
Modlitba je jako opalování

Během léta, které se letos vydatně připomínalo ještě v září, 
se mnozí věnovali i opalování. Tuto oblíbenou (ne)činnost je 
možné metaforicky použít i jako pobídnutí k modlitbě. Ta ne-
musí nutně být cyklickým opakováním známých slov, jako tře-

ba modlitba sv. růžence teď v říjnu. Stačí prosté vyčlenění si 
času na Boha. V kostele, v přírodě, doma v křesle. Někde, kde 
naladím své srdce na paprsky Stvořitele.

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: 

20036-1180703399/0800

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.

Marnivost 
je duševní osteoporóza
Vatikán. O rozdílu mezi neklidem pocházejícím z Ducha svatého a tím, který vychází z nečistého 
svědomí, mluvil papež v homilii při ranní mši ve čtvrtek 22. září v kapli Dómu sv. Marty a poukázal také 
na marnivost, kterou označil za duševní osteoporózu.

Evangelium daného dne (Lk 9,7-9) prezentuje neklid krále Heroda, který poté, co nechal zabít Jana 
Křtitele, cítí Ježíše jako další hrozbu. Byl znepokojen stejně jako jeho otec Herodes Veliký po návštěvě 
mudrců. „Naše duše – řekl papež – může být zneklidněna dvěma způsoby. Dobrý neklid přichází od 
Ducha svatého, který tak pobízí duši, aby konala dobré věci. Špatný neklid však vychází z nečistého 
svědomí. Oba Herodové řešili svůj neklid vražděním, šli přes mrtvoly.“

„Tito lidé spáchali mnoho zlého, konají zlo, mají nečisté svědomí a nemohou žít v pokoji, protože neustále 
pociťují jakési svrbění; mají jakousi kopřivku, která je nenechá v klidu. Tito lidé páchali zlo, a zlo - každé 
zlo - má vždycky stejný kořen: chamtivost, marnivost a pýchu. Všechny tři nenechají tvé svědomí na pokoji, 
nedovolí, aby vstoupil neklid Ducha svatého, přimějí tě žít neklidně a v obavách. Chamtivost, marnivost a 
pýcha jsou kořenem každého zla.“

„První dnešní čtení z knihy Kazatel (1,2-11) mluví o marnosti,“ pokračoval papež.

„Marnost nadýmá. Marnivost nemá dlouhý život, protože je jako mýdlová bublina. Marnivost nepřináší pravý 
zisk. »Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem« (Př 1,2) Snaží se, aby vypadal, 
finguje a předstírá. To je marnost. Chceme-li to říci jednoduše, pak marnivost je nalíčený život. Působí cho-
robu duše, protože když někdo maskuje svůj život kvůli zdání, aby zapůsobil, a všechno, co dělá, je jenom 
předstírání a marnivost, co nakonec získá? Marnivost je jako osteoporóza duše: zvnějšku se kosti zdají dobré, 
ale zevnitř se hroutí. Marnivost nás vede k podvádění.“

„Jako falešní hráči, kteří si značí karty – pokračoval papež. Jejich vítězství je fingované, nikoli pravdivé. 
Marností je žít předstíráním, žít zdáním a žít okázalostí. Toto působí neklid duše. Svatý Bernard říká silná 
slova všem marnivým: »Pomysli, čím budeš. Pokrmem červů.« Celý tvůj nalíčený život je lež, protože budeš 
pokrmem červů a nebudeš nic.“ Kde je tedy moc marnivosti? Pýcha nás ponouká k nepoctivostem, aby 
nebyla vidět chyba. Proto se všechno zastírá.“

„Kolik jen známe lidí, kteří se zdají dobří. Řekneme si: »Ten je dobrý. Chodí v neděli na mši a dává hodně 
peněz na kostel.« To je vidět navenek, ale osteoporóza je vnitřní korupce. Existují ovšem i takoví, kteří tak jed-
nají a jsou svatí... Marnivost se však jeví jako svatý obrázek a pravda je zcela jiná. A kde je naše síla a jistota, 
naše útočiště? Říkali jsme to v dnešním Žalmu: »Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení« (Žl 
90). A před evangeliem jsme si připomněli Ježíšova slova »Já jsem cesta, pravda a život« (Jan 14,6). Toto 
je pravda, žádná líčidla marnosti. Kéž nás Pán osvobodí od těchto třech kořenů zla: chamtivosti, marnivosti a 
pýchy. Především však od marnivosti, která nám tolik škodí.“

Můžeme se modlit 
spolu s muslimy?
Každý, kdo čte pozorně Nový zákon, velmi snad-
no zjistí, že tam není nic, co by ospravedlňovalo 
modlitbu s vyznavači jiných náboženství obecně, 
vyjma judaismu. Ježíš a apoštolové se v evange-
liích modlí v jeruzalémském chrámě, slaví judais-
tické svátky, dodržují tvůrčím způsobem nařízení 
Zákona. 

O islámu se v Novém zákoně mluvit nemůže, 
protože toto nábožen ství vzniklo zhruba šest 
století poté, co Ježíš chodil se svými učedníky 
po Palestině, a co svatý Pavel psal své úchvat-
né listy různým křesťan ským obcím. Víme již, že 

se jedná o monoteistické náboženství, které vy-
kazuje řadu obdobných přesvědčení s křesťan-
stvím a judaismem: víru v Boha Stvořitele, v jeho 
všemohoucnost, dobrotivost, spravedl nost, mi-
losrdenství; v poslední soud a ve vzkříšení těla; 
shledáváme tam zásadní odpor k modloslužbě, 
pověrám, věštění. Na muslimech nemůžeme ne-
obdivovat jejich vytrvalost a horlivost v modlitbě, 
jejich upřímnou a vroucí lásku k Alláhovi. V řadě 
těchto projevů vztahu k Bohu jsou zbožní musli-
mové vzorem pro nás všechny, zejména pak pro 
ty, kdo jsou ve své víře vlažní, a kdo dnes tak 
nešťastně podléhají nejrůznějším druhům pověr-
čivosti, magie a rafinované modloslužby.

V Novém zákoně ovšem nacházíme jeden list, 
ve skutečnosti hlu boký teologický traktát, který 

odůvodňuje, proč by se zejména věří cí pochá-
zející z judaismu, ale i ostatní křesťané, neměli 
dále účastnit na judaistických bohoslužbách. 
Jedná se o list Židům, jehož pisatel vyvozuje z 
víry v Ježíše Krista, jednorozeného Božího Syna 
a věčného Velekněze požadavek nefrekventovat 
nadále judaistické bohoslužby. V závěru se vý-
slovně říká: 

„Proto také Ježíš trpěl venku za bra-
nou, aby posvětil lid svou vlastní krví. 
Vyjděme tedy s ním za hradby, nesou-
ce jeho potupu“ (Žd 13, 11-12).

