
Patron

V uplynulých letech odešlo na druhou stranu věčnosti z na-
šich řad několik farníků, za které nikdo nedává sloužit mši sv. 
Vyplnění tohoto bílého místa je pak na nás, jejich souvěrcích, 

kamarádech či známých. Náš zemský patronát pak z jejich z 
nebeské perspektivy nezůstane ignorován. V nebi to prostě ji-
nak nejde.

P. Martin Lanži
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Jednota církve roste pokorou, 
mírností a trpělivostí 
Vatikán. Pokora, mírnost, trpělivost (srov. Ef 4,1-6) – to jsou tři klíčové postoje, které budují jednotu 
církve, a které Svatý otec František vyjmenoval při ranní mši v pátek 21. října. Papež v kapli Dómu sv. 
Marty opětovně vyzval věřící, aby se bránili žárlivosti, zášti a sporům.

„Pokoj vám“. – Papež František vyšel v dnešním kázání z důrazu na Pánův pozdrav, který vytváří pouto, 
a to pouto pokoje. Tento pozdrav nás sjednocuje, aby nastolil jednotu Ducha. Pokud nevládne pokoj, 
pokud nejsme s to pozdravit se navzájem v širším slova smyslu, tedy mít srdce otevřené v duchu po-
koje, jednota nikdy nenastane, poznamenal Petrův nástupce. A toto platí, jak dále upřesnil, pro jednotu 
ve světě, městech a  čtvrtích, v rodinách.

“Duch zla neustále rozsévá rozbroje. Zášť, závist, sváry a pomluvy ničí pokoj, a tím také jednotu. Jak se má 
křesťan chovat, aby přispěl k jednotě, aby ji nalezl? Svatý Pavel to říká jasně: žijte způsobem hodným svého 
povolání, buďte všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Osvojme si tyto tři postoje. Pokoru – bez pokory nelze 
podat pozdravení pokoje. Kde vládne pýcha, panují stálé spory, touha po ovládnutí druhého člověka, povýše-
nost. Bez pokory neexistuje pokoj a bez pokoje nenastane jednota.“

Papež s trochou hořkosti dodal, že už nejsme schopni mluvit mírně, nýbrž jeden na druhého křičí-
me, anebo se navzájem pomlouváme. Vytratila se něha, řekl. Základem mírnosti je však schopnost 
navzájem se snášet, jako to říká sv. Pavel: Snášejte se navzájem v lásce. Je třeba být trpěliví, snášet 
nedostatky druhých a vše, co se nám na nich nelíbí.

“Za prvé – pokora, za druhé – mírnost, tedy navzájem se snášet, a za třetí – trpělivost. Ono veliké a široké 
srdce, které všechny pojímá a nikoho neodsuzuje, neulpívá na malichernostech – „ten řekl to a to“, „slyšel 
jsem, že je to tak či onak“ – nikoli, široké srdce, ve kterém je místo pro každého. Takto se vytvářejí pouta 
pokoje, toto je hodný způsob chování, který nastoluje pouto pokoje, tvořící jednotu. Tvůrcem jednoty je Duch 
svatý, avšak pouto pokoje toto utváření jednoty připravuje.“

Takový je tedy život hodný povolání, které jsme dostali, pokračoval Svatý otec. Byli jsme povoláni k 
tajemsví – tajemství církve. Papež vyzval k četbě třinácté kapitoly z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům, která nás učí, jak vyhradit prostor Duchu a jaké postoje zaujmout, aby mohl vytvářet jednotu.

“Tajemství církve je tajemství Kristova těla. „Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade 
všemi, proniká všecky a je ve všech“ – to je jednota, o kterou pro nás Ježíš prosí Otce a o níž se máme přiči-
nit vytvářením pouta pokoje. A toto pouto pokoje roste pokorou, mírností, vzájemným snášením a trpělivostí.“

www.radiovaticana.cz/21.10.2016

Z homilií svatého Jana 
Zlatoústého, biskupa, na 
první list Korinťanům

Prostřednictvím lidí neučených si kříž získal celý 
svět. Řeč kříže přitom není snadná, vždyť mluví 
o Bohu, o pravém náboženství, o životě podle 
evangelia a o nadcházejícím soudu. Kříž přivedl 
všechny, prosté a nevzdělané, k pravé moudrosti. 
Vidíš, jak je ‚pošetilá‘ Boží věc moudřejší a ‚sla-
bá‘ silnější než lidé?
Jak to, že silnější? Pronikla přece do celého svě-
ta a všechny si podmanila, a přestože se kdekdo 
snažil jméno Ukřižovaného vyhladit, stal se pravý 
opak: toto jméno se stalo slavným a jeho sláva 
se dále roznesla, zatímco jeho odpůrci vzali za 
své, zřítili se do zkázy: ač živí, nezmohli nic proti 
Mrtvému. A tak když o mně Řek říká, že jsem 

