
Jazyky
Podle začátků páté novozákonní knihy – Skutků apoštolů 

– se o Letnicích Duch svatý zjevil v podobě ohnivých jazyků. 
Tím, jak poslední dobou cestuji Evropou, oceňuji znalost jazy-

ků jiných národů. Jakkoli začátek školního roku není v oblibě, 
můžeme ho zkusit vnímat jako možnost k prohlubování znalostí 
nejenom cizích řečí. 

P. Martin Lanži
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nosti. Měl nejenom rád jejich blízkost, ale dával 
je dokonce druhým za příklad. Učedníkům řekl: 
„Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského 
království“ (Mt 18,3).

Děti stály stranou, dospělí jim nedovolili se při-
blížit, ale Ježíš je zavolal, objal a postavil do-
prostřed, abychom se všichni učili být jako ony. 
Dnes by nám řekl totéž. Dívá se na nás a říká: 
učte se od nich. Musíme se učit z vaší důvěry, 
radosti a něžnosti, z vaší bojovnosti, z vaší sta-
tečnosti. Z vaší nezlomné odolnosti. Jsou to praví 
bojovníci, že, maminky? Řekněte i vy, tatínkové 
a prarodiče, je to tak? Pohled na vás nám dává 
sílu, sílu důvěřovat a jít vpřed.

Maminky, tatínkové, rodiče, vím, že vůbec není 
snadné být tady. Jsou chvíle obrovské bolesti, 
nejistoty. Jsou momenty silné úzkosti svírající 
srdce a jsou chvíle obrovské radosti. Oba pocity 
žijí spolu v našem nitru. Není však lepšího léku 
než vaše něha, vaše blízkost. A působí mi radost 
vědět, že vy, rodiny, si mezi sebou pomáháte, po-
vzbuzujete se a podporujete navzájem, abyste šli 
vpřed a prošli tímto momentem.

Můžete počítat s podporou lékařů, ošetřovatelů a 
všech zaměstnanců tohoto domu. Děkuji za vaše 
povolání ke službě, nejenom za pomoc při léčbě, 
ale za doprovázení vašich bratří v bolesti.

Nezapomínejme: Ježíš je nablízku svým dětem. 
Je rád nablízku, v srdci. Neváhejte Jej prosit, ne-
váhejte s Ním mluvit, sdílet s Ním svoje otázky a 
bolesti. On je vždycky přítomen, vždycky  a nene-
chá nás klesnout.

Jednou věcí jsme si jisti a zopakuji to znovu. Kde 
je dítě, tam je matka. Kde je Ježíš, tam je Maria, 
Panna z Caacupe. Prosme Ji, aby vás chránila 
svým pláštěm a přimlouvala se za vás a vaše 

rodiny.
A nezapomeňte se modlit za mne. Jsem si jist, že 
vaše modlitby dosahují nebe.

www.radiovaticana.cz/12.07.2015/
Přeložil Milan Glaser 
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Filotea: 
O povaze různých pokušení

Úhrnem jsou tři stupně sestupu k ne-
pravosti: pokušení, záliba a souhlas. I 
kdyby pokušení k jakémukoli hříchu trvalo 
třeba celý náš život, nemohlo by nás bož-
ské vznešenosti zošklivit, pokud bychom 
v  něm neměli zalíbení a nesouhlasili 
s ním. 

Při pokušení nevyvíjíme činnost, ný-
brž trpně ji snášíme. Člověk musí dobře 
rozlišovat mezi hlasem pokušení a sou-
hlasem s pokušením. Pokušení můžeme 
cítit, i když se nám nelíbí. Souhlasit s ním 
můžeme jedině tehdy, jestliže jsme v něm 
našli zalíbení. Dokud budeme odhodláni 
nemít v  pokušení zalíbení, není možné, 
abychom Boha urazili. A i když pokušení 
trvá dlouho, je-li nám nepříjemné, nemů-
že nám uškodit.  

Naše duše má dvě části, jednu nižší a 
druhou vyšší. Nižší nejde vždycky za vyšší. 
Naopak, nižší část si v pokušení libuje bez 
souhlasu, ba proti vůli  té vyšší. 

Milá Filoteo, už jsi někdy viděla ohniště 
přikryté popelem? I s malým uhlíkem se 
dají znovu zapálit všechny ostatní. 

Sv. František Saleský (kráceno)

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.