Ono vyjití za bránu města spolu s Ježíšem ne-
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soucím svůj kříž a umírajícím na něm je výzvou k 
definitivnímu opuštění judaistických bohoslužeb. 
Pro příslušníka Vyvoleného národa, který se k 
tomuto odvážnému kroku odhodlal, to pochopi-
telně znamenalo, že se v rám ci svého lidu stal 
člověkem druhé kategorie, pokud ne nepřítelem 
a potenciálním mučedníkem.

Je to právě víra v Ježíše Krista, jediného Spasi-
tele všech lidí, co nás odlišuje od ostatních, a to 
i od našich starších bratří ve víře, judaistů. List 
Židům to říká zcela jasně: starozákonní obřady 
měly sílu výluč ně jako předobrazy a předzname-
nání Kristovy oběti. Když nastala plnost Zjevení a 
vylití Milosti, to, co bylo jen přípravou, nyní ztrácí 
pro věřícího v Krista smysl.

Ba co více, pokud by někdo z nových křesťanů, 
kteří nepocházejí z judaismu, chtěl spoléhat na 
obřízku, jednalo by se o akt nevíry v Je žíše Krista. 
To je onen základní sporný bod, který řeší svatý 
Pavel v listu Galaťanům a následně v listu Říma-
nům. Otázka, co nás ospra vedlňuje před Bohem 
Otcem, je zásadní z hlediska víry v Ježíše Krista. 
Zachraňuje nás Mojžíšův Zákon s jeho předpisy, 
anebo Ježíš Kristus? Je Ježíš Kristus pod Tórou, 
anebo nad Tórou? Odmítnutí obřízky zna mená, 
že Ježíš Kristus je nad Tórou, což jasně ukazuje 
na víru prvotní církve v jeho božství, neboť nad 
Tórou je výlučně Bůh.

Z uvedeného důvodu křesťané nemají frekven-
tovat judaistické bo hoslužby, ne proto, že by 
jimi pohrdali, nýbrž proto, že by tím více nebo 
méně zamlžovali svou víru v Ježíše Krista. Martin 
Luther, jehož i katolíci uznávají jako církevního 
reformátora, vyslovil hlubokou pravdu, když řekl, 
že nau ka o ospravedlnění vírou v Ježíše Krista je 
článek víry, s nímž buď stojí, anebo padá Kristova 
církev. To křesťan nemůže nepodepsat, vyzná-li 
se alespoň trochu v Novém zákoně. Pokud by 
Ježíš byl jen prorok a pokud by nás zachraňoval 
Mojžíšův zákon, pak bychom ne byli křesťany, ný-
brž pouze jakousi „ježíšovskou“ odnoží judaismu. 
Dlužno podotknout, že Korán hodnotí Ježíše jako 
proroka, ale nikoli jako pravého Božího Syna. Z 
uvedeného důvodu není tak nesnadné si domys-
let, jak by na tento postoj muslimů reagoval sva-
tý Pavel i pi satel listu Židům: Nemůžete zapírat 
svou víru v Ježíše jako Krista a jednorozeného 

Syna Božího tím, že se budete modlit muslim-
ským způsobem!

Někdo by mohl namítnout, že při liturgii přece 
čteme starozákon ní texty a modlíme se starozá-
konní žalmy. Při mši ale není starozá konní čtení 
nikdy odtrženo od Nového zákona, zejména od 
evangelia. Při liturgii hodin po každém žalmu 
důsledně opakujeme „Sláva Otci, i Synu, i Du-
chu Svatému…“ Tím jasně podtrhujeme, že tyto 
texty čte me jako křesťané, jako Nový Izrael shro-
mážděný díky Ježíšově oběti v síle Otce i jeho 
Ducha. Musíme se smířit s tím, že my křesťané 
Starý zákon čteme jinak, než ho dodnes čtou 
naši starší bratři ve víře. Pavel, velký znalec ju-
daistického Zákona, doslovně říká: 

„A tak až podnes, když se čte Mojžíš, 
leží na jejich srdci závoj. Avšak když 
se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. 
Ten Pán je Duch, kde je Duch Páně, 
tam je svoboda. Na odhalené tváři nás 
všech se zrcadlí slavná záře Páně, a 
tak jsme proměňováni k jeho obrazu a 
stále větší slávě – to vše mocí Ducha 
Páně“ (2 Kor 3, 16-17).

Opakujeme, není to pohrdání judaismem, ný-
brž pouze konstato vání, že pro křesťana je tato 
cesta nedostatečná, neboť nalezl plnost všeho 
v Ježíši Kristu. V dané souvislosti podotýkáme, 
že o vhodnosti termínu „judaismus“ se v odbor-
ných kruzích živě diskutuje. Užívá me ho proto, 
že označení „Žid“ jako příslušník národa a „žid“ 
jako vyznavač náboženství se v češtině někdy 
dost obtížně rozlišuje, zatím co výrazy „judaismus 
– judaista“ se jednoznačně vztahují k nábožen-
ství bez ohledu na národní příslušnost.

Už nyní by mělo být zřejmé, že teologové a pas-
týři nikomu nic nezakazují. Pouze připomínají, co 
obnáší být doopravdy křesťanem, přijmout víru 
v Ježíše Krista, mít Otcova a Kristova Ducha, 
který v nás volá „Abba“ (srov. Gal 4,4-7). Každá 
naše modlitba je nevyhnu telně účastí na mod-
litbě Ježíše Krista a děje se díky nevýslovnému 
vnitřnímu obdarování, jímž je sám Duch Otce i 
Syna. Modlitba je víra v pohybu, prožívaná víra. 
Modlitba v sobě zahrnuje obraz Boha Otce, Syna 
a Ducha Svatého, víru v jediného Spasitele lid-
ského rodu Ježíše Krista, Nového Adama, víru v 
působení Ducha Svatého, který chrání Kristovu 
církev, aby navzdory tolika svým lidským slabos-
tem a hříchům zůstávala ve víře věrna svému 
Ženichovi. Z toho ale jasně vyplývá, že křesťan 
se nemůže modlit s nikým, kdo nevyznává Boha 
Otce, Syna a Ducha Svatého, kdo nevěří v Ježíše 
Krista, kdo má jiné pojetí spásy než my. Tento zá-
vazek vyplývá ze křtu, z křestního vy znání víry a 
z odřeknutí se Zlého, který nám tuto cestu spásy 

chce odejmout a připravit nás o věčný život ve 
společenství svatých.