mrtvý, ukazuje se jako nadmíru pošetilý, a ačkoli 
mě považuje za pošetilce, jsem ve skutečnos-
ti moudřejší než jeho mudrc; a když mě nazve 
slabým, ukáže se, že on sám je slabší. Neboť 
co dokázali s Boží milostí vykonat opovrhovaní 
celníci a rybáři, nedovedli si mudrcové, vládcové 
a vlastně celý svět se vším svým snažením ani 
představit.
To měl na mysli Pavel, když říkal: ‚Slabá‘ Boží 
věc je silnější než lidé. A z toho také vyplývá, že 
kázání evangelia je dílo Boží. Vždyť copak vůbec 
mohlo napadnout těch dvanáct mužů, navíc zce-
la neučených, žijících při jezerech a řekách nebo 
v pustinách, že se dají do tak velikého díla? A 
že se oni, kteří se snad nikdy předtím nedostali 
do velkého města a před veřejnost, postaví proti 
celému světu? O tom, že byli bázliví a maloduš-
ní, svědčí přece ten, kdo o nich podal písemnou 
zprávu. Vůbec to nezapírá a nesnaží se zastřít je-
jich nedostatky, a to je snad největší důkaz jeho 

pravdivosti. Co vlastně o nich říká? Že když Kris-
ta zatkli, oni bez ohledu na to, že učinil nesčetně 
zázraků, většinou utekli, a ten, který stál v jejich 
čele, Krista dokonce zapřel.
Jak to tedy, že ti, kteří za Kristova života neo-
dolali ani náporu Židů, se poté, co zemřel a byl 
pohřben, postavili proti velikosti celého světa, 
jestliže podle vás údajně nevstal z mrtvých, a tu-
díž s nimi ani nemluvil, ani jim nedodal odvahy? 
Cožpak by si sami neřekli: Co teď? Sám si za živa 
nepomohl, a nám by měl po smrti podat pomoc-
nou ruku? Sám si za živa nepodrobil ani jediný 
národ, a my bychom měli hlásáním jeho jména 
získat celý svět? Nejen se o to pokusit, ale do-
konce na to i pomyslet by přece bylo nesmyslné!
Takže je zřejmé, že kdyby neviděli Ježíše zmrt-
výchvstalého, a kdyby se jim nedostalo přesvěd-
čivého důkazu jeho moci, nebyli by se rozhodli 
pro tak veliké dílo. 

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.
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Bunkráci z 
devatenáctky nezahálí
Bunkráci z KVH T-S 19 Turov ani letos 
nezahálí a intenzivně pokračují v rekon-
strukčních pracích na objektu. Po přípra-
vách z konce minulého roku se borci vrh-
li na náročnou rekonstrukci pravé části 
horního patra včetně zvonové šachty, 
která se od konce léta blíží pomalu ke 
svému konci.

Ještě na sklonku roku 2015 jsme provedli re-
konstrukci poškozené podlahy v prostoru skla-
du munice v horním patře, aby se pak pracovní 
činnost mohla po Novém roce plně rozjet. Práce 
to nebyla jednoduchá, nejdříve se musely vyzdít 
dvě příčky, které byly v minulosti zloději kovů po-
bořeny. Spolu se zděním jsme museli opravit be-
tonové zdi u pomocné střílny pro lehký kulomet. 
Totožná oprava na nás čekala i na protilehlých 
zdech a rekonstrukcí prošel i strop. Vedle těch-
to prací probíhala i rekonstrukce pravé zvonové 
šachty. Opravit se musela poškozená podkladová 
plocha a průraz ve spodní části, který zde při-
pomínal německé zkušební postřelování objektu 
z válečných let. Kromě těchto prací v interiéru 
jsme vně objektu lépe zabezpečili proti pádu 
pravý diamantový příkop a upravili terén v jeho 

bezprostředním okolí.