Učit se od dětí 
Promluva papeže při návštěvě dětské 
nemocnice, Asunción - Paraguay

Pane řediteli, milé děti, 
vážení zaměstnanci a přátelé,
děkuji za vaše vroucí přijetí. Děkuji za tento čas, 
který jste mi poskytli, abych mohl být s vámi. 
Milé děti, chtěl bych se vás na něco zeptat. Uvi-
díme, zda mi pomůžete. Řekli mi, že jste velice 
inteligentní, takže jsem se rozhodl zeptat se vás. 
Rozzlobil se někdy Ježíš? Pamatujete si kdy? 
Chápu, že je to otázka těžká, pomohu vám tedy. 
Bylo to tehdy, když bránili dětem přijít k Němu. 
Je to jediné místo, kdy Markovo evangelium po-
užívá výraz „rozmrzel se“ (srov. 10,13-15). To je 
slovo podobné našemu rozzlobit se. Vy jste se 
někdy rozzlobily?... Nuže, stejně tak i Ježíš, když 
mu nedovolili, aby byl nablízku dětem, nablízku 
vám. Velice se rozmrzel. Ježíš měl obzvláště rád 
děti. Ne že by neměl rád dospělé, ale byl rád s 
dětmi. Velice se těšil z jejich přátelství a náklon-



LAUDATO SI’ II.
nová encyklika papeže Františka
o ekologii Svatý František z Assisi 

10. Nechci v této encyklice pokračovat, aniž 
bych zmínil jeden krásný a podnětný příklad. 
Zvolil jsem si jeho jméno, jeho vedení a inspi-
raci ve chvíli zvolení římským biskupem. Věřím, 
že František je příkladem péče o to, co je slabé, 
a také příkladem radostné a autenticky žité inte-
grální ekologie. Je svatým patronem všech, kdo 
studují a pracují na poli ekologie; oblíbili si jej i 
mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost 
k Božímu stvoření, vůči chudým a opuštěným. 
Měl rád a byl oblíben pro svoji radost, velkorysou 
oddanost a svoje všeobjímající srdce. Byl mysti-
kem a poutníkem, který žil v jednoduchosti a ob-
divuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s příro-
dou a sám se sebou. V jeho osobnosti je patrné, 
do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, 
spravedlnost ve vztahu k chudým, nasazení ve 
společnosti a vnitřní pokoj. 

11. Jeho svědectví nám také ukazuje, že inte-
grální ekologie vyžaduje otevřenost kategoriím, 
které přesahují slovník exaktních věd či biologie 
a vztahují se k podstatě toho, co je lidské. Tak,-
jako když se zamilujeme do nějaké osoby, poka-
ždé, když František pohlédl na slunce, měsíc i ty 
nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem, zapojil 
do své chvály veškeré stvoření. Navazoval roz-
hovor s každým tvorem a kázal dokonce květům, 
„které vybízel, aby chválily a milovaly Hospodina 
jako bytosti obdařené rozumem.“ Jeho reakce 
byla něčím více než intelektuálním oceněním 
nebo ekonomickým kalkulem, protože pro něho 
bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž 
jej pojilo citové pouto. Proto se cítil povolán pe-
čovat o všechno, co existuje. Jeho učedník, svatý 
Bonaventura, o něm vyprávěl, že „když nahlížel 
společný původ všech věcí, cítil se naplněn ještě 
větší zbožností a nazýval i ta nejmenší stvoření 
bratrem či sestrou“. Tímto přesvědčením nelze 
pohrdnout jako nějakým iracionálním romantis-
mem, protože ovlivňuje rozhodnutí, jimiž se řídí 
naše jednání. Pokud přistupujeme k přírodě a 
prostředí bez této otevřenosti k úžasu a obdivu, 
pokud nemluvíme o svém vztahu ke světu jazy-
kem bratrství a krásy, zaujímáme postoj vládce, 
spotřebitele anebo čirého vykořisťovatele pří-
rodních zdrojů, neschopného klást meze svým 
bezprostředním zájmům. A naopak, pokud se 
cítíme vnitřně sjednoceni se vším, co existuje, 
pak spontánně vyvstává střídmost a starostlivost. 
Chudoba a odříkavost svatého Františka nebyly 
pouze vnějším asketismem, nýbrž něčím radi-
kálnějším, a to odmítnutím dělat z reality pouhý 
předmět užití a nadvlády. 