Platí-li to pro náš vztah k judaismu, pak není 
nesnadné uhodnout, že totéž v ještě větší míře 
musí platit pro náš vztah k muslimům, jichž si 
vážíme, s nimiž chceme vést dialog, a od nichž 
se chceme učit horli vosti v modlitbě a v odmítání 
všeho, co zavání modloslužbou a magií. Modlit 
se s nimi ale prostě není možné, protože jejich 
přístupová cesta k Bohu je kompletně odlišná od 
té naší. My směřujeme k Otci skrze Krista v síle 
Božího Ducha. Oni k Alláhovi cestou vytyčenou 
Moha medem v Koránu. 

Je evidentní, že opravdový judaista a muslim by 
se s námi nikdy nemodlil křesťanským způso-
bem, protože by to pro něho znamenalo odpad 
od jeho přesvědčení, zapření jeho vlastní víry. 
Tyto odlišné identity je třeba respektovat, či spí-
še se musíme všichni učit tomuto vzájemnému 
respektu. Nezapomínejme na to, že jako křesťa-
né musí me ctít svědomí druhého člověka, byť by 
bylo podle našeho vlastního poznání nedokonalé. 
Východní křesťané, kteří po dlouhá staletí žijí v 
zemích, kde pa nuje islám, nikdy nepraktikovali 
nějaké společné modlitby s musli my. Vyslovují 
podiv nad tím, jak západní věřící něco takového 
vůbec může napadnout. Jestliže Jan Pavel II. po-
hnut láskou a snahou po du chovní zdvořilosti při 
jednom oficiálním setkání s islámskou delegací, 
která mu darovala posvátnou knihu islámu, po-
líbil Korán, východní křesťany žijící v islámském 
světě to bez nadsázky šokovalo. Někteří lidé za-
čali totiž tvrdit, že papež Koránu projevil stejnou 
úctu, jakou prokazujeme při mši svaté evangeliu. 
Jak vidno, touha po sjednocení v Duchu je sice 
ušlechtilá, nicméně doba tohoto sjednocení ješ-
tě nena stala, a proto je na místě také opatrnost. 
Zdvořilost, úcta, respekt, dia log určitě ano, nic-
méně na místě je také jasné vědomí vlastní iden-
tity a opravdová víra vedená Písmem a zdravým 
rozumem, také oprávněná obezřetnost. Nemáme 
přece být pouze bezelstní jako holubice… 

Na obranu Jana Pavla II. je třeba říci, že v mnoha 
jeho magisteri álních textech se toto vědomí jedi-
nečnosti křesťanství jasně projevuje, takže ti, kdo 
pochopili políbení Koránu (14. 5. 1999, audience 
Iráča nů) jako jeho stavění na roveň evangeliu, se 
dopouštějí manipulativ ní dezinterpretace. Tyto 
nekorektní a čistě svévolné výklady výroků a 
gest představitelů katolické církve bychom měli 
na základě hlubší obeznámenosti s naukou círk-
ve umět jednoznačně odmítnout. Před stavitelé 
církve by ale měli zároveň s velkou opatrností 
vážit každý projev, každý počin, každé slovo, aby 
těmto dezinterpretacím nedá vali pokud možno 
žádný prostor.

Z publikace „Křesťan a islám“, 
Hesperion 2016



Panna Maria 
Růžencová, 7. října
Slavení této liturgické památky (původně P. Marie 
Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V., 
ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u 
Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). Dne 
7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě 
mezi islámem a křesťanstvím. 

Dějinný pohled 
na situaci říká, 
že Turci od po-
čátku XV. stol. 
vládli velké čás-
ti Balkánu. V r. 
1453 se zmoc-
nili Konstanti-
nopole, kterou 
p ře jmenova l i 
na Istanbul a 
chrám Hagia 
Sofia změnili v 
mešitu. Počát-
kem 16. století 
si Turci podrobi-
li Přední východ 
a s podmaně-
ním benátské-
ho Kypru  r. 
1571, ovládala 
osmanská říše 
celý Východní 
s t ř e d o z e m n í 
prostor. Mus-
limové, kteří 
u c h v a c o v a l i 
k ř e s ť a n s k é 
země, se na 

křesťanech dopouštěli ukrutností a mnohé od-
váděli do otroctví. Z podnětu papeže Pia V. byla 
vytvořena protiturecká Liga, kterou 20. 5. 1571 
spolu s ním podepsal španělský král a Benátská 
republika. Velitelem se stal španělský princ don 
Juan de Austria. Turků byla početná převaha. Za 
této velmi vážné situace pomohla modlitba rů-
žence, ke které všechny křesťany vyzval papež 
Pius V. 

U řeckého pobřeží v ústí 
zálivu u Lepanta se na 
začátku října střetly dvě 
flotily o počtu 500 lodí 
(křesťanských lodí bylo: 
111 benátských, 81 
španělských, 12 papež-
ských, 5 Maltézských 
rytířů) a asi 200 000 
mužů. Ve vítězném boji 
zahynulo celkem  40 
000 mužů. Šlo o velmi 
významnou porážku Turků. Památka, která se 
začala slavit, byla už r. 1573 přeložena na první 
říjnovou neděli. Na celou církev byla rozšířena v 
r. 1716 po vítězství nad Turky u Petrovaradina (v 
Jugoslávii). Při potvrzení svátku v r. 1883 papež 
Lev XIII. přidal do litanií invokaci „Královno po-
svátného růžence.“ Slavení svátku je od r. 1913 
ve výroční den vítězství u Lepanta. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský/
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
 
Deváté a desáté přikázání: 
Nepožádáš manželku svého 
bližního, ani nepožádáš jeho 
majetek. 

527. Co požaduje deváté přikázání?
Deváté přikázání požaduje přemáhat tělesnou 
žádostivost v myšlenkách i touhách. Boj proti 
takové žádostivosti prochází očišťováním srdce 
a praktikováním ctnosti umírněnosti.

528. Co zakazuje deváté přikázání?
Deváté přikázání zakazuje zabývat se myšlenka-
mi a touhami, jež se týkají skutků zakázaných 
šestým přikázáním.