Toho času se blíží rekonstrukce této části ke své-
mu konci, čekají nás už jen dokončovací stavební 
práce, jako jsou nátěry podlah a bílení zdí. Do 
této části objektu se následně přesune zázemí 
pro osádku objektu s nářadím a uvolní se tak 
pro novou expozici velká levá střelecká místnost. 
Již brzy tak na objektu budou k vidění plastické 
modely těžkého i lehkého opevnění, kterým bude 
vévodit velký plastický model celého uzávěru 
Chlívce. Nejen pro děti bude v místě vytržené 
střílny pro dvojče těžkých kulometů připraveno 
improvizované palebné postavení těžkého kulo-
metu vz.37, který si budou moci návštěvníci i 
potěžkat a zvěčnit se s ním na památku. V plánu 
je i podobné improvizované palebné postavení 
lehkého kulometu vz.26 v levé šachtě pro pan-
céřový zvon. Aby ale toho vojenství nebylo zase 
přehnaně,  připravujeme i železničářskou expo-
zici, na které se návštěvníci seznámí s historií 
trati Choceň-Meziměstí, která hrála při výstavbě 
opevnění důležitou roli. Tato expozice bude dopl-
něna paměťmi přednostů stanic z blízkých stanic 
-  Hronov, Police nad Metují a neopomeneme ani 
Broumov, který zde nezapomínáme propagovat.

Naše sdružení letos zaznamenalo i nové přírůstky 
a rozrostlo se tak o nového člena a externistu. Ve 
spolupráci s Klubem Českých turistů a soused-

ním sdružením SVH T-S 20 Pláň se ještě v letoš-
ním roce objevila v okolí obou objektů značená 
turistická stezka, která bude turisty informovat o 
zajímavostech z doby opevňování tohoto úseku. 
Děkujeme za spolupráci všem našim dobrovolní-
kům a sponzorům, městu Broumovu a Lesům ČR 
s.p. bez jejichž pomoci by bylo složité vdechnout 
této památce duši a připomenout tak odkaz na-
šich předků. Sledovat nás dále můžete na našem 
novém webu www.t-s19.cz  a na facebookovém 
profilu, kam pravidelně přidáváme aktuality z ob-
jektu. (-JaV-) 

Improvizované kulometné postavení při Pevnost-
ním dni 2016 na T-S 19

foto: KVH T-S 19 Turov

Broumovsko, opravy 2016
V roce 2016 se dokončily opravy na vrchní části střechy děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově v celkové výši  

3 500 000,-Kč (2011 – 2016). Během letošního podzimu začnou i přípravné práce na další etapu opravy střechy. 
Rovněž se ve stejném kostele od r. 2014 opravují i varhany (letos 250 000,- Kč/podpora KHk 80 000,-Kč). 

Z dotace MK ČR se začalo s dlouhodobým restaurováním interiéru.

V Otovicích (k. sv. Barbory) se postupně díky dotaci z MK ČR (Program záchrany architektonického dědictví) a KHk pokračuje 
v opravách střechy ve výši 900 000,-Kč (KHk 200 000,-Kč). Ve Vižňově (k. sv. Anny) podobně ve stejných poměrech.

V březnu 2016 byla CEPem HK zpracována a podána žádost do IROP pro kostely ve Vernéřovicích a Ruprechticích 
(okna, fasáda, střechy, mobiliář, varhany) v celkové výši 32 mil. Kč.

Do konce roku bude podána i žádost pro kostel v Heřmánkovicích (cca 10 mil. Kč). V říjnu proběhly restaurátorské práce na 
kostele sv. Markéty v Šonově, které znamenaly náročnou logistiku, jako např. odkrytí části stropu, zajištění plošiny a jejího 

přivezení, samotné práce restaurátorů a mykologů; celková částka 70 000,-Kč. V létě proběhly důležité, nejenom z estetického 
hlediska,  práce na interiéru kostela sv. Jiří a Martina v Martínkovicích. 

Během roku pochopitelně probíhají i různé menší udržovací práce.