12. Na druhé straně nám sv. František ve své 
věrnosti Písmu nabízí, abychom považovali příro-

du za krásnou knihu, v níž k nám promlouvá Bůh 
a předává nám něco ze svojí krásy a dobroty: 
„Neboť z velikosti a krásy tvorů může být srov-
náním poznán původce jejich bytí“ (Mdr 13,5) a 
„jeho věčná moc a jeho božské bytí je možné 
už od počátku světa poznat světlem rozumu z 
toho, co stvořil“ (Řím 1,20). Proto požadoval, aby 
se v konventu vždycky část zahrady ponechávala 
neobdělaná, aby tam mohly růst divoké rostliny, 
aby ti, kdo je obdivují, mohli pozvedat mysl k 
Bohu, původci tolikeré krásy. Svět je něčím víc 
než problémem, který je třeba vyřešit; je radost-
ným tajemstvím, které konteplujeme s plesáním 
a chválou. 
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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)

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
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
415. Co to je mravní zákon?
Mravní zákon je dílo božské Moudrosti. Předpisuje člověku cesty, normy 
chování, které vedou ke slíbené blaženosti  a  zakazuje  cesty, po nichž se 
vzdalujeme od Boha.

416. V čem spočívá přirozený mravní zákon?
Přirozený mravní zákon, vepsaný do duše každého člověka, spočívá v účasti 
na Boží moudrosti a dobrotě a vyjadřuje prvotní mravní smysl, který umož-
ňuje člověku pomocí rozumu rozlišovat dobro a zlo. Je všeobecný a neměn-
ný a určuje základy povinností a  práv osoby, jakož i lidského společenství a 
samého občanského zákona.

417. Vnímají všichni tento zákon?
Kvůli hříchu ne všichni a ne vždy vnímají tento přirozený zákon jasně a 
bezprostředně. Proto Bůh „napsal na desky Zákona, co lidé nedokázali číst 
ve svých srdcích“ (sv. Augustin).

418. Jaký je vztah mezi přirozeným zákonem 
a Starým zákonem?
Starý zákon je první stadium zjeveného Zákona. Vyjadřuje mnoho pravd, 

které jsou přirozeně přístupné rozumu, a tak jsou potvrzené a zaručené 
Úmluvami spásy. Jeho mravní předpisy, které jsou shrnuty v deseti přikázá-
ních, kladou základy povolání člověka, zakazují, co se protiví lásce k Bohu a 
bližnímu a předepisují, co je pro ni podstatné.

419. Jaké místo má Starý zákon v plánu spásy?
Starý zákon nám umožňuje poznat mnoho pravd pochopitelných rozumem 
a označuje to, co se má nebo nemá dělat a především, jak to dělá moudrý 
vychovatel, dále připravuje a disponuje k obrácení a k přijetí evangelia. 
Nicméně, i když je posvátný, duchovní a dobrý, je ještě nedokonalý, protože 
sám ze sebe nedává sílu a milost Ducha k jeho zachovávání.

420. Co je to Nový zákon nebo Zákon evangelia?
Nový zákon nebo Zákon evangelia, vyhlášený a uskutečněný Kristem, je 
plnost a dovršení božského Zákona, přirozeného i zjeveného. Je shrnut do 
přikázání milovat Boha a bližního a milovat se navzájem, jako nás miloval 
Kristus; je to také vnitřní skutečnost člověka -  milost Ducha svatého, která 
umožňuje takovou lásku. Je to „zákon svobody“ (Jak 1,25), protože vede k 
tomu, abychom jednali spontánně, podněcováni láskou. 

425. Kde se nachází Nový zákon?
Nový zákon se nachází v celém životě a kázání Krista a v mravní katechezi 
apoštolů, Horské kázání je jeho hlavním vyjádřením.

Provinění 
pátera Toufara
Slavnostní uložení ostatků pátera Toufara v Čí-
hošti, jeho návrat domů do farnosti, v níž půso-
bil, je příležitostí k zamyšlení. Když byly za velmi 
zvláštních, netroufám si říci zázračných okol-
ností,  nalezeny ve společném hrobě ďáblického 
hřbitova, vyvolalo to řadu diskusí. Mimořádným 
způsobem se dochoval nákres šachty, kde jeho 
ostatky měly ležet a nakonec byly nalezeny o 
něco dále,  a to přesně na svátek svaté Anežky 
České. Odpor k vyzvednutí ostatků dala najevo 
naše levice s pokryteckým poukazem na to, že 
neidentifikovatelné ostatky ostatních obětí budou 
mít narušen svůj klid. Za naprostou nehoráznost 
pak považuji výtky komunistických pohrobků, 
kteří kritizují církev, že chce blahořečit člověka, 
který přece nebyl žádným vůdcem opozice vůči 
tehdejšímu režimu. Nějak jim uniklo, že blaho-
řečíme oběť komunistické zvůle, tehdejšího sys-
tému státní moci, která si dělala monopol i na 
myšlení a duše obyvatel.