529. Jak se dosáhne čistota srdce?
Pokřtěný s Boží milostí a tím, že bojuje proti ne-
zřízeným náklonnostem, dosáhne čistoty srdce 
prostřednictvím ctnosti a daru čistoty, čistým 
úmyslem, průzračností vnějšího i vnitřního po-
hledu, ukázněností citů a představivosti a mod-
litbou.

530. Jaké jsou požadavky čistoty?
Čistota vyžaduje stud, který chrání intimitu osob 
a vyjadřuje jemnost čistoty, usměrňuje pohledy 
a gesta v souladu s důstojností osob a s jejich 
sdílením. Osvobozuje od rozšířeného erotismu 
a udržuje člověka daleko ode všeho, co roz-
dmýchává morbidní zvědavost. Vyžaduje také 
očištění společenského prostředí, skrze stálý boj 
proti nevázaným mravům, založeným na mylném 
pojmu lidské svobody.

531. Co vyžaduje a co zakazuje desáté 
přikázání?
Toto přikázání, jež doplňuje předešlé, vyžaduje 
vnitřní postoj respektování majetku druhého a 

zakazuje lakomství a bezuzdnou žádostivost ma-
jetku druhého a závist, která spočívá ve smutku, 
který zakouší člověk před majetkem druhého a 
nezřízené touze zmocnit se jej.

532. Co žádá Ježíš, když vyžaduje chu-
dobu srdce?
Od svých učedníků Ježíš požaduje, aby mu dávali 
přednost přede všemi a před vším. Nelpěním na 
bohatství – podle ducha evangelijní chudoby – 
a odevzdanosti do Boží prozřetelnosti, která nás 
zbavuje obav ze zítřka, připravuji blahoslavenství 
„chudých v duchu, neboť jejich je nebeské krá-
lovství“ (Mt 5,3).

533. Jaká je největší touha člověka?
Největší touha člověka je vidět Boha. Tak volá 
celé jeho bytí: „Chci vidět Boha!“ Člověk usku-
teční své opravdové a plné štěstí v patření a bla-
ženosti toho, který ho stvořil z lásky a přitahuje 
ho k sobě do nekonečné Lásky. „Kdo vidí Boha, 
dosáhl všechna dobra, která lze pojmout“ (sv. 
Řehoř z Nyssy).

TURNAJ V NA
Po roční odmlce se opět uskutečnil v Náchodě 

vikariátní fotbalový turnaj, na kterém jsme 
obsadili skvělé 3. místo.
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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 LOMNICE NAD POPELKOU

23. října
Svatohubertská bohoslužba

12. listopadu
Den veteránů (Martínkovice)

12. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)

24. prosince
Zpívání koled v nemocnici

Královna Matka 
Milosrdenství
Moji drazí mladí přátelé, děvčata a chlapci, mla-
dé ženy a mladí muži,
 
setkáváme se zde, na území tzv. Malopolska 
či Krakovska, které bylo osídleno západoslo-
vanským kmenem Vislanů. Řeka, která protéká 
Krakovem, je právě zmíněná Visla. Je to symbol 
života Polska. Můžete si zazpívat s polskými přá-
teli Jeszcze Polska nie zginęła... Ano, Visla plyne 
po polské krajině, jako plyne lidský život. Možná 
si řeknete, co ten šedivý pán nám mladým může 
radit do života. Jsem zde s vámi, abychom spolu 
s římským biskupem Františkem děkovali Bohu 
za jeho milosrdenství, za jeho lásku k nám. Nikdo 
nikdy z vás v životě nebudete mít větší hlad po 
lásce jako právě teď, kdy jste mladí. A tak jako 
plyne ta voda ve Visle,  i láska má různé podoby. 
Tak jako vy, i já jsem byl malým dítětem, žili jsme 
tehdy láskou, a byla to především láska rodičů. 
Ještě dříve než jsme se stačili prvně nadechnout, 
rozplakat se a křičet do tohoto světa, tak jsme 
byli devět měsíců pod srdcem své matky v je-
jím lůně. Když jsme dnes naslouchali Lukášovu 
vyprávění o návštěvě Panny Marie, která běží do 
Judských hor, aby pomohla své starší tetě při po-
rodu a při péči o novorozeně, kterým nebyl nikdo 
jiný než sv. Jan Křtitel, bratranec Pána Ježíše, 
slyšeli jsme o dítěti, které se radostí pohnulo v 
matčině lůně. A slovo lůno v jazyce praotce Abra-
háma, Mojžíše, ale také v jazyce Ježíše Krista - 
hebrejštině, je v tomto jazyce kořenem pro slovo 
milosrdenství. Tak jako my, když řekneme milo-
srdenství, slyšíme slova milovat a srdce, tak když 
hebrejské dítě řekne slovo milosrdenství, tak sly-
ší slovo mateřské lůno. Pojem milosrdenství je v 
hebrejštině velice blízký slovu chesed, se kterým 
si moc nevíme rady, protože možnost překladu je 
vypsána v teologickém slovníku Starého zákona 
na čtyřiceti stránkách. Vyjadřuje však všechny 
podoby lásky.
 
A tak se vraťme k  Visle, ona plyne, a tak z té 
vaší, ale i mé dětské lásky jsme vyrostli do věku, 
kdy člověk hledá bohatší, romantičtější lásku, a 
to jsou ta zamilování. Myslím, že nebudu lhát, 
když řeknu, že i já i ostatní páni biskupové a 
kněží, vám můžeme říci, že nás nesvedla krás-
ná tvář dívky, jak říká prorok Jeremiáš, ale naše 
zamilovanost nás spojila s Bohem, který se v 
Kristu stal jedním z nás. Každý z nás by mohl 
vyprávět o první schůzce, milostné schůzce s 
Bohem, (vy spíše používáte slovo rande, ale ne-
vím si rady, jak bych ho skloňoval). I vy musíte 
říci, že je to určité tajemství, co vás svedlo nebo 
svede k tomu, že víte, že ta, nebo ten vás má 
rád a vy jeho. Ale abychom se po proudu řeky 
přiblížili k Baltu: pak si vyměníte role a poznáte, 
co znamená láska rodiče, matky či otce k dítěti. 
Budete také hlouběji chápat, co znamená slovo 
milosrdenství v  češtině i hebrejštině. Zamilo-

vanost přejde a jednoho dne i vaše děti opustí 
rodinné hnízdo a budete muset sami sebe znovu 
objevovat. Budete toužit po zralé a hluboké lás-
ce, ale nenechte se nachytat na onu vějičku, se 
kterou se setkáváte v okolí, kdy již odkvetlý muž 
hledá mladou dívku, nebo naopak a opouští svou 
manželku. Pokud to udělá, ať už je to muž, nebo 
žena, odpusťte, ale dovolím si říct, že pošlapal 
celý svůj život. Má-li jako Visla doplynout až do 
onoho moře Boží lásky, tak v tomto případě je v 
ohrožení, že skončí ve slepém rameni, kde voda 
hnije a zapáchá.
 
