
Osm nadějí 

Letos už po osmé v řadě bude naše farní komunita slavit 
Slavnost prvního svatého přijímání. Tato skutečnost je nejlep-
ší výpovědí o její vitalitě. Nadějí je i to, že většina někdejších  

prvokomunikantů ve svých životech čerpá posilu z Eucharistie  
i nadále. To přejme i letošní osmičce dětí, které rozšíří řady nás, 
kteří k svatému přijímání přistupujeme možná už i drahný čas. 

P. Martin Lanži
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK



„Křesťanskému srdci přináší užitek, vzpomíná-li na 
svoji cestu. Jak mne Pán uvedl až sem, jak mne vedl 
za ruku. A jak jsem někdy řekl Pánu: »Ne. Jdi pryč! 
Nechci!«. Pán čeká. Je uctivý. Je třeba pamatovat, 
mít na paměti svůj život a svoji cestu často a opa-
kovaně. »Tehdy mi Pán daroval tuto milost a já jsem 
odpověděl tak a tak, učinil jsem to a to... Provázel 
mne«. A tak dojdeme k novému setkání, k setkání 
vděčnosti.“
„A v srdci se má rodit vděčnost k Pánu – řekl 
dále papež. On nikdy nepřestává putovat našimi 
dějinami. Kolikrát jen jsme před Ježíšem zavřeli 
dveře, kolikrát jsme dělali, jakože  jej nevidíme, 
a nevěřili jsme, že je s námi. Kolikrát jen jsme 
zapřeli spásu. On tam však byl.“
„Paměť nás přibližuje Bohu. Památka toho, co pro 
nás Bůh učinil znovustvořením, obrozením, které 
přesahuje bývalou Adamovu zář prvního stvoření. 
Jednoduše vám radím, abyste se upamatovávali: 
»Jaký byl můj život, jaký byl můj dnešní den nebo 
jaký byl tento poslední rok? Památka. Jaký byl můj 
vztah k Pánu?« Upamatovávat se na krásné a velké 
věci, které Pán učinil v životě každého z nás.“
     
www.radiovaticana.cz/21.04.2016
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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: 

20036-1180703399/0800
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.

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

O putování a paměti 
Křesťan si má stále připomínat způsoby a okol-
nosti, kdy se v jeho životě zpřítomnil Bůh, protože 
to posiluje jeho víru. Tato myšlenka tvořila červe-
nou nit homilie papeže Františka při ranní mši v 
kapli Dómu sv. Marty ve čtvrtek 21. dubna.

Víra je cesta, během níž je třeba si ustavičně 
připomínat krásné věci, které učinil Bůh, a také 
překážky a odmítnutí, protože „Bůh jde s námi a 
neděsí se našich zlomyslností“.
Papež se vrátil k již vícekrát zmíněnému tématu, 
které vyplynulo z prvního čtení (Sk 13,13-25). 
To podává, jak svatý Pavel vešel do synogogy v 
Antiochii a začal hlásat evangelium připomínkou 
minulosti vyvoleného lidu, počínaje Abrahámem 
a Mojžíšem, přes zaslíbenou zemi až k Ježíšovi. 
„Toto »dějinné kázání«, které učedníci používají, 
je zásadní – zdůraznil papež – a má upamatovat 
posluchače na vrcholné události a znamení Boží 
přítomnosti v životě člověka.“
„Vrátit se zpět a spatřit, jak nás Bůh zachraňuje. Srd-
cem a myslí se upamatovávat na cestu a tak dojít k 
Ježíši. Sám Ježíš, který nám v největší chvíli svého 
života – na Zelený čtvrtek a Velký pátek – daroval 
svoje Tělo a svou Krev, řekl: »To čiňte na mou pa-
mátku«. Ježíšovu památku. Mít na paměti, jak nás 
Bůh spasil.“
Církev nazývá svátost eucharistie památkou – 
poznamenal dále papež – právě tak, jako je Deu-
teronomium v Bibli „knihou paměti Izraele“. Také 
my si máme počínat stejně ve svém vlastním 
životě, protože každý z nás, doprovázen Bohem, 
ušel určitou cestu, někdy byl Pánu blíže, jindy byl 
od Pána daleko.



LAUDATO SI’ XI.
nová encyklika papeže Františka o ekologii 

IV. Zhoršení kvality lidského života 
a sociální degradace

43. Uvědomíme-li si skutečnost, že také lidská 
bytost má právo žít a být šťastná, a kromě toho 
má zvláštní důstojnost, nemůžeme odhlížet od 
účinků zhoršování životního prostředí, nynějšího 
modelu rozvoje a odpisové kultury na život lidí. 

44. Dnes se setkáváme například s neúměrným 
a neuspořádaným růstem mnoha měst, která 
se ze zdravotního hlediska stala neobyvatelný-
mi, nejenom znečištěním způsobeným toxic-
kými emisemi, ale také městským chaosem, 
dopravními problémy a vizuálním a akustickým 
znečištěním. Mnohá města jsou obrovské nee-
fektivní struktury, které spotřebovávají nadměrně 
množství vody a energie. Jsou čtvrti, které byly 
sice vybudovány nedávno, ale jsou zahlcené a 
neuspořádané a postrádají dostatečné prostory 
zeleně. Není vhodné, aby obyvatelé této planety 
žili stále více ponořeni do cementu, asfaltu, skla 
a kovů, zbaveni fyzického kontaktu s přírodou. 