Ano, páter Toufar neshromažďoval zásoby zbra-
ní, neorganizoval hnutí odporu, nevydával sa-
mizdat, ani nebyl takzvaným disidentem. Jeho 
„provinění“ bylo o mnoho horší: byl obyčejným 
prostým venkovským knězem, který měl rád svo-
ji zemi, své farníky a učil je, že se nemá krást, 
lhát a podvádět. A hlavně připomínal, že v našem 

životě je důležitý vztah k Bohu, který má být na 
prvním místě, zatímco kariéra, majetek a další 
věci, kterým věnujeme své úsilí, pomíjejí. To je 
totiž přesně to, čím byla církev komunistické 
moci nejvíc nebezpečná. Jestliže člověk věří v 
Boha a ne v ústřední výbor strany, pak je těž-
ké s ním manipulovat. Jestliže věří, že peníze a 
moc nejsou tak důležité, jako Bůh a bližní, pak 
je těžké ho svést k nepravostem. Takový člověk 
neuvěří, že černé je bílé a bílé je černé, nebude 
udávat své rodinné příslušníky, ani se za devizový 
příslib a cestu do Bulharska nestane strážcem 
komunistických idejí. 

Páter Toufar je právem nazýván mučedníkem. 
Položil svůj život za lásku k druhým, za lásku k 
Bohu. Těžko dnes říci, jestli se v Číhošti tehdy 
opravdu stal zázrak. Ale zkusme se podívat do 
Písma. Boží Syn se narodil do rodiny tesaře, do 
města, o kterém se už příslovečně a škodolibě 
říkalo: „ Co asi tak dobrého z Nazareta může při-
jít?“ Bůh si nevybral pro svého Syna kolébku ve-

lekněze, hlavní město, ani bohaté rodiče. Je tedy 
dost dobře možné, že nás oslovil skrze vesničku, 
kde – jak se říká – lišky dávají dobrou noc, skrze 
kněze, který jen pokorně a prostě sloužil Bohu 
a lidem, neměl žádné vysoké církevní funkce a 
tituly.

Osud pátera Toufara je stálou připomínkou a 
varováním před totalitními nároky jakéhokoliv 
režimu – ať  jsou to  ateistické myšlenky, nebo 
ať jsou lidé režimem kupováni pomocí velkých 
peněz. Mějme na paměti, že naše víra je náro-
kem lásky – lásky tak velké, že dokáže odpouštět 
i nepřátelům a položit život i za to, aby nalezli tu 
správnou životní orientaci. Určitě i dnes Bůh dělá 
zázraky, kterých si ani moc nevšímáme. Kolik lidí 
nachází cestu k němu právě díky svědectví mu-
čedníků, díky lásce, která nezná hranic?

b log .ak tua lne .c z /b l ogy /domin i k -duka .
php/12.07.2015
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Rozhovor s novoknězem 
Začátkem srpna trávili na Broumovsku dovolenou dva 
mniši. Jeden františkán – bratr Kapistrán a druhý kapucín 
a novokněz otec Cyril. Ten druhý rád zodpověděl několik 
otázek:

Co Vás oslovuje na františkánské spiritualitě?
Na této spiritualitě mě oslovuje její „jednoduchost žití“, radostnost a žité 
bratrství. Máme se snažit být jeden druhému bratrem, být jako rodina. Sv. 
František ani nechtěl, aby mezi bratřími byly nějaké rozdíly – tedy bratr, 
který je kněz, není „něco víc než ten, který jím není. Naším františkánským 
heslem je POKOJ a DOBRO … tedy nést je všude tam, kam přicházíme. 
 
