
Živá farnost 

Jedním ze znamení životaschopnosti každé farnosti je pra-
videlné přistupování k svátosti smíření a přijímání Nejsvětější 
Svátosti. V takovém rodinném klimatu nejenom děti přijíma-
jí a prožívají víru mnohem snadněji. Devět let po sobě může 

broumovská farnost prožívat Slavnost 1. sv. přijímání. I letos 
to bude o Letnicích, ale tentokrát ve Vernéřovicích, kde se po-
dobná  slavnost naposledy konala v samém závěru minulého 
tisíciletí, konkrétně v únoru 1999. 

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.

avšak Pavel poznal, že je posedlá zlým duchem, 
a přikázal mu, aby z ní vyšel. „Pavel pochopil – 
komentoval papež František – že tudy cesta kon-
verze nevede, protože by všechno bylo ponechá-
no netknuté. Nebyla by to Kristova církev, kdyby 
všichni souhlasili s jejím učením a nedocházelo 
by k žádné konverzi.“

„Toto se v dějinách církve opakuje, když je Boží 
lid v klidu, nic neriskuje anebo slouží ne idolům, 
nýbrž mondénnosti,“ vysvětloval dále papež. 
„Pán potom posílá proroky, kteří byli pronásle-
dováni, protože byli nepohodlní jako Pavel. Ten 
pochopil léčku a vyhnal ducha, který ačkoli říkal 
pravdu, že totiž on a Sila jsou služebníky nejvyš-
šího Boha, byl démonem vlažnosti, který církev 
činí vlažnou. Když někdo v církvi pranýřuje ze-
světštění (mondénnost) – vyvozoval papež dále 
– bývá na něho pohlíženo skrz prsty a říká se o 
něm: »Takto to nejde, ať jde pryč!«.“

Zmiňovaná pasáž ze Skutků apoštolů popisuje 
reakci pánů, jejichž služkou byla ona žena s věš-
teckým duchem. Rozzlobili se na Pavla a Silu, 
protože po vyhnání zlého ducha přišli o své zisky 
z jejího věštění. „Zlý duch – komentoval papež – 
vstupuje vždycky skrz peněženku. Když je církev 
vlažná, poklidná, dokonale organizovaná a nemá 
problémy, pohleďte, kde se daří obchodům... 
Protože zlý duch preferuje církev poklidnou a nic 
neriskující, církev věnující se obchodům, církev 
zpohodlněnou v pohodlí vlažnosti.“

Pavel a Sila jsou tedy pohnáni před soudce, kte-
ří nařídí, aby z nich byly strhány šaty, byli zbiti 
pruty a uvrženi do žaláře. Uprostřed noci došlo k 
zemětřesení, dveře žaláře se otevřely a uvolnila 
se jim pouta. Žalářník, který myslel, že vězňové 
uprchli, si chtěl vzít život, ale Pavel se Silou jej 

zadrželi. On před nimi padl na kolena a ptal, co 
má dělat, aby došel spásy; nechal se od nich po-
křtít, přivedl Pavla a Silu do svého domu, vymýval 
jim rány a »jásal nad tím, že on i celý jeho dům 
uvěřil v Boha«.

„A toto je cesta našeho každodenního obrácení. 
Z mondénního způsobu života, který je poklid-
ný, nic neriskuje, přiznává se ke katolictví, ale je 
vlažný, je třeba přejít k životu opravdového hlásá-
ní Ježíše Krista, k radosti z hlásání Krista. Přejít 
od religiosity, která si hledí zisků, k víře a vyznání: 
Ježíš je Pán.“

Toto je zázrak, který působí Duch svatý, konsta-
toval papež, a vybídl k pozornému čtení této epi-
zody ze Skutků apoštolů a k objevu, že Pán svoji 
církev vede vpřed skrze mučedníky.

