Arábie do 
Frygie, kde se setkal s ap. Filipem a dál navštívil 
Lykaonii. Nejstarší životopisy se shodují  místem 
jeho mučednické smrti, kterým se stala Arménie. 
Legenda hovoří o zázraku uzdravení dcery ar-
ménského krále Polimea z posedlosti po Bartolo-
mějově modlitbě. Krále, jeho dvůr i poddané pak 
Bartolomějova slova přesvědčila k přijetí křes-
ťanství. Avšak zatvrzelý králův bratr Astyages dal 
tohoto apoštola uvěznit a mučit. Údajně v Der-
bentu, pozdějším Širvanu, u břehu Kaspického 
moře. 

Byla mu zaživa  stažena kůže z těla, proto je nůž 
jeho hlavním atributem. Někde se hovoří o sed-
ření kůže, a pak o jeho ukřižování. Někde bývá 
také uváděno jeho stětí, ale odseknutí hlavy ukři-
žovaným nebylo zvykem. 

Jeho ostatky byly v 5. století přeneseny do Dury 
v Mezopotámii a pak do Frýgie v Malé Asii. Kon-
cem dalšího století byly přepraveny na ostrov 
Lipari u Sicílie a r. 809 do jihoitalského Bene-
venta. Nakonec byly německým císařem Otou III. 
přeneseny do Říma, kde pro ně nechal v r. 983 
na Tiberském ostrůvku vystavět kostel zasvěcený 
sv. Bartolomějovi. 

Vyskytla se i určitá pochybnost, zda ostatky, 
předané v Beneventu císaři, byly všechny pravé. 
Údajně pravá Bartolomějova lebka se prý objevila 
ve 13. stol. ve Frankfurtu nad Mohanem. Za cí-
saře Karla IV. část  jeho ostatků získala i  pražská 
katedrála. 

Je patronem sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, 
koželuhů, vazačů knih, řezníků, horníků, pekařů, 
obuvníků, obchodníků s olejem, sýrem a solí; 
měst Maastrichtu, Frankfurtu i Plzně; také je 
vzýván proti kožním a nervovým chorobám.

www.catholica.cz/Jan Chlumský  
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SummerJob:
Mladí pomohli domácnostem i obcím

8. července skončil 6. ročník dobrovolnické bri-
gády SummerJob. Celkem 150 mladých lidí zde 
týden zdarma pracovalo ve prospěch místních 
obyvatel. 

„Pomáhali jsme celkem na 83 místech v 8 ob-
cích celého regionu,“ sdělila jedna z organizáto-
rek akce Kristýna Špaňhelová. „Letošní ročník 
hodnotím opět jako velice vydařený a podobná 
reakce zní i ze strany obyvatel naší obce,“ uve-
dl Jaromír Jirka, starosta Martínkovic, kde byli 
dobrovolníci ubytovaní. Kromě práce se v rámci 
SummerJobu uskutečnila i řada kulturních pro-
gramů, z nichž nejvíce atraktivní byl koncert ka-
pely Mňága a Žďorp, na který se přišla podívat 
tisícovka diváků.

Dobrovolnost a nezištná pomoc

„SummerJob je postaven na myšlence dobrovol-
nosti a nezištné pomoci, která oslovuje jak mladé 
dobrovolníky, tak i příjemce pomoci na Broumov-
sku. V některých domácnostech jsme pracovali 
celý týden, jinde pouze jeden či dva dny. Drti-
vá většina prací byla pro konkrétní domácnosti, 
avšak pomáhali jsme i ve prospěch obcí či far-
nosti,“ přiblížila SummerJob Kristýna Špaňhelo-
vá. Podle ní dobrovolníci nejčastěji připravovali 
dřevo na zimu, časté bylo také pomáhání se su-
šením sena či natíráním plotů.

 a Broumovsku se SummerJob konal již potřetí a 
dobrovolníci si pochvalovali, že reakce místních 
lidí byly velmi přátelské a otevřené. „Zajímavé je, 
že mnohdy není manuální pomoc to nejdůležitěj-
ší. Lidé, u nichž pracujeme, se často nejvíce těší 
na společně strávený čas a možnost si popoví-
dat,“ sdělil své dojmy jeden z účastníků projektu, 
vysokoškolský student David Špelda.