45. Privatizace prostorů v některých venkov-
ských i městských místech ztížila přístup občanů 
do obzvláště krásných oblastí; jinde vznikly rezi-
denční „ekologické“ čtvrti, které jsou k dispozici 
jen málokomu, a které jsou spravovány tak, aby 
tam jiní nepřicházeli rušit umělý klid. Často na-
jdeme krásné město plné kultivované zeleně v 
některých „bezpečných“ oblastech, ale nikoli v 
těch méně viditelných, kde žijí ti, které společ-
nost skartovala. 

46. Sociální složky globální změny zahrnují za-
městnanecké účinky technologických inovací, 
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Rok 2016 ve farních akcích

9. ledna
Tříkrálová sbírka

10. ledna
Tříkrálový průvod

15. ledna
Víkend pro mládež (Vesmír)

30. ledna
Farní ples v Martínkovicích

10. února
Popeleční středa

13. února
Postní duchovní obnova

29. února
Ekumenická bohoslužba 

25. března
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích 

(dopoledne)

5. května
Nanebevstoupení Páně

7. května
Pouť do Vambeřic

13. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.

14. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

15. května
1. svaté přijímání/slavnost Seslání Ducha 

Svatého

15. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost

21. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích

22. května
Hvězda – májová pobožnost

26. května
Boží Tělo

29. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost 

(cyklopouť)

10. června
Noc kostelů

18. června
Farní den (klášter)

23. července
Jakubsko-anenský víkend

6. srpna
Křinická pouť

8. – 12. srpna
Farní tábor, fara Ruprechtice

1. října
Farní výlet 

23. října
Svatohubertská bohoslužba

12. listopadu
Den veteránů (Martínkovice)

12. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)

24. prosince
Zpívání koled v nemocnici

sociální exkluzi, nerovnost v disponibilitě a spo-
třebě energie a dalších službách, sociální frag-
mentaci, růst násilí a vznik nových forem sociální 
agresivity, obchod s narkotiky a stoupající spo-
třebu drog mezi těmi nejmladšími, ztrátu identity. 
To jsou znamení, která mimo jiné ukazují, jak růst 
posledních dvou století nevedl ve všech aspek-
tech k pravému integrálnímu pokroku, ani ke 
zlepšení kvality života. Některá z těchto znamení 
jsou zároveň příznaky opravdové sociální degra-
dace, tichého rozpadu integrujících a spojujících 
sociálních svazků. 

47. K tomu přistupuje dynamika médií a digi-
tálního světa, který, stane-li se všudypřítomný, 
nepodporuje rozvoj schopnosti moudře žít, hlou-
bavě přemýšlet a velkodušně milovat. Velkým 
mudrcům minulosti by v tomto kontextu hrozilo, 
že spatří svoji moudrost, jak se dusí uprostřed 
rozvratného hluku informací. Vyžaduje to od nás 
snahu, aby tyto prostředky přispívaly k novému 
kulturnímu vývoji lidstva, a nikoli k úbytku jeho 
nejhlubšího bohatství. Pravou moudrost, plod 
reflexe, dialogu a velkodušného setkání mezi 
lidmi, nelze dosáhnout pouhou akumulací dat, 
která zahlcují a matou na způsob mentálního 
znečistění. Reálné vztahy s druhými a všechno, 
co s sebou přinášejí, zároveň tíhnou k tomu, aby 
se nahradily typem komunikace zprostředkova-
né internetem. To umožňuje selekci či eliminaci 
vztahů podle naší libovůle, čímž nezřídka vzniká 
nový typ umělých emocí, které se váží spíše k 
přístrojům a obrazovkám než k lidem a k přírodě. 
Nynější prostředky umožňují, abychom vzájemně 
komunikovali, sdíleli poznatky i pocity. Nicméně, 
někdy nám také brání navázat přímý kontakt s 
úzkostí, chvěním a radostí druhého a se složitostí 
jeho osobní zkušenosti. Proto by neměla udivovat 
skutečnost, že dotěrnou nabídku těchto produktů 
provází hluboké a melancholické neuspokojení v 
meziosobních vztazích či škodlivá osamělost. 
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
DESATERO PŔIKÁZÁNÍ

Páté přikázání: Nezabiješ

466. Proč se má respektovat 
lidský život?
Protože je posvátný, neboť od počátku zahrnuje 
stvořitelskou činnost Boha, je a vždycky zůstává 
ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli, svému jediné-
mu cíli. Nikomu tedy není dovoleno přímo ničit 
nevinnou lidskou bytost, protože to závažně 
odporuje důstojnosti osoby a svatosti Stvořitele. 
„Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedli-
vý“ (Ex 23,7).
467. Proč není oprávněná obrana 
osob a společnosti proti této 
absolutní normě?
Protože oprávněnou obranou se uskutečňuje 
volba bránit se a zhodnocuje se právo na vlastní 
život i druhého a ne volba zabíjet. Oprávněná 
obrana může být také závažnou povinností pro 
toho, kdo má odpovědnost za život druhého. 
Vždyť kdo se brání, uskutečňuje právo na život, 
vlastní i druhého. Nicméně obrana nesmí užít 
většího násilí, než je nutné.
468. K čemu slouží trest?
Trest, uložený právoplatnou veřejnou autoritou, 
má za cíl napravit nepořádek, který napáchala 
vina, hájit veřejný pořádek a bezpečnost osob, 
přispět k napravení viníka.
469. Jaký trest je možno uložit?
Trest musí být přiměřený závažnosti zločinu. 
Dnes, kdy stát má možnosti potlačovat zločin 
tak, že viníka učiní neškodným, případy abso-
lutní nutnosti trestu smrti „jsou již velmi vzácné, 
ne-li prakticky neexistující“ (Evangelium vitae). 
Jsou-li nekrvavé prostředky dostačující, úřední 
moc se omezí na tyto prostředky, protože ty lépe 
odpovídají konkrétním podmínkám obecného 
dobra, více odpovídají důstojnosti osoby a 
viníkovi definitivně neodnímají možnost morálně 
se obrodit.
470. Co zakazuje páté přikázání?
Páté přikázání zakazuje jako těžce se protivící 
mravnímu zákonu: přímou a úmyslnou vraždu 
člověka, ale i spolupráci na ní; přímé ukončení 
těhotenství, chtěné jako cíl nebo prostředek, ale 
také spolupráci na něm, pod trestem exkomuni-
kace: lidská bytost musí být absolutním způso-
bem hájena ve své integritě již od svého početí; 
přímou eutanázii, kterou se aktivně ukončuje ži-
vot tělesně postižených osob, nemocných nebo 
umírajících; sebevražda i záměrná spolupráce 
na ní, neboť to těžce uráží spravedlivou lásku k 
Bohu, k sobě a k bližnímu: co se týká odpověd-
nosti, sebevrah ji může zvětšit, dá-li pohoršení, 
ale mohou ji zmenšit zvláštní psychické potíže 
nebo těžký strach.