Láska je tam, kde je život, tam kde je umění být 
s druhým a pro druhé. Kde slovo oběť se neří-
ká plačky, nebo se skřípěním zubů, ale kdy slo-
vo oběť je vlastně objetí, a obejmout, spočinout 
v náručí, to je ta veliká cesta. Možná si někdo 
můžete myslet, že je to kruh, ale nejsem si jistý, 
spíše je to ten tok Visly. A tak jako Polsko nezhy-
ne, když Visla plyne polskou krajinou, tak i váš 
život bude jedinečný a krásný, čím čistší a živější 
bude bystřina vašeho života.
 
Proto jsem se rozhodl každému z vás dát do ruky 
Knihu knih, Knihu života. Naučte se ji číst, ona je 
pravdivá, ona vám řekne, že ne všechno v životě 
se vám podaří, jako se to nepodařilo Davidovi, 
Šalamounovi, anebo Petrovi, i on zklamali. Ale 
Bible vám dává směr, těmi ukazateli je Desatero. 
A pokud se máte rozhodnout rychle a není mož-
né vyjmenovávat jednotlivá přikázání, tak vám 
stačí jedno: přikázání lásky, které nám Pán Ježíš 
dal na rozloučenou, a to je naše smlouva s Ním, 
ta je nerozlučná a On nezklamal. On nechal své 
objetí přibít na kříž, abychom věděli, že vždycky 
je připraven nás obejmout, protože milosrdenství 
není bez odpuštění. A odpuštění není bez lítosti.
 
S těmito slovy předávám Písmo svaté napsané v 
jazyce Abrahámově, Mojžíšově a Ježíšově, přelo-
žené do jazyka Homérova, Platonova a Aristote-
lova, přeložené sv. Cyrilem a Metodějem do naší 
staroslověnštiny a v době Otce vlasti Karla IV. do 
českého jazyka. A Karlova Bible Leskovecko-
-drážďanská se také stala podkladem a pomůc-
kou pro polský překlad Bible královny Žofie.
Amen.

+Dominik kardinál Duka (kázání během Světo-
vých dnů mládeže v Krakově) 

MŠE SVATÉ ZA USMÍŘENÍ 
V MĚSÍCI ŘÍJNU

Chci vás pozvat na mše svaté za usmíření, 
které budou v měsíci říjnu vždy od 17.00  
(kvůli  světlu) a to 6. a 20. ve Zdoňově; 

13.  a 27.  v Šonově. 
Začíná se mší sv. a pak je adorace s litaniemi. 

Těším se na shledání! P. František



Kříž sv. Benedikta   
(benediktinský kříž, Benediktův kříž, benediktinská medaile, benediktinský 

medailon, medailka svatého Benedikta)  
 

Kříž sv. Benedikta je řádovým odznakem benediktinů. Kříž obsahuje Benediktovo 
zažehnávání. Jde o ozdobný řecký kříž umístěný v oválu. 

 
- Mezi rameny kříže jsou písmena:  

C S P B = Crux Sancti Patris Benedicti, 
tj. kříž svatého otce Benedikta.  

 
 

- Na svislém břevnu kříže jsou písmena  
C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux  

Kříž svatý ať je mým světlem,   
 

a na příčném břevnu jsou písmena 
N D S M D = Non Draco Sit Mihi Dux,  
drak (ďábel) ať mi není vůdcem. 

 
 

- Nahoře uprostřed se někdy nachází slovo  
PAX (tj. pokoj), 

nebo IHS = Iesus Hominum Salvator (tj. Ježíš Spasitel člověka) 
 
 

- Na oválném pásu kolem kříže je dále umístěno 14 písmen:  
 

V R S N S M V = Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana  
Odstup satane, už mě nikdy nesváděj,  

 
S M Q L I V B = Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas  

tvé sliby jsou jen klam,  
svůj jed si vypij sám! 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LAUDATO SI’ XVI.
nová encyklika papeže Františka o ekologii

II. Moudrost biblických příběhů

65. Aniž bychom zde předkládali celou teologii 
stvoření, ptejme se, co nám říkají velké biblické 
příběhy o vztahu člověka a světa. V prvním vy-
právění o stvořitelském díle v knize Geneze Boží 
plán zahrnuje stvoření lidstva. Po stvoření muže 
a ženy se tam praví, že „Bůh viděl všechno, co 
udělal, a hle – bylo to velmi dobré“ (Gn 1,31). 
Bible učí, že každá lidská bytost je stvořena z 
lásky, je učiněna k obrazu a podobě Boha (srov. 
Gn 1,26). Toto tvrzení nám ukazuje nezměrnou 
důstojnost každého člověka, který „není jen 
něco, nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být 
svým pánem, svobodně se dávat a vstupovat do 
společenství s jinými osobami.“ Svatý Jan Pa-
vel připomněl, že je zcela zvláštní láska, kterou 
Stvořitel chová ke každému člověku, „uděluje mu 
nekonečnou důstojnost“. Ti, kteří se zastávají dů-
stojnosti člověka, mohou najít nejhlubší důvody 
svého úsilí v křesťanské víře. Jak podivuhodnou 
jistotou je vědět, že život každého člověka se 
neztrácí v zoufalém chaosu, ve světě ovládaném 
čirou náhodou či nesmyslně se opakujícími cyk-
ly! Stvořitel může říci každému z nás: „Dříve, než 
jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě“ (Jer 1,5). Byli 
jsme počati v srdci Boha a tudíž „každý z nás 
je plodem Boží myšlenky. Každý z nás je chtěn, 
každý je milován, každý je nutný.“ 

66. Texty o stvoření v knize Genez
e podávají symbolickým a narativním jazykem 
hluboké učení o bytí člověka a jeho dějinné re-
alitě. Z těchto příběhů plyne, že lidská existence 
se zakládá na třech těsně souvisejících a základ-
ních vztazích: k Bohu, k bližnímu a k zemi. Podle 
Bible byly tyto tři vitální vztahy zlomeny nejenom 
zvnějšku, ale také v našem nitru. Tímto zlomem 
je hřích. Harmonie mezi Stvořitelem, lidstvem a 
celým stvořením byla zničena, protože se nám 
zachtělo stanout na místě Božím a odmítli jsme 
se považovat za omezená stvoření. To znetvoři-
lo také povahu příkazu podmanit si zemi (srov. 
Gn 1,28), obdělávat ji a střežit (srov. Gn 2,15). 
Výsledkem bylo, že původně harmonický vztah 
člověka k přírodě se přetvořil na konflikt (srov. Gn 
3,17-19). Proto je důležité, že harmonie, kterou 
svatý František z Assisi prožíval se všemi tvory, 
byla interpretována jako uzdravení onoho zlomu. 