P. Martin Lanži
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KOMPENDIUM 
KATECHISMU
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
 
ČTVRTÁ ČÁST – KŘESŤANSKÁ MODLITBA 
První díl - Modlitba v křesťanském životě

534. Co to je modlitba?
Modlitba duše je povznesení duše k Bohu nebo 
prosba k Bohu o dobra shodná s jeho vůlí. Je 
vždy darem Boha, který přichází, aby se setkal 
s člověkem. Křesťanská modlitba je osobním a 
živým vztahem Božích dětí k jejich nekonečně 
dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Du-
chu svatému, který přebývá v jejich srdcích.
První kapitola
Zjevení modlitby
535. Proč existuje všeobecné povolání 
k modlitbě?
Protože Bůh volá stvořením každé bytí z ničeho, 
a také po pádu je člověk i nadále schopen po-
znávat svého Stvořitele tím, že uchovává touhu 
po Tom, který ho povolal k existenci. Všechna ná-
boženství a zvláště celé dějiny spásy dosvědčují 

tuto touhu člověka po Bohu, ale Bůh jako první 
neustále přitahuje každou osobu k tajemnému 
setkání v modlitbě.
Zjevení modlitby ve Starém zákonu
536. V čem je Abrahám vzorem modlitby?
Abrahám je vzorem modlitby, protože chodí v 
přítomnosti Boha, naslouchá mu a poslouchá ho. 
Jeho modlitba je boj víry, protože nadále věří v 
Boží věrnost i ve chvílích zkoušky. Nadto, proto-
že pohostinně přijal Pána, který mu svěřuje svůj 
plán, Abrahám se odvažuje prosit za hříšníky s 
odvážnou důvěrou.
537. Jak se modlil Mojžíš?
Mojžíšova modlitba je typická kontemplativní 
modlitba: Bůh volá Mojžíše z hořícího keře, čas-
to a dlouze s ním hovoří „tváří v tvář, jako když 
někdo mluví se svým přítelem“ (Ex 33,11). Z to-
hoto důvěrného vztahu k Bohu Mojžíš čerpá sílu 
houževnatě se přimlouvat za lid - jeho modlitba 
je předobrazem přímluvy jediného prostředníka 
Ježíše Krista.
538. Jaké vztahy k modlitbě má ve Sta-
rém zákonu Chrám a král?
Ve stínu Božího příbytku – Archa úmluvy, pak 
Chrám – se rozvíjí modlitba Božího lidu pod ve-
dením jeho pastýřů. Mezi nimi je David králem 

„podle srdce Boha“, pastýř, který se modlí za 
svůj lid. Jeho modlitba je vzorem pro modlitbu 
lidu, protože je přilnutím k božskému příslibu a 
důvěře, naplněného láskou k Tomu, který je je-
diný Král a Pán.
539. Jakou úlohu má modlitba v poslání 
proroků?
Proroci čerpají z modlitby světlo a sílu, aby vybí-
zeli lid k víře a obrácení srdce. Vstupují do velmi 
důvěrného vztahu k Bohu a přimlouvají se za 
bratry, jimž hlásají, co viděli a slyšeli od Hospo-
dina. Eliáš je otcem proroků, to je těch, kteří hle-
dají Boží tvář. Na hoře Karmel dosáhne návratu 
lidu k víře díky zásahu Boha, kterého prosí takto: 
„Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi!“ (1 Král 
18,37).
540. Jakou důležitost mají žalmy v mod-
litbě?
Žalmy jsou vrcholem modlitby Starého zákona: 
Boží slovo se stává modlitbou člověka. Tato mod-
litba, neoddělitelně osobní i společná, inspirova-
ná Duchem svatým, opěvuje Boží divy ve stvoře-
ní a v dějinách spásy. Kristus se modlil žalmy a 
plně je uskutečnil. Proto zůstávají podstatným a 
trvalým prvkem modlitby církve, vhodným pro lidi 
všech stavů a v každé době.

4. Zvláštní případy, které 
je třeba dobře rozlišovat
To, co bylo o hypotetické společné modlitbě 
křesťanů s vyznavači islámu a judaismu řeče-
no, je třeba doplnit, protože by mohl vznik¬nout 
mylný dojem, jako bychom vyloučili jakoukoli du-
chovní komu¬nikaci mezi křesťany a ostatními 
vyznavači víry v jediného Boha, což určitě není 
pravda.
Každopádně platí, že se můžeme a máme modlit 
za všechny, jak o tom vydávají výmluvné svědec-
tví velkopáteční přímluvy, v nichž se modlíme jak 
za judaisty, tak za muslimy. Máme si stejně jako 
náš Pán přát spásu všech lidí a to, aby dospěli 
k poznání pravdy, což od sebe nelze oddělovat 
(srov. 1 Tim 2,5). I muslimové a judaisté by se 
mohli modlit za nás. Není nám ale znám žádný 
text, který by svědčil, že tak skutečně činí!
Každý vyznavač nějakého náboženství se svým 
vlastním způso¬bem také může modlit za pokoj 
a mír, jak to bylo uskutečněno v As¬sisi v roce 
1986. Nešlo o společné modlitby. To není možné, 
protože vyvstává otázka, jak bychom se modlili? 
Křesťansky, judaisticky, jako muslimové, jako bu-
ddhisté? Příslušníci a reprezentanti jednotlivých 
náboženství se modlili vždy svým způsobem, na 
odděleném místě, ovšem ve stejném městě a ve 
stejnou dobu za totéž, tedy za mír a po¬rozumě-
ní. To je nejzazší mez, víc opravdu není možné!
Pokud by se našel judaista nebo muslim, kte-
rý by přišel na naše bohoslužby a modlil by se 
spolu s námi křesťansky, nebyl by to náš, nýbrž 