Filotea: 
O duchovních a citových útěchách

Zbožnost není tehdy, když se nám srdce 
rozplývá lahodnými a libými pocity útěchy 
a něžnosti, takže při některých duchovních 
cvičení až vzdycháme blažeností a jsme 
dojati k slzám. Je totiž mnoho duší, které 
tyto útěšné a něžné pocity prožívají, a pře-
ce mají spoustu nepravostí.   

Když vidíme, jak ukřižovanému Ježíši 
Kristu proniká srdcem rána kopím, useda-
vě pláčeme. Ale proč mu ochotně nedáme 
jablko, které máme v ruce a které on po 
nás tak naléhavě žádá – totiž naše srd-
ce, jediné jablko lásky, které  tento drahý 
Spasitel chce?

Naše srdce to jsou stromy; náklonnosti 
a vášně jsou jejich větve; dílo nebo skutky 
pak jejich ovoce.

Matka dává dítěti pamlsek proto, aby ji 
za to políbilo: líbejme tedy Spasitele, který 
nám dává tolik sladkostí.

Sv. František Saleský (kráceno)

471. Jaké lékařské procedury jsou 
dovoleny, když je smrt považována 
za bezprostřední?
Léčebné kúry, které má mít nemocná osoba, se 
nesmí oprávněně přerušit. Je oprávněné použití 
utišujících prostředků, nezaměřených na smrt, 
a zřeknutí se „terapeutické úpornosti“, to je 
použití nepřiměřených lékařských procedur a 
bez rozumné naděje na kladný výsledek.
472. Proč musí společnost chránit 
každé embryo?
Nezcizitelné právo na život každého lidského 
jednotlivce, již od jeho početí, je základním 
prvkem občanské společnosti a jejího zákono-
dárství. Nedá-li stát svou moc do služby práv 
všech a zvláště nejslabších, mezi nimi ještě 
nenarozených, jsou tím ohroženy samy základy 
právního státu.
473. Jak se lze vyhnout pohoršení?
Pohoršení, které spočívá v tom, že se druzí 
přivedou ke konání zla, se lze vyhnout tím, že se 
respektuje duše i tělo osoby. Uvádějí-li se jiní k 
tomu, aby těžce hřešili, páchá se těžká vina.
474. Jakou povinnost máme vůči tělu?
Musím rozumně pečovat o tělesné zdraví, své 
i druhého, přesto se ale vyhýbáme kultu těla 
a jakémukoliv druhu přehánění. Kromě toho je 
třeba se vyhýbat užívání drog, jež způsobují vel-
mi těžké následky na zdraví a na lidském životě 
a také zneužívání jídla, alkoholických nápojů, 
tabáku a léků.
475. Kdy jsou morálně dovolené 
vědecké, lékařské nebo psychologické 
experimenty na osobách nebo 
skupinách lidí?
Jsou morálně oprávněné, jsou-li ke službě 
integrálnímu dobru osoby a společnosti, bez 
nadměrných rizik pro život, tělesnou a psychic-
kou integritu subjektů, dostatečně informova-
ných a souhlasících.
476. Jsou dovolené transplantace 
a darování orgánů před i po smrti?
Transplantace orgánů je morálně přijatelná se 
souhlasem dárce a bez nadměrných rizik pro 
něho. Pro ušlechtilý akt darování orgánů po 
smrti, musí být náležitě zjištěna skutečná smrt 
dárce.
477. Jaké praktiky jsou proti respekto-
vání tělesné integrity lidské osoby?
Jsou to únosy osob, terorismus, mučení, násilí, 
přímá sterilizace. Amputace a  zkomolení nějaké 
osoby je morálně dovoleno pouze pro nezbytné 
terapeutické účely téže osoby.
478. Jak je třeba pečovat o umírající?
Umírající mají právo důstojně prožívat své 
poslední okamžiky pozemského života, přede-
vším podporováni modlitbou a svátostmi, jež 
připravují na setkání s živým Bohem.
479. A jak se má zacházet 
s těly zesnulých?
S těly zesnulých se má zacházet s úctou a lás-
kou. Jejich kremace je dovolena, je-li prováděna 
bez zpochybňování víry ve vzkříšení těl.