„Církev bez mučedníků vzbuzuje nedůvěru, cír-
kev, která nic neriskuje, je nedůvěryhodná, cír-
kev, která má strach zvěstovat Ježíše Krista a 
vyhánět démony, idoly a i toho panovníka, kterým 
jsou peníze, taková církev není Ježíšovou církví. 
V dnešní vstupní modlitbě jsme prosili o milost a 
také děkovali Pánu za obnovenou radost, kterou 
nám Ježíš dává a prosili za její uchování. Církev 
ve Filipách byla obnovena a omlazena. Kéž jsme 
my všichni omlazeni a obráceni z vlažného života 
k radostnému hlásání, že Ježíš je Pán.“

Tak končil papež František ranní kázání v úterý 
24. května v Dómě sv. Marty. 

www.radiovaticna.cz/24.květen 2017; 
přeložil Milan Glaser 

Církev bez mučedníků 
vzbuzuje nedůvěru  
Vatikán. Mnoho zasvěcených osob bylo pro-
následováno, poněvadž poukazovalo na zesvět-
štění církve. Zlý duch preferuje církev vlažnou a 
nic neriskující – konstatoval papež František v 
homilii při ranní mši v kapli Dómu sv. Marty v 
den, kdy uplynuly právě dva roky od beatifika-
ce arcibiskupa Oskara Romera, arcibiskupa San 
Salvadoru, zavražděného tehdejším vojenským 
režimem proto, že pranýřoval násilí páchané na 
těch nejchudších.

Je třeba přejít od vlažného životního stylu k 
radostnému hlásání Ježíše – vybízel Petrův 
nástupce v homilii na čtení ze Skutků apošto-
lů (16,22-34), které popisuje epizodu ze života 
Pavla a Sily ve Filipách. Tito hlasatelé evangelia 
byli pronásledováni po úspěšném exorcismu ne-
jmenované ženy, která o nich všude vykřikovala, 
že jsou „služebníky nejvyššího Boha“. Chválila je, 
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LAUDATO SI’ XXIII. 
encyklika papeže Františka o ekologi

KAPITOLA TŘETÍ: 
Lidský kořen ekologické krize 

101. Je k ničemu popisovat příznaky, pokud ne-
poznáme lidský kořen ekologické krize. Existuje 
určitý vychýlený způsob chápání života, který 
protiřečí realitě do té míry, že ji ničí. Proč by-
chom se u toho nemohli pozastavit a reflektovat? 
Navrhuji soustředit se na dominující technokra-
tické paradigma a na místo, které v něm zaujímá 
člověk a jeho činnost ve světě. 

102. Lidstvo vstoupilo do nové éry, v níž nás 
moc technologie přivedla na křižovatku. Jsme 
dědici dvou staletí enormních změn: parní stroj, 
železnice, telegraf, elektřina, automobil, leta-
dlo, chemický průmysl, moderní medicína, in-
formatika a v nedávné době digitální revoluce, 
robotika, biotechnologie a nanotechnologie. Je 
správné mít radost se z těchto pokroků a nad-
chnout se pro široké mož-
nosti, které se před námi 
otevírají těmito neustálými 
novinkami, protože „věda 
a technologie jsou obdivu-
hodným produktem lidské 
kreativity, která je darem 
Božím.“ Transformace pří-
rody za účelem využití je 
pro lidský rod charakteri-
stická již od jeho počátku, 
a technika „je výrazem úsilí 
lidského ducha o postupné 
překonávání materiální-
ho omezení“. Technologie 
učinila přítrž nespočetným 
zlům, kterými byl člověk sužován a omezován. 
Nemůžeme si nevážit dosažených pokroků a ne-
děkovat za ně, zejména v medicíně, strojírenství 
a komunikacích. A jak neuznat všechno to úsilí 
mnoha vědců a techniků, kteří vypracovali alter-
nativy udržitelného rozvoje. 

103. Správně orientovaná technověda je s to 
nejenom produkovat skutečně cenné věci ke 
zvýšení kvality lidského života, počínaje před-
měty domácího užití až k velkým dopravním 
prostředkům, mostům, budovám a veřejným 
prostorám. Je schopna produkovat také krásno 
a umožnit člověku ponořenému do materiálního 
světa „skočit“ do krásného prostředí. Copak lze 
popřít krásu letadla nebo některých mrakodra-
pů? Existují cenná malířská a hudební díla, která 
vznikla použitím nových technických nástrojů. 
Takto v touze po umělecké kráse a v tom, kdo 
tuto krásu nazírá, dochází ke skoku do jakési 
specificky lidské plnosti. 