Svatý Bonaventura říká, že skrze všeobecné smí-
ření se všemi tvory byl František do určité míry 
vrácen do stavu původní nevinnosti. Daleko od 
tohoto vzoru se dnes projevuje hřích v plné svojí 
destruktivní moci ve válkách, v různých formách 
násilí a špatném zacházení, opouštěním těch, 
kteří jsou nejvíce křehcí, a v útocích proti přírodě. 

67. Nejsme Bůh. Země nás předchází a byla nám 
dána. To nám umožňuje odpovědět na obvinění, 
které bývá vznášeno proti židovsko-křesťanské-
mu myšlení. Tvrdí, že příběh Geneze, který vybízí 
k podmanění země (srov. Gn 1,28), prý favori-
zuje neurvalé vykořisťování přírody, protože po-
dává obraz člověka jakožto panovníka a ničitele. 
To není správná interpretace Bible, jak ji chápe 
církev. Ačkoli je pravdou, že křesťané občas in-
terpretovali Písmo nesprávně, dnes je třeba dů-
razně odmítnout úsudek, podle něhož z toho, že 
jsme stvořeni k Božímu obrazu, a z příkazu pod-
manit si zemi, lze odvozovat absolutní vládu nad 
ostatním tvorstvem. Je důležité číst biblické texty 
v jejich kontextu a se správnou hermeneutikou, 
a pamatovat, že nás vybízejí „obdělávat a stře-
žit“ zahradu světa (srov. Gn 2,15). „Obdělávat“ 
znamená orat či pracovat na půdě, „střežit“ zna-
mená chránit, opatrovat, hájit, zachovávat, bdít. 
Implikuje to vztah odpovědné vzájemnosti mezi 
člověkem a přírodou. Každá komunita může brát 
z dober země to, co potřebuje k vlastnímu přežití, 
ale má také povinnost chránit ji a zaručovat kon-
tinuitu její plodnosti pro budoucí generace. Země 
v posledku „náleží Hospodinu“ (Žl 24,1), Jemu 
patří „země i vše, co je na ní“ (Dt 10,14). Proto 
Bůh neguje každý nárok absolutního vlastnictví: 
„Země se nesmí prodávat natrvalo, neboť patří 
mně. Vy jste pro mne jen cizinci a přistěhovalci.“ 
(Lv 25,23). 

68. Tato odpovědnost k zemi, která náleží Bohu, 
v sobě zahrnuje, že člověk obdařený inteligen-
cí bude respektovat zákony přírody a delikátní 
rovnováhu mezi bytostmi tohoto světa, „ne-
boť on rozkázal, a byly stvořeny! Umístil je na 
věčné časy, vydal zákon, který nepomine“ (Žl 
148,5b-6). Z toho vyplývá skutečnost, že biblic-
ké zákonodárství předkládá člověku různé normy 
nejenom ve vztahu k jiným lidem, ale také ve 
vztahu k ostatním živým bytostem: „Nebudeš jen 
přihlížet, když na cestě padne osel tvého bratra 
nebo jeho býk. Narazíš-li na své cestě na ptačí 
hnízdo s holátky či vejci, na kterémkoli stromě 
nebo na zemi, a matka bude pečovat o holátka 
či vejce, nezmocníš se matky spolu s mláďaty“ 
(Dt 22,4.6). V tomto smyslu není odpočinek sed-
mého dne žádán jenom po člověku, ale také „aby 
si odpočinul tvůj býk i tvůj osel“ (Ex 23,12). Tak 
si uvědomujeme, že Bible nezavdává podnět k 
despotickému antropocentrismu nestarajícímu 
se o jiná stvoření.

Modlitba růžence
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha.
Následuje: Otče náš, třikrát Zdrávas Maria, 
po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

- v kterého věříme
- v kterého doufáme
- kterého milujeme

Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z mod-
litby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva 
Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová ta-
jemství.

I. RADOSTNÝ  RŮŽENEC
1. Kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. S kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi v chrámě nalezla.

II. RŮŽENEC  SVĚTLA
1. Který byl pokřtěn v Jordánu.
2. Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. Který ustanovil eucharistii.

III. BOLESTNÝ  RŮŽENEC
1. Který se pro nás krví potil.
2. Který byl pro nás bičován.
3. Který byl pro nás trním korunován.
4. Který pro nás nesl těžký kříž.
5. Který byl pro nás ukřižován.

IV.  SLAVNÝ  RŮŽENEC
1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na nebe vstoupil.
3. Který Ducha svatého seslal.
4. Který Tě, Panno, do nebe vzal.
5. Který tě v nebi korunoval.

Zdrávas Královno ......

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, 
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, 
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. 
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci 
blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích 
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáh-
neme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. 
- Amen.
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ŘÍM 
17/10 – 20/10 
(předběžný program)

Pondělí 17/10:

06:00 mše sv. u P+P 

06:40 odjezd z Broumova (forma bude upřesněna)

12:05 odlet z Prahy

14:00 Řím (Fiumicino) a přesun do Nepomucena (vlak, osoba/8 €) +  pěšky cca 30 min

15:30 ubytování

16:00 (přesun pěšky cca 15 min) Lateránská bazilika; Svaté schody; bazilika Svatého Kříže; bazilika Santa Maria Maggiore

19:00 večeře (restaurace/Nepomucenum/vlastní zásoby)

Úterý 18/10:

Budíček, mše sv., snídaně

09:00 přesun metrem (celodenní jízdenka 7€): Španělské schody; Fontana di Trevi; Pantheon; Piazza Navona; kostel S. Luigi Francesi; 

kostel S.Ignazio; Piazza Venezzia; Koloseum, Forum Romanum; kostel S. Pietro in vincoli

19:00 večeře (restaurace/Nepomucenum/vlastní zásoby)

Středa 19/10:

Budíček, mše sv., snídaně

09:00 – 18:00 přesun metrem (celodenní jízdenka 7€): Vatikánská muzea (vstup 8 €, cca 3 hodiny); bazilika sv. Petra; bazilika sv. Pavla

19:00 večeře (restaurace/Nepomucenum/vlastní zásoby)

Čtvrtek 20/10:

Budíček, mše sv., snídaně

09:30 přesun na letiště Fiumicino pěšky cca 30 min + vlak( osoba/8 €)

13:15 odlet

15:05 přílet Praha

Zavazadlo může mít 42 × 32 × 25 cm, 8 kg možnost vlastních nerozbalených potravin z obchodu (sýr, salám); 

pojištění do zahraničí individuálně
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

KATEŘINA LACHMANOVÁ
DVOJÍ TVÁŘ LENOSTI

Vydalo nakladatelství Paulínky 2015

1. Dobrý Bůh naši modlitbu nepotřebuje. Jestli nás vede k modlitbě, je to proto, že chce naše štěstí, a takto jej můžeme nalézt.