Sv. Brendan, opat, 
16. května
Byl irského původu a narodil se kolem roku 

485 v Tralee v hrabství Kerry. Jako dítě byl vy-
chováván světicí Ity v Killeedy v hrabství Limerick. 
Jejími zásadami byly víra v Boha a čistota srdce, 
prostý život a zbožnost, velkorysost a láska. Bývá 
uváděn i další vychovatel, biskup z Kerry. Bren-
dan se stal mnichem a knězem. 

Legendy popisují „Plavby sv. Brendana“ jako 
neuvěřitelná dobrodružství, z nichž  nejznámější 
je o tom, kterak si jeho mniši spletli spící velrybu 
s ostrovem a přistáli na ní. Proto je velryba v jeho 
atributech a také bývá zobrazován celý výjev při 
plavbě na Blažené ostrovy v  Atlantiku( míněny 
jsou Kanárské ostrovy). Je možné, že asketičtí 
mniši hledali vhodné místo k osídlení. V legendě 
„zaslíbenou zemi“ nalezl, ale byl poslán zpět do 
Irska. 

Daleko skutečnějšími jsou jeho cesty na Ionu 
a do západního Skotska. Údajně navštěvoval ve 
Skotsku charismatického misionáře Kolumbana 
a Brita Mala, který šířil evangelium v Bretani. Ko-
lem roku 559 založil Brendan klášter Clonfert v 
Galwayi, jehož prý byl opatem. Zemřel ve věku 
kolem 95 let. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Pastýřský list ke dni duchovních povolání

Drazí bratři a sestry,
milí mladí přátelé, spolubratři v kněžské a duchovní službě, obracím se dnes na Vás, kdy 
o čtvrté neděli velikonoční čteme z Janova evangelia alegorii o Dobrém pastýři.
 Rozhodnutím blahoslaveného papeže Pavla VI. slavíme tuto neděli jako den duchovních 
povolání. Byl velkým přítelem našeho národa, jak o tom svědčí jeho postoje a pomoc za 
druhé světové války, tak i pozdější přátelství s kardinálem Beranem. Otázka povolání, 
která je padesát let od Druhého vatikánského koncilu v naší zemi stále aktuální, stala se 
pro mnohé téměř nepatřičnou. Otevřme Bibli, listujme stránku po stránce a budeme do-
slova šokováni skutečností, jak často Bůh povolává člověka a svěřuje mu specifický úkol: 
povolání praotce naší víry Abraháma, Mojžíše, krále Davida, proroka Izajáše, Jeremiáše 
či Jonáše…, myslím, že bychom neskončili ani za hodinu, kdybychom se pokoušeli 
vyjmenovat celou řadu  jmen povolaných. Také Pán Ježíš povolává své učedníky. Jak 
často se povolaní vzpouzí, odmítají a právem poukazují na nesplnitelnost úkolů, které 
Bůh před ně klade.
 Cituji slova opata z Nového Dvora,  Dom Samuela Laurase: „Těžko si představit, že by 
Abrahám odsekl: ‚Tvůj plán má svou váhu, ale já raději zůstanu v Uru, v Chaldeji, vyhovu-
je mi zdejší klima. Najdi si někoho jiného.‘ Mojžíš tuto metodu odmítnutí použil dokonce 
několikrát (Ex 3,11; 4,10…) Ale Bůh neustoupí. Je snad Bůh tyran, kterého musíme 
slepě poslouchat?“ Byly Ježíšovy nároky snazší? Co požadoval od svých učedníků? Jaké 
by však byly dějiny lidstva, naší kultury a civilizace? Co například sv. Václav, Vojtěch, Lud-
mila, Anežka, Zdislava, nebo P. Štemberka, P. Toufar, nebo sestra Vojtěcha Hasmandová? 
Ano, mladý příteli, mladá dívko, i Tebe Bůh volá. Vím to, protože Bohu na nás záleží! Zdá 
se Ti jeho pozvání těžké, vysmívané, neatraktivní? Máš pravdu, tak jako rozumné byly 
námitky shora zmiňovaných, o kterých čteme v Písmu svatém. Přeci však nemůžeš říci, 
že by tyto nadlidské, často šíleně dobrodružné úlohy, zmínění s Boží pomocí nesplnili. 
Nebyli na to sami. On, který Je, byl s nimi. On, který nám ukázal svou lásku na Velký 
Pátek na kříži, byl s nimi. On, Vzkříšený, bude s Tebou. Nebude to lehké, ale stojí to za to. 
Apoštol národů sv. Pavel napsal: „Je-li s námi Bůh, kdo proti nám!“
 Volá Vás, kteří jste se narodili do svobody, po které jsme tolik toužili, za kterou tolik 
našich bratří a sester trpělo. Byli to často Vaši prarodiče, příbuzní, či jejich přátelé. Dávali 
všanc své životy, plány a budoucnost. To oni Vás žádají: Měj odvahu, ten, který je Láska,  
tě neopustí! Bude s tebou! Proto také pro Vás, budoucí kandidáti semináře, připravujeme 
nový formační a studijní program.
 Obracím se k Vám, milí rodiče a příbuzní, či přátelé těch, kteří se vám svěří se slovy: 
„Chtěl bych být knězem, chtěla bych jít do kláštera“. Nezrazujte je, nebraňte jim. Ano, 
hovořte s nimi vážně, upozorněte je na těžkosti, ale nezapomeňte, že jsou voláni Bo-
hem k velkým věcem. Náš svět se změnil a naše společnost, naše rodiny, naše Církev, 
potřebuje tuto službu mladých, odvážných lidí, potřebuje je u oltáře, ve zpovědnici, při 
katechezi, ale i v církevní škole, u lůžka nemocného či umírajícího, ponořené v modlitbě, 
a tak pohotové ke službě Bohu a člověku. Tisíce lidí v naší zemi umírají ne pod mosty, 
ale v nemocnicích, v domovech pro seniory, sami a bez útěchy. Současný personál je 
přetížen, je ho nedostatek, a nestačí na tuto pomoc a nestačí být při nich. Myslete na to 
a společně sepněme ruce k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český