Historie františkánské rodiny je velice pestrá. Můžete ji, prosím, 
trochu přiblížit?
Počátek všeho hledejme u sv. Františka z Assisi – významné postavy naší 
církve. To on stál u zrodu naší, dnes velké, františkánské rodiny. A myslím, 
že by se divil, jak obrovské množství lidí je jeho duchem, odkazem inspi-
rováno a přitahováno až do současnosti. Pochopitelně v průběhu dějin se 
i jím založený řád vyvíjel a různě reformoval, až nakonec vznikly tři hlavní 
samostatné větve františkánského řádu: minoriti, františkáni a nejmladší 
kapucíni, kteří vznikli jako reforma řádu v 16. století. Všechny tři větve jsou 
zastoupeny i v naší zemi … není nás sice početně mnoho, ale věřím, že 
kvantita není to nejdůležitější. 

Kde všude dnes v ČR působí františkáni?
Co vím, tak bratři františkáni dnes spravují své kláštery v Praze, Brně, Plzni, 
Uherském Hradišti,   Liberci a v Moravské Třebové. Ještě mají ve správě 
malé poutní místo Hájek u Prahy, kde ale nyní komunita bratří nežije. 

Kde všude dnes v ČR působí kapucíni? 
V dnešní době naši bratři působí  celkem v pěti  klášterech.  Dva máme 
v Praze – jeden je na Hradčanech vedle Lorety a druhý  na Náměstí Repub-
liky (naproti Obecnímu domu). V Čechách ještě máme klášter na Šumavě 
v Sušici,  na Moravě pak v Brně a v Olomouci. Jen tak pro srovnání - v roce 
1950, než byl řeholní život v naší zemi násilně potlačen komunistickou to-
talitou, na území ČR fungovalo celkem 21 kapucínských klášterů. 

Kolik dnes žije v ČR františkánů?
Řekl bych tak okolo 45 bratří.

Kolik dnes žije v ČR kapucínů?
Dnes je nás celkem 35 bratří.

Jak probíhá Váš den během pracovního týdne?
Můj den probíhá více méně stejně, čas určují především společné modlitby 
– ta první je u nás už v 5. 30 ráno, pak následuje ranní mše sv. v 6. 00, 
po mši sv. máme společné ranní rozjímání a pak je snídaně. Dopoledne je 
vyhrazeno určité práci, podle toho, co má každý bratr na starosti. Já mám 
nyní např. na starosti naši kapucínskou hrobku v Brně, kde provázíme ná-
vštěvníky, takže práce je tady vždy dost. V poledne se pak sejdeme k dalším 
modlitbám, po kterých následuje oběd. Odpoledne okolo 16. hodiny začíná 
v našem kostele pravidelné zpovídání a v 17. 00 je i další mše svatá. Jeli-
kož je náš kostel vyhledáván ke svátosti smíření, tak zde opravdu nemáme 
nouzi o mnohé kajícníky. Po večerní mši svaté následují nešpory, večeře a 
další program podle toho, jaký je den v  týdnu. Například středeční večer 
máme v naší komunitě vyhrazen „společné rekreaci“ –  všichni bratři se 
spolu sejdeme a třeba hrajeme nějakou společenskou hru, povídáme si, 
nebo si někdy pustíme nějaký film, atd. Čtvrteční večer je vyhrazen hodino-
vé adoraci v kostele. 
Od letošního září ale budu nově zaměstnán na plný úvazek jako nemocniční 
kaplan pro brněnské nemocnice a ústavy, takže budu většinu dne trávit 
s lidmi v nemocnicích. 

Jak souvisí cappuccino s kapucíny?
Vznik cappuccina je opravdu opředen určitou legendou.  Náš bratr, nyní už 
blahoslavený Marek z Aviana, je ten, který se hodně zasloužil o sjednocení 
křesťanstva v předvečer jedné velké bitvy o Vídeň v roce 1683, kdy měla 
být napadena a zničena tureckou armádou. Po této bitvě, kdy byla turecká 
přesila potlačena a Evropa tak zachráněna, se našlo v místě nepřátelského 
tábora mnoho pytlů s kávou. Nápoj uvařili, ale tehdejší lidé nebyli na jeho 
sílu zvyklí, a tak prý br. Marka napadlo (a také protože byl původem Ital) 
zjemnit ho smetanou a medem. Tak vznikla pochoutka, jak ji známe dnes. 
A zřejmě i pro charakteristickou hnědou barvu, která připomínala barvu 
řeholního roucha bl. Marka z Aviana, dostala název cappuccino.