jeho problém, protože tím samým by se nejen 
projevoval jako křesťan, ale začínal by jím po-
znenáhlu být, a proto by se zpronevěřo¬val své 
vlastní víře.
Velmi specifickou skupinu představují tak zvaní 
mesiánští židé. Jsou to lidé, kteří chtějí zůstat 
součástí Vyvoleného národa, slavit jeho svátky, 
zachovávat předpisy Zákona, ale zároveň to vše 
propojují s vírou v Ježíše jako Mesiáše Izraele i 
celého světa, v mnoha přípa¬dech ho vnímají v 
souladu s Novým zákonem jako Pána, tedy jako 
15 
Bohočlověka. Tito naši bratři, a je jich dnes ve 
světě odhadem kolem osmi milionů, evidentně 
spadají do oblasti křesťanské ekumeny. Při¬po-
mínají nám židokřesťanské kořeny Kristovy círk-
ve. V jejich případě zachovávání Tóry a obřízka 
neznamenají nevíru v Krista, nýbrž „pou¬ze“ je-
jich začlenění do společenství „starého“ Izraele. 
I svatý Pavel, který horlil proti obřízce v případě 
etnokřesťanů, tedy křesťanů nežidovského půvo-
du, nechal obřezat Timoteje, který byl Židem po 
matce. Vznikla-li by jednou, jak doufáme, vlastní 
místní židovská církev v rámci katolické církve, 
pak by v ní zřejmě plati¬la zvláštní ustanovení. 
Propojení s vlastním národem by totiž velelo, aby 
tito židovští katolíci zároveň zachovávali určité 
židovské obřa¬dy a obyčeje. Lze tudíž předpo-
kládat, že kupříkladu obřízka by se stala dopro-
vodnou svátostinou udělovanou při křtu. Jak by 
to bylo se slavením soboty? Zřejmě by se slavil 
sobotní klid a nedělní mše přednostně v sobotu 
večer. To jsou však pouze naše názory a možná 
i návrhy, které jednou posoudí církev. Teologové 

mají totiž právo a po¬vinnost hledat cesty, jak 
naplňovat požadavky zjevení a zároveň činit za-
dost znamením doby, skrze něž k nám promlou-
vá Duch sesílaný Otcem i Synem.
Jsou známy případy židovských katolíků, kteří i 
v našich zemích v sobotu navštěvují synagogální 
bohoslužbu a v neděli katolickou mši svatou. Oni 
sami danou situaci zakoušejí poměrně bolestně. 
O těchto našich bratřích a sestrách by platilo to, 
co platilo pro prvotní církev, v níž například svatý 
Jakub, bratr Páně, druhý biskup v Jeruzalémě, 
slavil nejenom večeři Páně, ale také navštěvoval 
Jeruzalémský chrám a modlil se v něm. V době 
přechodu od judaismu ke křesťanství může do-
tyčný zcela oprávněně využít vzoru první genera-
ce křesťanů a ni¬kdo by mu v tom neměl činit 
potíže. Písmo takový postoj ospravedl¬ňuje, a 
proto bychom proti tomu neměli nic namítat. Ono 
přechodo¬vé období může trvat velmi dlouho. 
Pokud náš Pán někoho v tomto stavu ponechá-
vá i desetiletí, můžeme v tom vidět připomínku 
naší hlubinné spřízněnosti se syny Izraele, která 
navzdory nastalé plnosti zjevení nikdy nepomine. 
Jsme totiž jenom planá oliva naroubovaná na 
velmi ušlechtilý kmen (srov. Řím 11). Nezapomí-
nejme na to, že Ježíš, Maria, Josef, Petr i Pavel 
a většina autorů novozákonních knih byli synové 
a dcery Vyvoleného národa. I toto hodnocení je 
pouze naším soukromým názorem, který v po-
sledním důsledku podléhá soudu církve.