Chystáte se na závěrečnou 
papežovu mši do Krakova?
Na závěrečné víkendové setkání s  papežem jsou zváni 

úplně všichni, mladí i starší. Doporučujeme přijet na celý závě-
rečný víkend od 29. do  31.7. Takto bude účastníkům zajištěn 
poutnický balíček, poklidnější putování, také místo na vigílii a 
závěrečné mši svaté v Campus Misericordiae, které se nachá-
zí asi 6 km za Krakovem.

Poutníci, kteří se chystají přijet až v  sobotu, se mohou 
zaregistrovat na místech k  tomu určených v  blízkosti místa 
setkání. Zaplacením registračního poplatku získáte poutnický 
balíček, batoh s  důležitými proutnickými materiály, možnost 
cestovat MHD a stravu. Finanční příspěvek je také vyjádřením 
podpory tohoto setkání. Mladí lidé se již v sobotu po ranní mši 
svaté v cisterciáckém klášteře v Mogile budou přemísťovat na 
místo, aby očekávali Svatého otce. Ze soboty na neděli se spí 
pod širým nebem.

Pokud by někdo chtěl přijet až v neděli ráno, je třeba počí-
tat s velkou časovou rezervou. Policie bude zastavovat dopra-
vu, auta i autobusy budou odstaveny na příjezdových cestách. 
Není zřejmé, kolik kilometrů budou muset poutníci jít pěšky. 
Upozorňujeme, že po celou dobu Světového dne mládeže 
bude úplný zákaz vjezdu osobních automobilů i autobusů do 
celého Krakova a polští ani čeští organizátoři zde nezajišťují 
parkování.

Kněží, kteří nebudou registrováni a nepřijdou v neděli 31. 
7. k hlavnímu pódiu kolem šesté hodiny ráno, nemohou počí-
tat s koncelebrací.

Slavnosti s papežem jsou přístupné i bez registrace. Do-
stanete se však do nejzazších sektorů.

Na závěrečné setkání se očekává kolem 2 milionů účast-
níků. Je třeba tedy počítat, že odchod či odjezd v neděli po mši 
svaté se časově protáhne. Všichni se budou vracet po silnicích 
a doprava může být zprovozněna odhadem kolem 19. či 20. 
hodiny. Registrace možná na odkaze pod článkem.

www.krakov2016.signaly.cz
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MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN

MALÁ POSELSTVÍ
VOJTĚCHA KODETA
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí.
2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, 
    aby nás uvěznily ve vlastním srdci.
3. Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; kéž by ta naše byla pomocí pro ty, kteří hledají!
4. Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí, jako by se v něm rozmnožil život.
5. Doba čekání nemusí být vždycky neplodná, vždyť i zima potichu připravuje půdu pro záplavu nového života.
6. Pamatovat v modlitbě občas i na sebe není sobectví, ale pokora.
7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je třeba se odvážit i radikálně bourat.
8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už jen svou přítomností.
9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale důvěra v milosrdenství z nás dělá předmět Boží péče.
10. Nezapomínejme na to, že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním, to my se unavíme o odpuštění prosit. 
11. Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, prožitých s nadějí a láskou.
12. Člověk, který neztratil touhu učit se novým věcem, zůstane dlouho mladý duchem.
13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo se naučil s důvěrou odevzdávat své starosti Otci a nebrat se moc vážně.
14. Vícekrát za život jsme nuceni opouštět hnízdečko svých dosavadních jistot; jinak ani nelze dozrát.
15. Nepošilhávej po životní cestě druhých; Boha potkáš na té své.
16. Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si připomněl, že je stvořen pro nekonečné obzory.
17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem neztratí.
18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím chlubit, ale místo toho se pokorně sklánějí.
19. S přítelem jsou i ty nejobyčejnější radosti dvojnásobné.
20. Vždycky se stáváme více lidmi, když se nestaráme jen o sebe a učíme se lásku projevit.
21. Bůh velmi rád staví velká díla na tom, co je nepatrné, co je v očích světa pokládáno za nic.
22. Je lepší riskovat, že se při chůzi trochu ušpiníš, než zemřít vsedě.
23. Nemáme za úkol bližního jen respektovat, ale milovat; a v tom je ta potíž.
24. Leckdo skrývá pod ježatou slupkou dobré a citlivé srdce; jen důvěra druhých ho dokáže vyvolat k životu.
25. Udělat si kvalitní čas pro své nejbližší není nikdy ztráta času. Učme se na nich nešetřit – dokud je čas.
26. Bez mrazu by nevzniklo sladké ledové víno a bez prožitých zkoušek by nikdo z nás neměl 
      trpělivost a milosrdné srdce.
27. Netrpělivý člověk a perfekcionista se v tomto nedokonalém světě hodně natrápí.
28. Jsme královské děti, ale nezapomeňme, že náš král nese na svém těle stopy kříže.
29. Čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka těm, kdo touží vidět Boha.
30. Síla charakteru se pozná i v tom, jestli se člověk umí postavit k problému čelem.
31. Nikdy nebudeme dost žasnout nad pokorou Božího Syna, který se stal jedním z nás, 
      aby mohl sdílet náš život se vším všudy.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii 
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Naši pastýři 1938 – 1945, 
zahynuvší a věznění

(325 osob včetně 
patnácti bezejmenných cisterciáků)
BIM přináší další jména kněží:

František Pánek. Katecheta ve Velvarech, Ar-
cidiecéze pražská. Zemřel v  Dachau 14. ledna 
1941. 