„Potvrdilo se, že otevřená atmosféra a sázka 
na mezilidské vztahy oslovuje lidi napříč ge-
neracemi. Pro nás starší je velmi cenná nejen 
pomoc, ale i možnost strávit příjemné chvíle ve 
společnosti mládeže. Kéž by byla většina na-

šich mladých takto otevřená a pozitivní jako tito 
dobrovolníci,“  sdělil předseda martínkovického 
klubu důchodců Evžen Miller. Podle něj se letos 
starší lidé na SummerJob velmi těšili. „Na příjezd 
dobrovolníků se mě ptali již od zimy,“ řekl Miller. 
Jeho pohled sdílí i starosta Martínkovic Jaromír 
Jirka. „Kromě nesporného faktu velké pomoci 
obci i místním obyvatelům mě potěšil fakt, že 
přes velkou koncentraci  mladých lidí nebyl za 
celou dobu žádný problém s jejich chováním, 
rušením   nočního klidu ani s ničím podobným. 
Naopak bych vyzdvihl jejich stálé   pozitivní na-
ladění, slušnost a vstřícnost. Ale ono to má svoji 
logiku - nedovedu si představit nevychovaného 
člověka, který by někam jel pracovat   zadarmo 

a ještě za to zaplatil,“  zhodnotil akci starosta 
Martínkovic. „O kvalitě akce hovoří i fakt, že se 
k dobrovolníkům přidalo i několik mladých z naší 
obce, kterým se myšlenka akce i atmosféra mezi 
účastníky líbila,“ řekl Jirka.

Na Broumovsku končíme
Letošní rok se SummerJob uskutečnil na Brou-
movsku naposledy. Následující tři roky se projekt 
uskuteční v  jiné lokalitě v pohraničí, kterou bu-
dou organizátoři vybírat během podzimu. „Ne-
chceme však Broumovsko opustit definitivně. Ve 
spolupráci s místními starosty a dalšími příznivci 
myšlenek SummerJobu připravujeme možnost 
pokračování projektu v  regionu v upravené for-
mě,“ prozradila Kristýna Špaňhelová.
 
SummerJob pořádají mladí lidé z Hnutí Focola-
re a jejich přátelé, dobrovolnická brigáda je ote-
vřená pro mladé lidi od 18 let. Mezi účastníky je 
většina vysokoškoláků, několik desítek dobrovol-
níků si na týdenní dobrovolnickou brigádu vzalo 
dovolenou. Projekt připravuje asi třicetičlenný 
organizační tým celý rok. Jelikož se jedná o 
křesťanské společenství, má celá akce také svůj 
duchovní rozměr, který je primárně připravován 
pro účastníky SummerJobu. Aktivitu mladých 
zaštítil a podpořil také královéhradecký hejtman 
Lubomír Franc a královéhradecký biskup Jan 
Vokál, který účastníky navštívil ve středu 1. čer-
vence přímo v Martínkovicích.  Více informací o 
projektu lze získat na webových stránkáchwww.
summerjob.naplno.net/ 