2. Lenost je jednou z nejzávažnějších neřestí. To proto, že je schopna sama o sobě zablokovat člověka ve vývoji a dokáže zmařit  všechen  potenciál 

Božího obdarování, který v sobě nese každý člověk.

3. Bůh se dává každému cele – a ani jinak nemůže, protože jeLáska. My jsme povoláni k plnosti života s Ním. 

4. Čím více vyhovujeme svým špatným sklonům, tím více nás ovládají.

5. Spíše se polepší velký hříšník než člověk duchovně líný.

6. Z každého hříchu lze konat pokání a v síle milosti z něho povstat.

7. Velikost Božího záměru s člověkem převyšuje všechny lidské představy o štěstí. Hřích znamená vzdálení se od tohoto záměru, od plnosti života.

8. Pokud člověk vůči Bohu se svou láskou troškaří, nebude rovněž schopen pojmout Boží lásku, která se mu dává.

9. Jestli nevíš, co chceš, vždycky se najde dostatek takových, kteří vědí, co chtějí a naplánují ti život podle svých potřeb.

10. Kdybychom jen pochopili Boží matematiku! Za jeden náš krůček směrem k Bohu on jich k nám udělá tisíc (a k tomu vždycky začíná první).

11. Byl jsem stvořen, abych vykonal něco a byl něčím, pro co nebyl stvořen žádný jiný člověk.

12. Jedině Bůh může obrátit naše srdce, ale při vší všemohoucnosti to nemůže udělat bez nás. 

13. Nepromluvit, když je potřeba se někoho zastat nebo i napomenout, znamená „nevykonat, co jsem měl vykonat“, jak vyznáváme při úkonu kajícnosti. 

14. Lenoch si dlouho zjednodušuje život, až si ho tím zkomplikuje.

15. Modlitba je rozhodně jedním z nejmocnějších prostředků, které nám Bůh dal, a jímž lze lásku v srdci rozdmýchávat. 

16. Blahoslavení, kdo mají velké sny a jsou ochotni zaplatit náklady za jejich realizaci.

17. Bůh mě zná a volá mě jménem. V jistém smyslu jsem na svém místě zrovna tak nezbytný, jako je archanděl na svém.

18. Naše padání nebrání Bohu, aby nás miloval.

19. Nespokojte se s něčím malým, Bůh očekává velké věci.

20. Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.

21. Jen Bůh sám má moc dotknout se našeho srdce tak, že v něm vzbudí člověka, tj. lásku.

22. Mentalitu výkonu si člověk přenáší i do duchovního života: domnívá se, že má cenu v Božích očích a Pán Bůh ho má rád, pokud splňuje normy.

23. Bohem povoláni jsou všichni lidé pod sluncem a Boží povolání v sobě zahrnuje jak sám dar života, tak i dar Božího synovství.

24. Člověk žijící z milosti nestaví do centra pozornosti sebe, ale ukazuje na Krista.

25. Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, riskuje, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice něco utáhne a na chvíli po 

sobě zanechá i jiné výrazné stopy, ale její účinnost je údajně něco kolem pěti procent.

26. První obrácení je obrácení ze stavu rozptýlenosti nebo lhostejnosti do stavu milosti.

27. Není vždycky nejlepší službou církvi a lidstvu to, co je nejvíc vidět.

28. Loď, která míří ke všem břehům, nedorazí k žádnému.

29. Přítel je ten, kdo mne přijme takového, jaký jsem, a nesoudí mě, když vidí mé hranice, mou zranitelnost, mou křehkost, mé postižení.

30. Lidská duše žízní po kráse, protože žízní po Bohu. 

31. Můj zevnějšek je výrazem toho, jaký mám vztah k sobě samému.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii 
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.



10

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK



11

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

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

Naši pastýři 1938 – 1945, 
zahynuvší a věznění

(325 osob včetně 
patnácti bezejmenných cisterciáků)

BIM přináší další jména kněží:

Jan Valerián. Zatčen 2. ledna 1945. Ubit 
v dubnu 1945 v Terezíně. 

Mons. František Vaněk, narozen 15. červen-
ce 1872. Papežský prelát a farář v Pelhřimově, 
Diecéze českobudějovická. V Dachau nejstarším 
českým katolickým duchovním, který se ale ne-
dožil svobody. Zemřel v Dachau 1. dubna 1943. 

Augustin Velísek. Farář v Křelově u Olomouce. 
Zatčen ve vlaku, když bouřil proti Hitlerovi a na-
cistům. Na konci války byl osvobozen z Dachau.

PhDr. Leopold Jiří Veselý. Dominikánský 
kněz. Válku prožil v Itálii, kde sloužil jako duchov-
ní v Československém vládním vojsku. Spolupra-
coval tajně s italským protinacistickým odbojem, 
ale paradoxně byl po osvobození Itálie křivě ob-
viněn z kolaborace s Němci a hrozila mu popra-
va. Nakonec se vše vysvětlilo a byl propuštěn. 
Po válce pronásledován komunisty. V roce 1968 
zůstal v zahraničí a do Československa se vrátil 
až po pádu komunismu. 

Metoděj Vitula. Premonstrát-novic z  klášte-
ra v Nové Říši. Zatčen dne 29. května 1942. V 
březnu 1943 propuštěn z  internace v Kounico-

vých kolejích.

Karel Vlček. Jezuita-
-scholastik v Praze. Dne 
22. července 1944 si 
pro něj v rámci zátahu 
na řád přišlo gestapo. 
Nejprve eskortován 
do pankrácké věznice, 
odkud byl převezen do 
pražské služebny ge-
stapa v Petschkově pa-
láci k mnohahodinovým 
brutálním výslechům. 