Z publikace „Křesťan a islám“, 
Hesperion 2016
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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

Homilie z oslav sv. 
Martina v Maďarsku
Kardinál Dominik Duka kázal 9. července v ma-
ďarském Szombathely u příležitosti 1700. výro-
čí narození sv. Martina. Na tuto slavnost papež 
jmenoval pražského arcibiskupa svým zvláštním 
vyslancem.

Sv. Martin, jak již jeho jméno připomíná, se naro-
dil ve vojenské rodině jako syn římského důstoj-
níka. Mars byl římský bůh válek, ale sv. Martin se 
zapsal do dějin církve jako nositel míru a ohledu-
plné a laskavé pomoci bližním. Dětství v životě 
každého člověka hraje nezapomenutelnou roli a 
přispívá k utváření jeho charakteru. Je třeba si 
uvědomit, že římské vojenské posádky se staly v 
období 2. až 3 století základními misijními buň-
kami křesťanství v Římské říši, především v jejím 
hraničním pásmu. To dokazují archeologické vy-
kopávky v Kolíně nad Rýnem, Trevíru, Vídni, ale 
také i ve Vašem městě. Kult perského boha Mi-
thry připravoval tyto vojáky k přijetí křesťanství, 
a to především duchem vojenského bratrství. O 
tom také svědčí i osvobozování otroků v těchto 
vojenských posádkách. Na tuto vojenskou ces-
tu se vydává i sv. Martin, jeho rozhodnutí nemá 
nic společného s pacifismem, jak se domnívají 
někteří současní autoři. V okamžiku, kdy je oslo-
ven Bohem a vyzván k následování Krista cestou 
duchovní služby, poznává, že jeho místo není v 
armádě, ale ve službě Církvi. Životní příběh sv. 
Martina nám říká ještě něco podstatného pro 
naši dobu. Známé obrazy či sousoší, především 
v bratislavském korunovačním dómu sv. Martina 
od Georga Raphaela Donnera, nám zobrazují vo-
jáka na koni, který půlí svůj plášť, aby mohl odít 
polonahého a zuboženého muže. V noci poznává, 
že takto symbolicky posloužil samotnému Ježíši 
Kristu. Je třeba si uvědomit, že v této době není 
sv. Martin křesťanem, ale rozhoduje se, zda při-
jme křest.

Tento světec, první svatý ne-mučedník, ale vy-
znavač, se stává v Galii jedním z hlavních strůjců 
církevní struktury. V ní však hraje nezastupitel-
nou roli služba bližnímu, kterou nazýváme cha-
rita. Myslím, že zde také najdeme odpověď, zda 
je možné, aby se v této službě v dnešní době a 
v naší církvi mohli podílet i nepokřtění, obětaví 
pracovníci a pracovnice, kteří jsou loajální ide-
álu křesťanské pomoci. Dovolím si při této pří-
ležitosti říci, že sv. Martin a jeho paradigmatický 
příběh je odpovědí na tuto otázku, kterou si kla-
dou mnozí v Církvi, ať už biskupové, kněží, nebo 
i aktivní věřící. Evropa Římské říše, která se již 
ocitá z velké části ve státním provizoriu, je budo-
vána postavami, ke kterým tento pozdější svatý 
biskup patří. Církev v této situaci oslabeného a 
často paralyzovaného státu, plně rozvíjí svoji trojí 
úlohu , na které je postavena i naše civilizace. Je 
to bohoslužba, zpřítomnění kalvárské oběti Toho, 
který se vydává za nás za všechny. Tak, jak učinil 

jednou provždy v jeruzalémském Večeřadle slovy 
„Toto je moje tělo, toto je moje krev“, oběť nej-
vyšší lásky, život položený za přátele. Křesťanská 
bohoslužba není rituálem, či ceremonií, naše bo-
hoslužba zpřítomňuje a plně symbolizuje Ježíšův 
čin spásné lásky, proto také nacházíme řadu 
zobrazení sv. Martina celebrujícího mši sv. Vždyť 
i to jeho vzpomenuté gesto je jistým ztotožněním 
se s kalvárskou obětí.