Josef Pašek. Farář v Olešnici, Diecéze česko-
budějovická. Z Dachau poslán na smrt 20. květ-
na 1942.

Jan Křtitel Pauly. 
Během okupace finančně podporoval domácí 
odboj. Od roku 1942 internován v Zásmukách, 
kde zemřel 20. prosince 1944. Pochován je v 
Praze na Malvazinkách. 

Alois Pawlus. Vězněn od 25. srpna 1943 do 
29. dubna 1945. 

Augustyn Pazdziora. Kněz polské národnosti. 
Do Dachau přišel 28. dubna 1940. Přeložen 5. 
června 1940 do Mauthausenu-Gusenu a tam 
zemřel 13. září 1940.

Ladislav Pecháč. Kaplanem v Praze-Vinohra-
dech. Zatčen proto, že údajně napsal výhrůžný 
dopis svému představenému, arciděkanovi u 
svaté Ludmily, což byl německý kněz. Na konci 
války byl Ladislav Pecháč osvobozen z Dachau.

Jindřich Peichl. Vězněn od 1. září 1939. Válku 
přežil. 

ThDr. Josef Peterek. Vězněn od 26. srpna 
1942 do 16. srpna 1944. 

Josef Pichl. Kněz německé národnosti. Farář 
v  Pirkenhammeru (dnes Březová u Karlových 
Varů), Diecéze plzeňská. Zatčen 18. prosince 
1940 pro poslech vatikánského rozhlasu. Od 18. 
prosince 1942 v Dachau. Na svobodu propuštěn 
z Dachau 9. dubna 1945.

Nepomuk Václav Pikl. Premonstrát v  Želivi. 
Zatčen v únoru 1945 a vyslýchán na gestapu 
v Táboře. Poté uvězněn v Terezíně. Na svobodu 
se dostal na počátku května roku 1945. V roce 
1946 asistoval při popravě oběšením dvou od-
souzených kolaborantů z Humpolce a z Budíko-
va. Pikl byl pronásledován i komunisty a dva roky 
vězněn ve Valdicích. 

Josef Pikora. Kaplanem v Roudnici, Arcidiecé-
ze pražská. Zatčen pro financování a čtení letáků 
českého protinacistického odboje. Na konci války 
byl osvobozen z Dachau.

František Pitrun. Zatčen a internován. 

Václav Pitrun. Jezuita-scholastik v Praze. Dne 
22. července 1944 si pro něj v rámci zátahu na 
řád přišlo gestapo. Nejprve eskortován do pan-
krácké věznice, odkud byl převezen do pražské 
služebny gestapa v Petschkově paláci k mnoha-
hodinovým brutálním výslechům. Po soudu na 
Pankráci byl převezen do Terezína. V roce 1945 
se do Prahy vrátil. Po válce vězněn i komunisty.

Franz Plail. Kněz německé národnosti. Farář 
v obci Útvina, Diecéze plzeňská. Do Dachau při-
šel 5. prosince 1941. Dne 28. května 1942 pře-
ložen do jiného koncentračního tábora.

Josef Plojhar. Administrátorem v  Rudolfově, 
Diecéze českobudějovická. Byl zatčen při naci-
stické akci Albrecht První, cílené na Židy a další 
oponenty nacismu v Československu. Na konci 
války byl osvobozen z Dachau. 

Rudolf Ploszek. Zatčen 8. září 1939 a propuš-
těn v říjnu 1939 do domácího léčení, kde 5. října 
1940 zemřel. 

Ferdinand Pokorný. Katecheta v Bzenci. Pří-
čina zatčení zněla: Oslabování vnitřní fronty svou 
činností mezi příslušníky Protektorátu v Říši, kde 
působil jako misionář. Na konci války byl osvobo-
zen z Dachau.

Antonín Polanský. Účastník partyzánského 
odboje. Byl zabit granátem 2. května 1945 při 
osvobozování v lese u Napajedel. 

Jaroslav Popelka. Jezuita-scholastik v Praze. 
Dne 22. července 1944 si pro něj v rámci zá-
tahu na řád přišlo gestapo. Nejprve eskortován 
do pankrácké věznice, odkud byl převezen do 
pražské služebny gestapa v Petschkově paláci k 
mnohahodinovým brutálním výslechům. Vězněn 
v Terezíně. Brzy po válce odjel k dalšímu studiu 
do Velké Británie. Později působil jako misionář 
mezi krajany v Kanadě a USA. Zemřel roku 1987 
v Los Angeles, kde je i pochován.

Jan Porubsky. Kněz německé národnosti, fa-
rář v  Životicích u Nového Jičína, dnes Diecéze 
ostravsko-opavská. Zatčen proto, že opravoval 
kostel bez povolení úřadů a kázáními rozbíjel na-
cistickou vnitřní frontu. Od 1. května 1944 v Da-
chau, kde se dožil konce války. V  závěru války 
se v Dachau u blokového písaře přihlásil k české 
národnosti.  

Jan Pour. Farářem v Kostelci u Hluboké nad Vl-
tavou, Diecéze českobudějovická. Zatčen proto, 
že v kázáních a svou kněžskou činností vystu-
poval proti Říši. Na konci války byl osvobozen 
z Dachau.