www.bihk.cz/09. 07. 2015/Vojtěch Jurásek

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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Opravy
I toto léto je nám díky různým financím přítokům 
pokračovat na opravách našich kostelů. Pozorný 
broumovský katolík si zcela jistě všiml, že hned 
od začátku prázdnin se  pokračuje o opravě  stře-
chy děkanského kostela sv. Petra a Pavla. Celko-
vé náklady letos činí 1 300 000 Kč, z čehož 615 
000 Kč dalo Ministerstvo kultury České republiky 
(MK ČR); 360 000 Kč Město Broumov; 170 000 
Kč Biskupství královéhradecké z Fondu solidarity 
(FS BiHK); 155 000 Kč farnost. Ve stejném kos-
tele se rovněž pokračuje i letos v opravě varhan. 
Letošní rozpočet je opět 400 000 Kč, přičemž 
Královéhradecký kraj (KHk) přispěl částkou 170 
000 Kč a zbytek je na farnosti. 
S  restaurováním varhan se shodou okolností 
započalo i v kostele Všech svatých v Heřmánko-
vicích. MK ČR letos vyčlenilo 200 000 Kč, spo-
lupodíl farnosti je 20 000 Kč. Také není možné 
nezmínit, že v daném kostele je od června tohoto 
roku opět funkční rozvod elektřiny.
Koncem léta budou práce pokračovat i na střeše 
kostela sv. Barbory v Otovicích. MK ČR přispělo 
částkou 600 000 Kč a KHk 155 000 Kč. Ve stej-
ném období začnou i práce na kostele sv. Anny 
ve Vižňově ve výši 470 000 Kč, přičemž 300 000 
Kč je od MK ČR a 170 000 Kč od KHk.
Rada Královéhradeckého kraje přispěla část-
kou 50 000 Kč na projektovou dokumentaci 
pro fresku Triumfu smrti na broumovské faře. 
Stejnou částkou přispěla i na opravy 1. patra na 
faře v Ruprechticích. Na opravy této farní budovy 
přispělo i Město Meziměstí částkou 30 000 Kč. 
Celkové náklady činí 118 315 Kč. Zbytek dopla-
tilo opatství a farnost. 
Práce malého rozsahu se budou v průběhu léta 
dělat i na kostelech sv. Jiří a Martina v Martínko-
vicích (odvodnění) a na kostele sv. Marie Magda-
leny v Božanově (okno, 20 000 Kč, Obec Boža-
nov). Pozorné oko si také všimlo sítí proti ptactvu 
na mřížích kostelů u sv. Petra a Pavla a v Otovi-
cích. Během léta tomu tak bude i v Ruprechticích 
u sv. Jakuba.
Střecha kostela sv. Michaela ve Vernéřovicích 
potřebuje nový nátěr. Rozpočet je 120 000 Kč. 
Letos se udělá půlka střechy. Menší částku při-
slíbila Obec Vernéřovice, zbytek se doplatí z ve-
řejné sbírky.
Práce budou pokračovat i na kostele sv. Vavřince 
v  Teplicích nad Metují v  celkové výši 735 000 
Kč, přičemž 600 000 Kč je od MK ČR a 135 000 
Kč od KHk. Práce pokračují i na poustevně, kde 
od MK ČR je 180 000 Kč; od KHk 120 000 Kč 
a od Města Teplice nad Metují 40 000 Kč. Kč, 
čili  celkem  340 000 Kč. Akci administruje ob-
čanské sdružení p. Mráze a Šikuta. Velké opravy 
postihly i teplickou faru v celkové výši 200 000 
Kč, které jsou z FS BiHK. Částka 24 000 Kč čeká 
na fakturu za projektovou dokumentaci pro kos-
tel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově.

P. Martin Lanži

Úpadek katolické církve 
v Latinské Americe

Dlouhá léta platilo, že Latinská Amerika je nejsil-
nější základnou katolické církve. Vlastně se na to 
odvolává do dnešní chvíle; když se mluví o margi-
nalizaci katolicismu v Evropě, obvykle se operuje 
právě Latinskou Amerikou a Afrikou.  Rozsáhlý 
průzkum  společnosti Pew Research Forum ze 
13. listopadu nicméně ukazuje jinou, pro katolíky 
dost neutěšenou realitu.

Pew Research se už poměrně hodně dlouho 
zabývá náboženskou situací v zemích Latinské 
Ameriky; v nedávné době vydala například ob-
sáhlé reporty ohledně Brazílie. Takto velký prů-
zkum z devatenácti zemí včetně amerického 
Puerto Rica je ovšem unikátní a umožňuje sle-
dovat náboženské změny ve skutečně širokém 
kontextu. Podrobný průzkum by si možná měli 
přečíst také čeští biskupové a ostatně i obyčejní 
věřící. Já sám z mnoha stran čísel vybírám jen 
některá, která považuji za demonstrativní pro 
svoji mateřskou katolickou církev.