 Druhou velkou úlohou Církve, kterou rozvíjí sv. 
Martin, je hlásání evangelia, katecheze, organi-
zování vzdělávacího systému. Kdybychom porov-
nali Pannonhalmu s jejím gymnáziem a kláštery 
zakládanými sv. Martinem, našli bychom mnoho 
analogií.

Třetí úlohu služby bližnímu, diakonii, či charitu, 
rozvinul nebývalým způsobem, a dal tak velký 
vzor ostatním biskupům nejenom v Galii, ale v 
celé tehdejší Římské říši. Když si takto předsta-
víme působení sv. Martina od Szombathely až po 
Tours, máme před sebou celé dějiny církve až do 
dneška. Je zcela jistě na místě, abych připomněl 
i naše společné dějiny, a to téměř o jedno tisíci-
letí později, kdy v našem středoevropském pro-
storu se ujímají diakonické, či charitativní služby, 
statečné ženy, které mají svůj původ ve zdejší ar-
pádovské dynastii: sv. Alžběta Uherská, sv. Kinga 
Polská, ale také sv. Anežka Česká. Víme, že to 
tehdy nebyla inspirace sv. Martinaem, ale spíše 
příklad sv. Františka z Assisi, který tak hluboce 
oslovil současného papeže Františka, jenž právě 
důrazem na charitativní a sociální služby církve 
burcuje současný svět, především tu část světa, 
které otupělo srdce v nadbytku. Apoštol Pavel v 
Listě Římanům načrtl, jak jsme četli, společen-
ství církve, které žije láskou, tedy charitou, tj. 
úctou, vzájemností a soucitem. Matoušova dva-
cátá pátá kapitola nám připomíná, že se nalézá-
me v mimořádném Svatém roce milosrdenství, a 
že to papež František myslí opravdu vážně. Také 
obraz Posledního soudu se skutky tělesného a 
duchovního milosrdenství, podle kterých bude-
me souzeni, hovoří jasnou řečí, co znamená být 
křesťanem dnes. Nerozumí přítomnosti ten, kdo 
nezná minulost, proto jsme se tak podrobně vrá-
tili do historie Církve i Vaší země, proto jsme si 
připomněli, jaké ideály nám staví velcí světci a 
světice lidského soucitu a lásky z 13. století. Je 
třeba říct, že nebudeme-li žít přítomnost v tomto 
duchu, nebude pro nás ani budoucnost.

 Složitá situace, o níž hovoří papež František, kte-
rý pozoruje tichý, a jak říká, po kouscích se při-
bližující válečný konflikt, nám ukazuje, že cesta 
k míru a k životu ve štěstí, pro nás znamená být 
připraven pomoci, ale nezapomenout, že máme 
i zodpovědnost za naši minulost, abychom mohli 
žít svou víru ve svobodě a vzájemné toleranci v 
budoucnosti.

Homilie J. Em. Dominika kardinála Duky OP,
9. července 2016 Szombathely, Maďarsko
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

ELIAS VELLA
VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

1. Láska otevírá člověka pro úplné uzdravení, které mu Ježíš chce darovat.

2. Člověk roste a jeho zralost se vyvíjí podle toho, co dává, a ne co přijímá.

3. Tam, kde není láska, lásku přines a najdeš ji i tam. 

4. Buďme si jisti, že to, co pro nás připravuje Bůh, je vždy skutkem jeho lásky k nám.

5. Při budování vztahů vždycky něco ztratíte, ale zároveň získáte víc, než jste ztratili.

6. Jen romantická nebo pouze tělesná láska nestačí. Potřebujeme mnohem více, potřebujeme oddanou lásku.

7. Je tak snadné vmést druhému urážku do tváře!  Ale je velmi těžké zastavit krvácení, které urážka může vyvolat.

8. Bůh má plán pro každého jednoho z nás, ten je vždycky originální a vždy mistrovským dílem.

9. Pokud člověk lásku dává, také ji dostává.

10. Nikdo nemá absolutní pravdu. Každý má svůj úhel pohledu.

11. Pravdu nestačí jen říct, ale je potřeba ji sdělit s láskou a v atmosféře lásky.

12. Bůh nemůže plánovat nic, co by nebylo projevem lásky k milované dceři, milovanému synovi.

13. Láska vždycky uzdravuje.

14. Vaše osobnost může růst a zrát jenom tehdy, když se naučíte, co je vzájemná služba.

15. Středem našeho života nesmí být peníze, kariéra nebo technické vymoženosti. Centrem musíme učinit Krista. 

16. Bůh nás obdarovává podle toho, nakolik jsme otevření přijímat.

17. Bez neustálého průběžného vnitřního uzdravování často posuzujeme a kritizujeme druhé, zatímco těmi, 

kdo mají být posuzováni a kritizováni, jsme my sami.