Velkopáteční křížová cesta
Díky nově ustanovenému státnímu svátku 
se mohla tradiční velkopáteční pobožnost 
křížové cesty v Křinicích konat již v pravé 
poledne.

Týden otevřených 
kostelů
2. – 6. července 2016 

opět proběhne, širokou veřejností veli-
ce kladně vnímaný, TÝDEN OTEVŘENÝCH 
KOSTELŮ BROUMOVSKA. Prosím, pokud by 
někdo (mládež, senioři, ZTP) chtěl b e z p l 
a t n ě během začátku prázdnin hlídat ně-
který z kostelů, ať dá vědět. Předpokládaný 
čas otevření kostelů je 10:00 – 16:00 hod. 
Děkuji.

P. Martin Lanži

 ThDr. Norbert František Prachovský. Novo-
říšský premonstrát. Trpěl atrofií svalstva, zemřel 
v Osvětimi po aplikování fenolové injekce 18. 
ledna 1943. 

Klemens Prior. Vězněn od srpna 1943.

Ferdinand Prokop. Farář ve výslužbě a kněz 
Diecéze litoměřické, bytem v  Praze. Z Dachau 
poslán na smrt 20. května 1942. 

Josef Průša. Farář v  Předslavi, dnes Diecéze 
plzeňská. Odsouzen proto, že vydal matriční do-
kument pro neárijce. Příkaz k ochranné vazbě na 
něj byl uvalen pro nepřátelství vůči velkoněmec-
ké Říši. Na konci války byl osvobozen z Dachau.

Jacob Mattheus Punt. Holanďan, kněz Kon-
gregace kalasantinů, v době svého druhého za-
tčení žil v Kročehlavech u Kladna. Poprvé zatčen 
26. srpna 1938 v Deutch Goritz kvůli kázání a za 
to, že v soukromém rozhovoru kritizoval Hitlera. 
Byl odsouzen a vězněn v Rakousku. Po odpykání 
trestu propuštěn 21. prosince 1938. Z Rakous-
ka odešel v lednu 1939 do kláštera Kročehlavy. 
Podruhé internován od 12. května 1940 v Klad-
ně. Údajně značně zneklidňoval obyvatelstvo. Na 
konci války byl Jacob Punt  osvobozen z Dachau.
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Opravy 2016 
Koncem ledna tohoto roku podala ŘKF – 

Děkanství Broumov žádost na další etapu oprav 
kostela sv. Markéty v Šonově v rámci grantu Ev-
ropské unie PŘEKRAČUJEME HRANICE. Jedná 
se o program, který si klade za cíl příhraniční 
spolupráci, v našem případě česko-polskou. Na 
polské straně je partnerem farnosti Fundacja Pa-
łac Gorzanow. Celkové společné náklady farnosti 
činí 16.926.300.- Kč. Spoluúčast činí 10%. 
V případě kostela sv. Markéty se jedná hlavně o 
opravy interiéru včetně stropu.

Posledního března byla podána žádost i o 
dotaci EU z  grantové oblasti IROP. Původně se 
zamýšlely čtyři kostely. Avšak v  případě Heř-
mánkovic a Vižňova nebyla k plné spokojenosti 
připravena projektová dokumentace (PD). Proto 
v žádosti zůstaly jenom kostely v Ruprechticích a 
ve Vernéřovicích. V případě Ruprechtic se počítá 
s kompletní  opravou vnějšího pláště (fasáda a 
střecha), elektroinstalace, varhan, vitráží, křížové 
cesty a hlavního oltáře. U Vernéřovic se počí-
tá s  opravou fasády, kazatelny, křížové cesty a 

bočních oltářů. Celková výše dotace činí 31 956 
380,- Kč. Spoluúčast je 5%. 

V  případě úspěchu obou dotací přislíbil 
výraznou spoluúčast Královéhradecký kraj a 
podnikatel František Kocián je ochoten přispět 
částkou 1 000 000,- Kč. K tomu byla s dopro-
vodnými dopisy p. kardinála Duky a p. biskupa 
Vokála zaslána žádost o finanční podporu od ně-
meckých organizací Kirche in Not a Renovabis. 
Jako projev snahy o získání dalších finančních 
prostředků putuje v květnu fotografická výstava 
TEMPUS FUGIT do USA. V květnu do Denveru, a 
to díky Barboře Veselé, která tam končí svůj roční 
studijní pobyt. V červenci pak TF navštíví krajan-
skou komunitu v Chicagu a katolickou Ave Maria 
University na Floridě. Spolu s výstavou putuje za 
velkou louži i fotografická publikace Jana Záliše.

Koncem dubna proběhla v sídle Evropského 
parlamentu v  Bruselu pracovní porada s  euro-
poslancem Tomášem Zdechovským, které vý-
sledkem bude posílení snah zapsat broumovský 
klášter a barokní skupinu kostelů na Seznam 
světového dědictví Unesco. To je však běh na 
hodně dlouhou trať. 

Z  ministerských a krajských dotací se le-
tos bude pokračovat na opravách na kostelích 
v Otovicích (895 000,- Kč/střecha), ve Vižňově 
(915 000,- Kč/střecha). V  případě děkanského 
kostela sv. Petra a Pavla v  Broumově se letos 
dokončí oprava vrchní části střechy ve výši 330 
000,- Kč a rovněž se bude pokračovat v rekon-
strukci varhan (cca 340 000,- Kč). Z Fondu soli-
darity Královéhradecké diecéze (FS KD) by měla 
začít přestavba přístavby broumovské fary (letos 
cca 250 000,- Kč). V  případě teplické farnosti 
se bude z  ministerského programu pokračovat 
na opravě střechy farního kostela sv. Vavřince 
(660 000,- Kč), na faře v Teplicích se z FS KD 
nově postaví komín. Z dalšího programu MK ČR 
by měly  začít práce na záchranu věže kostela ve 
Zdoňově (cca 450 000,- Kč) a pokud budeme 
ve FS KD úspěšní, proběhnou i menší práce na 
fasádě kostela v Horním Adršpachu. K tomu vše-
mu je potřebné ještě přičíst náklady pro další PD 
pro kostely v Heřmánkovicích a v Otovicích (cca 
300 000,- Kč). 