104. Nemůžeme však nevědět, že nukleární 
energie, biotechnologie, informatika, poznání na-
šeho vlastního DNA a jiné možnosti, kterých jsme 
dosáhli, nám nabízejí strašlivou moc. Těm, kdo 
jsou držiteli těchto poznatků a ekonomické moci 
k jejich využití, dávají zarážející vládu nad celým 
lidským rodem a světem. Nikdy nemělo lidstvo 
samo nad sebou takovou moc a nic nezaručuje, 
že ji použije dobře, zejména vezme-li se do úvahy 
způsob, jakým ji dosud používá. Stačí připome-
nout atomové bomby shozené v půli 20. století, 
jakož i velký rozvoj technologie, kterým se chlu-
bil nacismus, komunismus a jiné totalitní režimy 
při likvidaci milionů lidí. A to nezapomínejme, že 
dnes válka disponuje nástroji ještě vražedněj-
šími. V jakých rukou je a do jakých může přijít 
tato moc? Je hrozivě riskantní, aby spočívala na 
nepatrné části lidstva. 

105. Má se za to, že „každý přírůstek moci pro-
stě znamená pokrok, zvýšení bezpečí, užitku, 
blahobytu, životního elánu, sebevědomí,“ jako 
by realita, dobro a pravda spontánně prýštily ze 
samotné moci technologie a ekonomie. Faktem 

je, že „moderní člověk není vychován ke správ-
nému užívání moci,“ protože nezměrný rozmach 
technologie nebyl provázen rozvojem člověka, 
pokud jde o odpovědnost, hodnoty a svědomí. 
Každá epocha je nakloněna chabému sebepo-
znání svých omezení. Z tohoto důvodu je možné, 
že lidstvo dnes nepozoruje vážnost výzev, před 
nimiž stojí, „a stále roste nebezpečí, že člověk 
užije moci nesprávně“, jelikož „nepodléhá nor-
mám svobodného lidského rozhodování a řídí se 
pouze údajně nezbytnými požadavky obecného 
užitku a zajištěnosti.“ Člověk není plně autonom-
ní. Jeho svoboda chátrá, svěřuje-li se slepým 
silám nevědomí, bezprostředním potřebám, ego-
ismu a brutálnímu násilí. V tomto smyslu je ob-
nažen a vystaven své vlastní moci, která neustále 
roste, aniž by měl nástroje k její kontrole. Může 
disponovat povrchními mechanismy, ale lze tvr-
dit, že mu chybí solidní a náležitá etika, kultura a 
spiritualita, která by mu skutečně kladla meze a 
udržovala jej v rámci jasnozřivého sebeovládání. 

Rok 2017 ve farních akcích

7. ledna

Tříkrálová sbírka

8. ledna 

Tříkrálový průvod

11. února 

Farní ples (Dřevník)

13. února

Ekumenická bohoslužba

1. března

Popeleční středa

11. března

Duchovní obnova

31. března – 1. dubna

Mládež na Vesmíru

14. dubna

Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (dopoledne)

16. dubna

Velikonoce

6. května

Pouť do Vambeřic

14. května

Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost; Den matek

20. května

Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích

21. května

Hvězda – májová pobožnost

25. května

Nanebevstoupení Páně

28. května

Malé Svatoňovice – májová pobožnost (cyklopouť)

2. června

Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.

3. června

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

4. června

1. svaté přijímání/slavnost Seslání Ducha Svatého

9. června

Noc kostelů

15. června

Boží Tělo

17. června

Farní den (fara Ruprechtice)

29. července

Jakubsko-anenský víkend

5. srpna

Křinická pouť

27. – 30. srpna

Farní tábor, fara Ruprechtice

23. září

Farní výlet 

8. října

Svátost biřmování – biskup Jan

22. října

Svatohubertská bohoslužba

11. listopadu

Den veteránů (Martínkovice)

11. listopadu

Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
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Sv. Germana 
Cousinová, 15. června    
Narodila se roku 1579 ve francouzské rolnické 
rodině v městečku Pibrac, ležícím 15 km od Tou-
louse. V té době se ve Francii vedly náboženské 
války mezi katolíky a hugenoty. Matka jí zemřela již 
v raném dětství a otec se znovu oženil. Germana 
měla slabé zdraví a invalidní pravou ruku, což u ní 
vyvolávalo pocit méněcennosti, asi i tím, že se jí 
druzí kvůli tomu posmívali. 

Germana se snažila konáním namáhavých prací v 
hospodářství nahrazovat zemřelou matku, ale ani 
od rodiny se jí nedostávalo uznání a povzbuzení, 
naopak jen pohrdání a stresujícího nepřátelského 
postoje. Postrádala mateřskou lásku a to byl tvrdý 
tlak na její psychiku, ale ona si dokázala hledat 
útěchu u Pána. Nezahořkla, ale byla schopna veli-
ce láskyplných vztahů k mladším dětem, když byla 
mezi ně posílána pást ovce v horách. Již asi od 
devíti let si uměla nacházet posilu ve vnitřní ko-
můrce svého srdce, kde kdykoliv dokázala být s 
Ježíšem sama. 