Jací známí svatí patří do františkánské rodiny?
Do františkánské rodiny patří neskutečné množství svatých … většina lidí 
asi nejspíš zná sv. Antonína Paduánského, ten nesmí chybět snad v žádném 
kostele, dále pak určitě nesmíme zapomenout na sv. Jana Kapistrána a sv. 
Bernardina Sienského. Z našich kapucínských svatých je nejvýznamnější 
učitel církve sv. Vavřinec z Brindisi, který přivedl kapucíny v roce 1599 z Itá-
lie do Českého království. Dále pak první kapucín, který byl církví prohlášen 
za svatého - sv. Felix z Cantalice, což byl prostý bratr, který celý život sbíral 
almužny pro chudé, a z těch pozdějších světců jsou asi nejznámější P. Pio 
z Pietrelciny a P. Leopold Mandič.

Co Vás na Broumovsku nejvíc zaujalo?
Tak musím říct, že na tento kraj jsem si dělal „zálusk“ už několik let. Každý 
rok totiž spolu s br. Kapistránem o prázdninách vyrážíme do nějaké části 
naší země, kterou se rozhodneme prozkoumat. Nebudu tajit, že hlavní roli 
v  tom hrají památky, především ty sakrální, ale samozřejmě i krásná pří-
roda. Informací o Broumovsku jsem měl dostatek, především pak touha 
vidět ty krásné barokní kostely od Dietzenhoferů u mě hrála velkou roli. 
Věřím, že za nás za oba mohu říci, že Broumovsko nás nakonec docela 
uchvátilo, nejen těmi úžasnými památkami, přírodou a pohnutou historií, 
ale nakonec i tolika milými lidmi, na které jsme zde během jednoho týdne 
narazili. Mým asi největším zážitkem bylo „dostat do rukou klíče“ od všech 
těch vesnických kostelů a mít tu možnost prohlédnout si je nejen z venku. 
Pak jsem taky moc vděčný za milost denně sloužit mši svatou u sv. Jakuba 
v Ruprechticích a modlit se za tento kraj. A krásným, a řekl bych i požeh-
naným vrcholem – happy endem - naší dovolené byla společná farní mše 
svatá v děkanském kostele, za kterou také moc děkujeme.

P. Martin Lanži 
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Srpen
První srpnovou sobotu se konala již IX. Křinická 
pouť. Den předtím požehnal převor břevnovsko-
-broumovského benediktinského opatství P. Pro-
kop Siostrzonek nový obětní stůl ve hřbitovním 
kostele Panny Marie. Autorem je p. Petr Zelenka 
z Hlinska. Po restaurování varhan v roce 2012 je 
to další významný počin v nejstarším dřevěném 
kostele ve střední Evropě.
Začátkem srpna se fotografická výstava TEMPUS 
FUGIT přesunula z polského Krzeszowa do švéd-
ské metropole Stockholmu. Expozici se poved-
lo zorganizovat díky stálému zastoupení ČR ve 
Stockholmu, Českému centru, Czech tourizmu, 
ale v neposlední řadě také díky Bohumírovi Steh-
líkovi a Janě Jarkovské, kteří vernisáž obohatili o 
skvělé hudební vstupy.
Druhou srpnovou neděli nám kapucín P. Cyril Jo-
sef Komosný udělil novokněžské požehnání. 
Následující víkend nás během bohoslužeb prová-
zel zpěv Gregoriánského chorálu francouzských 
hostí. Nejenom tyto milé návštěvy pobývaly na 
faře v  Ruprechticích, která tak naplno začala 
sloužit svému účelu.
K  závěru druhého prázdninového měsíce jsme 
si mši sv. připomněli 70 let od zavraždění  šo-
novských kněží. Prosili jsme hlavně za smíření 
a požehnání. 

P. Martin Lanži

Z listu 
Barnabášova 
(2. stol. po Kr.)

Cesta světla je tedy taková: chce-li se 
někdo tou cestou ubírat k vytčenému 
cíli, ať si hledí svých skutků. Poznání, 
jak po ní jít, které nám bylo dáno, je 
takové: 

- budeš milovat svého Stvořitele, ctít budeš své-
ho Tvůrce, oslavovat toho, jenž tě vykoupil ze 
smrti. Budeš prostého srdce a duchem bohatý. 
Nepřipojíš se k lidem, kteří chodí po cestě smrti, 
budeš nenávidět vše, co se nelíbí Bohu, nená-
vidět všechno pokrytectví a neopustíš přikázání 
Páně. Nebudeš se vyvyšovat, ale ve všem budeš 
pokorný. Nebudeš sám sebe oslavovat. Neměj 
špatný úmysl proti svému bližnímu, nedovol své 
duši pýchu. 