18. Práce je Božím darem, ale člověk ji nesmí pokládat za hlavní a jedinou prioritu ve svém životě.

19. Málokdo si uvědomuje, jak se Zlý pokouší využít jakékoliv situace a slabosti, aby nás zničil. 

Často se snažíme řešit problémy z mnoha různých hledisek, a přitom zanedbáváme jakékoliv duchovní uzdravování. 

20. Zamilovat se je něco, co se stane, ale milovat je rozhodnutí.

21. Je velmi obtížné otevřít druhému člověku dveře svého vnitřního světa. Odhalit ho znamená darovat druhému sám sebe.

22. Čím srdce přetéká, toho jsou ústa plná.

23. Nesmíme se bát vyjadřovat své pocity. Jinak se nikdy nenaučíme sdílet se spolu a komunikovat, a tak zůstaneme lidmi, kteří se navzájem neznají.

24. Jediné slovo vyslovené ve správnou nebo v nesprávnou chvíli může vytvořit nebo zničit atmosféru důvěry.

25. Minulost nemůžeme ignorovat, je zapotřebí ji uzdravovat.

26. Důvěrný vztah vytváří člověk nejen sdílením se, ale i nasloucháním.

27. Když se dokážeme jeden druhému svobodně zasmát, je to důkaz bezpečného a důvěryhodného prostoru mezi námi.

28. Až budeme stát před Pánem, nebude ho zajímat, co jsme udělali nebo vytvořili. Důležité bude pouze, jestli jsme žili podle jeho plánu.

29. Nebudujme své životy a domy na písku. Smysl má jenom radost ze života i s jeho závazky a snaha udělat si ho navzájem co nejradostnějším.

30. Člověk není spokojeným proto, že vlastní a získává různé nové věci, ale protože je sám sebou.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii 
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...
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Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

6. listopad
Otovice     08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

13. listopad
Martínkovice   08:30 hod
Vernéřovice   10:00 hod
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

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

27. listopad
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

Ve dnech 01/11 – 05/11 a 07/11 budou mše sv. 
jenom večer v 17:00 hod v dřevěném k. PM

V úterý 08/11  bude mše sv. v klášterním 
k. (Broumovské diskuze), celebruje 

P. ThLic. David Bouma, ThD. 

Adorace: středa, sv. Václav, 
17:30 – 17:50 hod (nebude 02/11, 09/11 a 16/11);

pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod. 
(nebude 11/11 a 18/11)

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 

MŠE SV. V TÝDNU TEPLICE
Neděle  sv. Vavřinec  08:30 hod
Středa sv. Vavřinec 18:00 hod
Pátek  sv. Vavřinec 18:00 hod 
Sobota 5.11.   08:00 hod 
Kamenec - 1. sobota v měsíci

MŠE SV. V TÝDNU V ADRŠPACHU
1. a 3. neděle v měsíci v 14,00
6. a 20. října
2.11. ve 14:00 za zamřelé

MŠE SV. V TÝDNU VE ZDOŇOVĚ
Z důvodu oprav se mše sv. neplánují
Od listopadu budou mše sv. za usmíření v 
1. a 3. čtvrtek v 18,00 v Teplicích n. M.
1.11. V 18,00 Teplice nad Metují
Svátost smíření před každou mší sv. a na 
požádání.

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.

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.

Jáhenské svěcení
Jáhenské svěcení fra Gereona Rudolfa Holého, 
OPraem., se uskutečnilo v 15 hod v sobotu 22. 
10. 2016 v želivském klášteře. Světitelem byl 
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Farní pouť
V sobotu 1. října jsme se vydali na farní pouť do 
Malých Svatoňovic a za někdejším broumovským 
kaplanem P. Evermodem Sládkem, OPraem., do 
Lomnice nad Popelkou, kde  slouží už od roku 
2006.

Letecká farní pouť do Říma
V polovině října jsme v rámci Svatého roku mi-
losrdenství vykonali pouť do centra křesťanství.