P. Martin Lanži

Jednání s euro poslancem Tomášem Zdechovským v bruselské kanceláři Evropského parlamentu 19/04/2016
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

1. květen
Teplice, sv. Vavřinec  08:30 hod
Otovice     08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Horní Adršpach  15:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

8. květen
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod
Martínkovice   08:30 hod
Vernéřovice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Zdoňov   15:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

15. květen
Teplice, sv. Vavřinec  08:30 hod
Šonov, k. sv. Markéty 08:30 hod
Vižňov   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Horní Adršpach  15:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

22. květen
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod
Martínkovice  08:30 hod
Ruprechtice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Horní Adršpach  15:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

29. květen
Teplice, sv. Vavřinec  08:30 hod
Božanov   08:30 hod
Heřmánkovice  10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Zdoňov   15:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

Výuka náboženství Broumov:

0. - 2. tř.: pondělí, 
ZŠ Meziměstí, 13:45 - 14:30 hod

3. tř. (1. sv. přijímání): 
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45 hod

4. tř.: středa, 
ZŠ Meziměstí, 13:15 - 14:00 hod

5. - 6. tř.: pátek, 
fara Broumov, 13:45 - 14:30 hod

4. - 5. tř.: pátek, 
fara Broumov, 13:45 - 14:30 hod

7. - 8. tř.: středa, 
fara Broumov, 14:20 - 15:05 hod

Výuka náboženství 
Teplice n/M:

Horní Adršpach: středa 12:00 hod 

Teplice: pátek 13:00 hod (2. - 5.tř) 

Vernéřovice: pátek 14:30 hod
WWW.BROUMOVFARNOST.CZ
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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.

MŠE SV. V TÝDNU
BROUMOV

Pondělí -  - *        
Úterý klášterní k. 18:00
Středa k. sv. Václava 18:00
Čtvrtek děkanský k. 07:15 hod*/*** 
Pátek děkanský k. 15:00 hod
Sobota  hřbit. k. PM 08:00 hod**
  k. sv. Václava 18:00 hod**

* Nanebevstoupení Páně, čtvrtek 5. května, 
mše sv. u P+P v 18:00 hod   

** Pouť do Vambeřic, sobota 7. května 
(ráno a večer mše sv. nebude) 

*** Slavnost Božího Těla, 
čtvrtek 26. května, mše sv. u P+P v 18:00 hod

Adorace: středa, sv. Václav, 18:30 – 18:50 hod; 
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; sobota 
28/05, P+P, 09:00 – 10:30 hod

MŠE SV. V TÝDNU
TEPLICE N. METUJÍ

Pondělí -  -        
Úterý -  - 
Středa k. sv. Vavřince 18:00 hod
Čtvrtek k. sv. Vavřince 18:00 hod*/*** 
Pátek k. sv. Vavřince 18:00 hod
Sobota  k. sv. Vavřince  08:00 hod*/***

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.
Adorace: čtvrtek 17:30 – 18:00 hod.

Májové pobožnosti: ve středu a v pátek po mši sv., 
v neděli v 16.30 hod. – u kapliček, dle ohlášení; 
v neděli 1. května je májová pobožnost v 16.30 u 

kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zdoňově. 
* Nanebevstoupení Páně, čtvrtek 5. května, mše sv. 

v Teplicích n. M. v 18:00 hod   
** Pouť do Vambeřic, sobota 7. května (ráno mše sv. 
v Teplicích bude; odpoledne poutní mše sv. v 16.00 

hod. ve Vambeřicíc/Wambierzyce) 
*** Slavnost Božího Těla, čtvrtek 26. května, mše sv. 

v Teplicích n. M. v 18:00 hod

Květnové akce 

5. května Nanebevstoupení Páně (mše sv., 18:00, P+P)

6. května Večer mladých

7. května Pouť do Vambeřic (sraz v 9:00 u broumovské fary, mše sv. v 16:00)

13. května Ekumenická bohoslužba v kostele DSv. (18:00)

14. května Svátost smíření před 1. sv. přijímáním (9:00 – 10:30, P+P) 

14. května Bohoslužba pro motocyklisty v k. sv. Barbory v Otovicích (11:00)

15. května 1. svaté přijímání/Seslání Svatého ducha (10:00, P+P)

15. května Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost (17:00)

20. – 22. května Vesmír – starší žáci

22. května Hvězda – Májová pobožnost (18:00)

26. května Boží Tělo, (18:00, P+P)

29. května Malé Svatoňovice – májová pobožnost – cyklopouť 

(sraz 13:30 u broumovské fary, pobožnost v 17:00)

Oznámení o malých poutích
Teplická farnost koná malé sobotní poutě ke Svatým 
branám Milosrdenství v Polsku. Jede se automobily. 
Data poutí: 21. 5. a 4. 6. (soboty). Program: odjezd 
v sobotu po mši sv. z Teplic na zvolené poutní místo 

v Polsku, společná pobožnost, modlitba k získání 
odpustků. Návrat do 12 hod.

P. Antonín Brychta