- budeš milovat svého bližního víc než svůj život. 
Nezabiješ dítě v  matčině lůně, ani po narození 
je neusmrtíš. Nezřekneš se svého syna ani své 
dcery, ale od mládí je budeš učit bázni Boží. Ne-
dychti po tom, co patří tvému bližnímu, a nebuď 
lakomý. Nebudeš srdcem tíhnout k pyšným, ale 
rád se budeš stýkat s pokornými a spravedlivými. 

- co se ti přihodí, přijímej jako dobré, protože, 
jak víš, nic se neděje bez Boha. Nebudeš nestálý 
ani obojetný. 

- o všechno se rozděl se svým bližním a nedělej 
si nároky na žádný majetek -  - vždyť máte-li 
společenství ve věcech neporušitelných, tím spí-
še ho máte v  porušitelných. Nebudeš ukvape-
ný v  řeči, vždyť ústa jsou léčkou smrti. Nakolik 
můžeš, žij bezúhonně s ohledem na svou duši. 
Nenastavuj své ruce k braní a nezavírej je, když 
máš něco dát. Jako zřítelnici svého oka miluj ka-
ždého, kdo ti zvěstuje slovo Boží. 

- ve dne i v noci mysli na den soudu a každoden-
ně usiluj o společenství svatých. Jednak usilovně 
hlásej slovo, neváhej povzbuzovat a přemýšlej, 
jak slovem zachránit duše, jednak přilož k dílu i 
svou ruku, aby ti mohly být odpuštěny tvé hříchy. 

- neváhej dávat a nereptej, když dáváš. Věz 
přitom, kdo je dobrým dárcem odměny. Budeš 
chránit, cos přijal, nic nepřidáš ani neubereš. Na-
vždy budeš nenávidět Zlého. Budeš soudit spra-
vedlivě. Nebudeš vyvolávat roztržky, ale svářící se 
sblížíš a usmíříš je. Budeš vyznávat své hříchy. 
Nepůjdeš se modlit se špatným svědomím. Ta-
ková je cesta světla. 

Podzimní 
úpravy 
času bohoslužeb
S ohledem na dopravní spojení se v rámci teplic-
kých nedělních bohoslužeb vracíme k času 8:30, 
a to už ve farním kostele sv. Vavřince. Tento ná-
vrat znamená rovněž i posun bohoslužeb v kos-
telích v  Ruprechticích, Vernéřovicích, Vižňově a 
Heřmánkovicích z  9:00 na 10:00. Časy neděl-
ních bohoslužeb v Otovicích, Martínkovicích, Šo-
nově a Božanově zůstávají beze změny. Rovněž 
nezměněny jsou mše sv. v  děkanském kostele 
v 10:00  a v 17:00  v klášterním kostele.
 
Vzhledem ke zkracování dnů dochází také k po-
sunu času u některých mší sv. slavených v týdnu. 
To pro broumovskou farnost znamená, že v úterý 
a ve středu už bude mše sv. od 17:00. Vzhledem 
k  začátku školního roku se ve čtvrtek vracíme 
k  času 07:15. Změny času se týkají i adorací, 
ta ve středu bude od 17:30 do 18:00. Páteční 
pak začne i skončí o hodinu dříve, tzn. 19:00 – 
20:00. V případě páteční mše sv. v Teplicích nad 
Metují se vzhledem k vlakovému spojení posou-
vá čas z 18:00 na 16:45.
     

P. Martin Lanži

Sv. Rafael, 
archanděl, 29. září

S archandělem Rafaelem se především setkává-
me v knize Tobiáš jako s jeho věrným průvodcem 
na cestě do Médie. Tam v médských Ragách má 
Tobiáš od otcova přítele Gebaela vyzvednout ulo-
žených 10 talentů stříbra. Před odchodem mu 
otec Tóbita klade na srdce, jak se má na cestě 
chovat, včetně zachování čistoty a volby man-
želky. V dodržení těchto pravidel, uvedených ve 
4.kapitole, mu pomohl archanděl Rafael, který 
se však dal poznat až na konci příběhu. Tento 
nebeský průvodce, jenž vystupuje jako Azarjáš, 
s  ním (v 6.kap.) i se psem došel k řece Tigridu, 
kde se Tobiášovi velká ryba chtěla zakousnout 
do nohy. Rafael mu poradil, jak ji ulovit a využít. 
Část k snědku, srdce, játra a žluč měly sloužit 
jako lék. První dvě byly použity proti zlému du-
chu, žluč nakonec při odstraňování bílého očního 
zákalu otce Tóbity, který pochovával nepohřbená 
těla s nasazením vlastního života a při dodržová-
ní Zákona přišel o všechno a oslepl. 