František Vlk. Jezu-
ita, superior pražské 
rezidence u sv. Ignáce 
v  Praze. Dne 1. ledna 
1944 jej gestapo inter-
novalo v Zásmukách. 
V roce 1945 byl trans-
portován do terezínské 
věznice gestapa. Byl 
souzen spolu s ostat-
ními jezuity 28. února 
1945. Zemřel 10. břez-

na 1945 na zápal plic ve vězeňské nemocnici 
na Pankráci. 

Václav Volánek. Bývalý farář v Týništi nad Or-
licí, Diecéze královéhradecká. Do Dachau přišel 
20. ledna 1945. Zemřel tamtéž 23. února 1945. 

František Voneš. Za svou pomoc, kterou v 
květnu 1942 poskytl na faře ve Ždánicích na 
Hodonínsku veliteli paradesantní skupiny ZINC 
Oldřichu Pechalovi a jeho příbuznému Cyrilu 
Žižlavskému, byl popraven nacisty. Téhož dne byl 
popraven i ždánický farář Václav Kostiha. Kvůli 
ukrývání Pechala byla popravena i farní pomoc-
nice Josefa Kubatíková.

František Vošta. Děkanem v  Opařanech, 
Diecéze českobudějovická. Z Dachau poslán na 
smrt 28. května 1942.

Alois Vraník. Farář v  Dolní Moravici, dnes 
Diecéze ostravsko-opavská. Příčiny jeho zatčení: 
1. vyprávěl lidem, co si u něho vyprávěli němečtí 
vojáci, když posuzovali, že neměli jít na Rusko 
-  tím se provinil proti Wehrmachtu. 2. jeho malé 
zásoby. 3. velké kovové pětimarky, jichž měl ně-
kolik kusů a nevyměnil je, jak bylo nařízeno. Na 
konci války byl osvobozen z Dachau.

Arnošt Josef Vykoukal. Opat benediktinského 
kláštera na Slovanech. Zemřel v Dachau 9. nebo 
10. září 1942 na úplavici. 

Antonín Vysloužil, farář ve Vizovicích, starosta 
Vizovic a čestný konzistorní rada. Za války spo-

lupracoval s protinacistickým odbojem a podpo-
roval Židy. Byl odpůrcem komunistů a po válce 
kritizoval zejména fakt, že se na Zlínsku v jejich 
straně na čelních posty prosadili různí tzv. party-
záni a konfidenti gestapa a dalších nacistických 
úřadů. Po válce se pokoušel pomoci německému 
státnímu návladnímu Kurtu Blaschtowitschkovi 
a jeho ženě Marii, kteří za druhé světové války 
pomáhali pronásledovaným Čechům, a měli 
rozsáhlé vědomosti a důkazy o konfidentech ge-
stapa, kteří v řadách komunistů po válce ovládli 
významné posty ve Zlíně (Blaschtowitschka při-
šel o svůj vysoký post v justici a jen těsně uni-
kl koncentračnímu táboru, když se ukázalo, že 
nepředal dál udání na čelní osobnosti protina-
cistického odboje na Zlínsku). P. Vysloužila lze 
považovat za oběť nacismu (bývalých nacistic-
kých kolaborantů) a současně první oběť konfi-
dentů komunistické Stb „v jednom“ – tito velmi 
pravděpodobně kněze 9. prosince 1945 vyhodili 
z jedoucího vlaku u Kolína, kterým mířil do Prahy 
i s důkazy o kolaboraci některých poválečných 
zlínských komunistů s gestapem.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. říjen*
Otovice     08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod
* V 15:00 hod slouží mši sv. v Malých 
Svatoňovicích Dominik kardinál Duka

9. říjen
Martínkovice   08:30 hod
Vernéřovice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

16. říjen
Šonov, k. PM  08:30 hod
Vižňov   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

23. říjen
Martínkovice   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

30. říjen
Božanov    08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Heřmánkovice  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

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

Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 17:50 hod; 
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
Pondělí 30/10, P+P, 15:30 – 17:00 hod

MŠE SV. V TÝDNU TEPLICE
Neděle  sv. Vavřinec  08:30 hod
Středa 5.10. mše nebude 18:00 hod
Pátek  sv. Vavřinec 18:00 hod 
Sobota 1.10. v 8,00 Kamenec - 1. sobota 
v měsíci

MŠE SV. V TÝDNU V ADRŠPACHU
1. a 3. neděle v měsíci v 14,00 = 2. a 16. 
října

MŠE SV. V TÝDNU VE ZDOŇOVĚ
2. a 4. neděle v měsíci v 14,30 = 9. 
a 23. října, Čtvrtek 6. a 20. v 17,00 
s adorací za usmíření. Od listopadu budou 
mše sv. za usmíření v 1. a 3. čtvrtek 
v 18,00 v Teplicích n. M.. Svátost smíření 
před každou mší sv. a na požádání.

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.

Výuka náboženství - 2016 / 2017

0. - 2. tř.: Meziměstí, ZŠ, pondělí 13:45 - 14:30, Broumov, Masarykova ZŠ, úterý 14:00 - 14:45
3. tř. (příprava na 1. sv. přijím.): Meziměstí, ZŠ, úterý 12:50 - 13:35
4. tř.: Broumov, fara, pátek 12:55 - 13:40
5. tř.: Meziměstí, ZŠ, úterý 13:45 - 14:20
6. - 7. tř.: Broumov, fara, pátek 13:45 - 14:30
8. tř.: Broumov, fara, středa 13:45 - 14:30

Farní ples bude v sobotu 11. února 2017 v Dřevníku v Broumově.

Návštěva europoslance
V pátek 16. září opět navštívil Broumovsko poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. 
V klášteře se setkal se zástupci APRB a farnosti. Dalšími body jeho programu byly besedy se 
studenty gymnázia a s farníky.

Ministr kultury na Broumovsku

V pondělí 19. září navštívil kostel sv. Michaela 
ve Vernéřovicích ministr kultury Daniel Herman. 
Starosta obce Tomáš Havrlant a děkan 
broumovské farnosti P. Martin Lanži obeznámili 
ministra kultury s aktuálními pracemi a plány 
na záchranu a obnovu broumovské skupiny 
kostelů. V samotném kostele mu pak předali 
fotografickou publikaci o broumovských kostelích 
od Jana Záliše. Poté ministr kultury vlády České 
republiky navštívil broumovský klášter, kde ho 
přivítali převor břevnového kláštera P. Prokop 
Siostrzonek, starosta města Broumova Jaroslav 
Bitnar a Jan Školník za APRB. 