Protestantské kázání
Můžeme začít s celkovými údaji. Latinská Ame-
rika je v současnosti domovem asi 425 milionů 
katolíků, to je 40 procent katolické populace na 
světě. Toto číslo představuje zhruba 69 procent 
věřících v celém regionu. Za posledních čtyřicet 
let procentuální zastoupení katolíků spadlo v jed-
notlivých zemích o 5 a až neuvěřitelných 47 pro-
cent, většinou zhruba o třetinu. A to především 
ve prospěch protestantů. 

Jsou země ve Střední Americe, jmenovitě Hon-
duras, Nikaragua a El Salvador, kde se během 
posledních několika dekád počet katolíků a pro-
testantů prakticky vyrovnal. Ve všech zemích bez 
výjimky byl zaznamenán obrovský počet katolí-
ků, kteří se stali protestanty; jde zhruba o jednu 
třetinu celkového počtu současných protestantů. 
Tento trend je možné sledovat zhruba od 70. let, 
v posledních letech se však zrychluje.

Důvody konverzí
Když bývalí katolíci mluví o svých důvodech pro 
přestup, nepotvrzuje se zkreslená teze o tom, že 
věří ve svůj společenský vzestup a hledají víru na 
principu modlím se-dostávám; finanční motivaci 
uvádí jen mizivá část respondentů. Průzkum také 
vyvrací představu o horším sociálním zázemí od-
padajících katolíků. Nejčastějším argumentem 
je touha po „osobním spojení s Bohem“ (67-93 
procent), podobnou váhu má ale také „způsob 
uctívání v nové církvi“ (56-78 procent) a důvody 
spojené s větším zájmem církví o své věřící. 
Protestant zkrátka cítí mnohem užší spojení se 
svým sborem a vlastní církví než katolík. Z dal-

ších údajů je to pochopitelné. Latinskoameričtí 
protestanté vykazují mnohem větší aktivitu ve 
všech ohledech; výrazně častěji jsou pravidel-
ně praktikující, častěji se účastní charitativní 
činnosti, ale také mnohem častěji odevzdávají 
pravidelně část svých peněz mateřskému sboru.
Zároveň je zjevné, že zbývající katolíci se stále 
více vzdalují oficiálním pozicím vlastní církve v 
sociálních tématech. Katoličtí věřící odpovídající 
v průzkumu vykazují výrazně liberálnější posto-
je než jejich protestantští bratranci; 60 procent 
latinskoamerických katolíků například podporuje 
možnost rozvodu a celých 66 procent používání 
antikoncepce. V sociálně nejvyspělejších zemích, 
jako je Chile, Argentina, Uruguay nebo Brazílie 
volá po změně politiky vůči antikoncepci kolem 
80 procent věřících. 

V mnoha zemích také katolíci podporují man-
želství homosexuálních párů, v Brazílii například 
těsně nad polovinu. A zhruba polovina všech la-
tinskoamerických katolíků chce, aby kněží měli 
mít možnost se ženit,  v Brazílii dokonce rekord-
ních 78 procent podporuje svěcení žen.

Konzervativní zůstává pouze přístup k potratům, 
ale to v rámci celé latinskoamerické společnosti, 
včetně mimochodem rovněž rostoucího počtu lidí 
bez vyznání. Rozhodně tu přitom neplatí sekula-
rizační teze; víru v Boha deklaruje 81-99 procent 
všech obyvatel, a to se srovnatelnými čísly mezi 
lidmi formálně bez vyznání.

Lákavá nabídka
Výše uvedená data musí být pro katolickou 
církev alarmující. Nejen lidé v údajně „morálně 
zkažené“, sekularizované Evropě touží po změně 
prokazatelně škodlivých postojů vůči antikon-
cepci, rozvodu nebo menšinám. Zároveň vidí 
odosobněnou instituci nabízející velmi často 
prázdný rituál. 