Archandělem byl Tobiáš přiveden do Ekbatan, 
kde se oženil se Sárou, kterou zároveň podle 
rady Rafaela osvobodil od útrap působených 
zlým duchem. Archanděl pak vyřídil záležitost ve 
dva dny vzdálených Ragách a na svatbu dove-
dl Gebaela i se stříbrem. Po návratu z Médie a 
uzdravení Tóbity se archanděl Rafael dal poznat 
skutečným jménem a představil se jako jeden 
ze sedmi andělů, poslaný vyzkoušet Tóbitu, kte-
rý neváhal vstát od hostiny a jít pohřbívat. Proto 
vyléčil jak jeho, tak i jeho snachu Sáru (viz Tob 
12,13-15). 

Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a 
správné volby. Je silou proti duchu nečistoty, ne-
stoudnosti a poživačnosti. Je patron našich cest, 
proto si podobně jako sv. Michael a strážný an-
děl, zaslouží naší úctu a důvěru v  pomoc, kterou 
si u něj vyprošujme. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský  
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P IHLÁ KA NA BI MOVÁNÍ

• p íprava prob hne b hem kolního roku 2015/2016

• jednou za m síc z pátku na sobotu 

• první setkání u  v íjnu

• mimo Broumovsko (Vesmír, Kudowa – Zdrój, Krzeszów…)

• samotné bi mování erven 2016

Jméno: 
………………………………………………………………………………

P íjmení: 
………………………………………………………………………………

Datum narození: 
………………………………………………………………………………

Mobil a email: 
………………………………………………………………………………
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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

6. září
Teplice, sv. Vavřinec  08:30 hod
Otovice     08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

13. září
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod
Martínkovice   08:30 hod
Vernéřovice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

20. září
Teplice, sv. Vavřinec  08:30 hod
Šonov, k. sv. Markéty 08:30 hod
Vižňov   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

27. září
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod
Božanov   08:30 hod
Heřmánkovice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 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
Teplice, sv. Vavřinec  16:45 hod
Sobota  hřbitovní k. PM 08:00 hod
  k. sv. Václava 17:00 hod

Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
+ sobota 26. 09., P+P, 09:00 – 10:30 hod (2 kněží).

* Na svátek Narození Panny Marie 08. 09. mše 
sv. i v teplickém mariánském k. v 16:45 hod.

** O svátku Povýšení Svatého Kříže 14. 09. 
mše sv. v Horním Adršpachu v 17:00 hod). 

*** Pondělí 28. 09. mše sv. v Broumově v k sv. 
Václava 08:30 hod (20 let od posvěcení kostela).

V Teplicích nad Metují v 08:30 hod v k. sv. Vavřince.

Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 18:00 hod; 
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.

Návrh rozvrhu náboženství 
pro školní rok 2015/2016:

0. – 2. tř.: pondělí 13:45 – 14:30, 
ZŠ Meziměstí (p. Helena Šikutová)

3. tř. /1. sv. přijímání: pátek 12:45 – 13:30, 
fara Broumov (P. Martin Lanži)
4. tř.: středa 13:15 – 14:00, 

ZŠ Meziměstí (P. Martin Lanži) 
5. – 6. tř.: pátek, 13:45 – 14:30, 

fara Broumov (P. Martin Lanži)
7. – 8. tř.: středa, 14:30 – 15:15, 

fara Broumov (P. Martin Lanži)

Výuka začíná od 7. září 2015

WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Paypal účet farnosti 
church.broumov@gmail.com

Funguje tak, že se lidem pošle tento e-mail a oni na něj pošlou 
peníze přes Paypal (v PayPalu se musí zadat právě e-mail). PayPal se používá  při platbách 

po internetu, nejčastěji ve spojení s e-bayem.
 Má ho dost lidí a je jednoduché přes něj něco poslat.