Letniční a novoletniční hnutí, ke kterým se hlá-
sí většina latinskoamerických protestantů, nám 
nemusí být v mnoha ohledech sympatická. Jsou 
mnohem konzervativnější, někteří jejich vyznava-
či utlačují náboženské menšiny, s mnoha sbory 
je také spojeno kontroverzní mluvení jazyky, léč-
ba vírou nebo skupinové vymítání. Ale ve schop-
nosti nabídnout člověku pocit skutečné sounále-
žitosti s komunitou, pocit zodpovědnosti za větší 
celek a zároveň velmi osobní spojení s Bohem 
jsou o několik světelných let před katolíky, kde 
se pohlíží přinejlepším s nedůvěrou na každou 
vnitřní alternativu.

Jisté je jedno. Pokud bude výše naznačený trend 
pokračovat několik dalších let, budeme mluvit o 
Latinské Americe jako o protestantském regionu.
Převzato se svolením autora z Deníku Referen-
dum (František Kalenda, listopad 2014)
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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

Homilie kardinála Dominika 
Duky v Číhošti 12. 07. 2015
Drazí přátelé,

setkáváme se zde v Číhošti, v obci, o které se tvrdí, že leží ve středu 
Čech, či dokonce Evropy. Rád bych si položil otázku, kdy se o tuto geo-
grafickou polohou začali lidé zajímat. Bez pochyby se nemýlím, když 
budu tvrdit, že vše zavinil farář Josef Toufar, nebo, můžeme tvrdit, čí-
hošťský zázrak? Po všech peripetiích, se kterými jsme byli seznámeni, 
nelze s jistotou rozhodnout, co se odehrálo. Jsou zde výpovědi očitých 
svědků, jsou zde tvrzení, manipulace i fabulace vyšetřovatelů, komunis-
tických ideologů a propagandistů.

Po pětašedesáti letech přicházíme, abychom uložili ostatky číhošťského 
faráře, českého kněze, do prsti kostela, v kterém kázal, slavil eucharistii, 
křtil, oddával i pohřbíval své farníky. Uplynulo mnoho času od 25. února 
roku 1950, kdy zemřel tento kněz mučedník. Jsou to tisíce obětí, umu-
čených, ubitých, či popravených, kterým byl odepřen pohřeb. Pohřbívá-
ní, jeden ze základních rysů, kterým se odlišuje člověk od celé přírody. 
Pohřeb to je známka lidskosti a projev úcty i tolerance. Setkáváme se 
ve chvíli, kdy jsme sužováni úzkostí. Naše Belle époque, která začala 17. 
listopadem 1989 a kanonizací sv. Anežky končí.

Papež František hovoří o ovzduší třetí světové války. Boje, anexe a vy-
vražďování na východě mezi Dněprem a Volhou hovoří analogickou řečí. 
Vyvražďování, mučení a vyhánění lidí z domovů na Předním Východě a v 
Africe je toho důkazem. Exodus migrantů nám připomíná útěky synů Iz-
raele, či statečných stoupenců demokracie. Kam ale zařadit nový český 
zvyk, nepohřbívat své zemřelé, rodiče, manžele, příbuzné? Položili jsme 
si někdy tuto otázku: jakým způsobem zrazujeme své lidství a opouští-
me víru v člověka a v důsledku hovoříme o ztrátě víry v Boha?
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. srpna
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

9. srpna
Teplice, Na Kamenci 08:00 hod*
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

16. srpna
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

23. srpna
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

30. srpna
Teplice, sv. Vavřinec 08:00 hod**
Božanov   08:30 hod
Heřmánkovice   09:30 hod***
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

* Novokněžská mše sv. s požehnáním.
** Tradiční mše sv. za horolezce
*** Výjimečný posun o 30 min.

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 29. 08., P+P, 09:00 – 10:30 hod 

(2 - 3 kněží, konec prázdnin).

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

WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

V případě ohrožení života

Nejenom v čase dovolených se může hodit tato vícejazyčná pomůcka:
Přeji si a prosím, aby v případě vážného zranění, vážné nemoci nebo v nebezpečí smrti byl ke mně 
zavolán římskokatolický kněz.

Meine Bitte, ich wűnsche, dass im Fall einer schweren Verletzung oder einer schweren Krankheit und 
in Todesgefahr ein römisch-katolischer Priester zu mir gerufen wird. Vielen Dank.

Note, in case of serious injury, sickness or near dech call a Roman Catholic priest. Thank you.