Mezi dětskými pastýři a pastýřkami konala na ho-
rách svůj apoštolát. Tito horští pastýři žili vzdáleni 
církvi a Bohu a jen zřídka navštívili kostel. V dě-
tinné důvěře jim svěřovala své stádo, když denně 
odbíhala od něj dolů na mši svatou, aby načerpala 
milostí a spojila se s Ježíšem ve svatém přijímá-

ní. Její jednání mnozí považovali za přehnané a 
pobožnůstkářské, ona na to však nedbala. Když 
se vrátila k ovcím mezi své druhy, ve zjednodu-
šené formě jim vyprávěla o nauce vyslechnuté 
v kostele, učila je znát Boha a Pannu Marii.  O 
praktické lásce k bližnímu nemluvila jen slovy, ale 
s nejchudšími se dělila o svou snídani a svačinu. 
Měla výborný vliv na celou skupinu pastýřů. Když 
se vrátila s ovcemi domů, spala v ovčinci nebo v 

přístavku domu. Její životní podmínky byly víc než 
ubohé. Přesto se se svým zmrzačením, kvůli kte-
rému konala jen pomocné práce, dokázala vypo-
řádat,i když ji postoj její rodiny hodně mrzel. 
Žila podle evangelia, vynikala v mnoha ctnostech, 
v pravdomluvnosti, umrtvování, lásce k chudým, 
projevující se dělením se, aj. Po její smrti se vzpo-
mínalo zázračných událostí, spojených s jejím 
ctnostným životem. Uvádí se, že prý např. v lijáku 
přišla do kostela v suchém oděvu. Nebo že z nebe 
spadly růže, aby ji osvobodily od křivého nařčení 
z krádeže. Životopisci ale zdůrazňují, že nekonala 
nic mimořádného. 

Při jejím úmrtí nebyl nikdo. Jednoho rána ve věku 
22 let byla nalezena mrtvá. Na jejím pohřbu se 
však shromáždily zástupy. Za 43 let, vzhledem k 
pověsti svatosti, bylo její tělo r. 1644 exhumováno 
a zjistilo se, že bylo uchráněno rozkladu. Lidé se 
pak dlouho u těla Germany modlili a nesouhlasili 
s jejím opětovným pohřbením. Následujícího roku 
tělo umístili v sakristii kostela. Shromažďováním 
zázraků začal ve Venillot kanonizační proces, který 
se ukončil 29. června 1867. 

Tato vesničanka se stala významnou patronkou, 
její jméno patřilo na začátku XX. stol. mezi nejroz-
šířenější ve Francii, její dům se stal cílem poutí a k 
její cti se začalo se stavbou baziliky. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský/
mírně kráceno

Eucharistický zázrak 
v Polsku    
10. dubna 2016 představil lehnický biskup Zbig-
niew Kiernikowski  výsledky bádání potvrzující eu-
charistický zázrak, ke kterému došlo o Slavnosti 
Narození Páně 25. prosince 2013 v kostele sv. 
Jacka v dolnoslezské Lehnici (Legnica). Hostie, 
která upadla na zem, a po zvednutí byla vložena 
do nádoby s vodou, se zbarvila do červena. Její 
fragment byl předán lékařské laboratoři v Sado-
wej, která uzavřela lékařskou charakteristiku s tím, 

že výsledky se „nejvíce podobají tkáni srdečního 
svalu“ se změnami, které „často provázejí agonii“. 
Biskup Kiernikowski při nedělni mši rovněž sdělil, 
že v lednu stejného roku představil celou kauzu 
Kongregaci pro nauku víry. Na základě jejího do-
poručení požádal místní kněze, aby připravili od-
povídající místo k vystavení relikvie.
„Chápeme toto podivuhodné znamení jako zvlášt-
ní výraz přízně a lásky Pána Boha, který se tak 
velice snižuje k člověku,“ napsal lehnický biskup 
v tiskovém sdělení.
K eucharistickým zázrakům dochází velmi zřídka. 
První jev tohoto druhu je datován do 8. století a 
došlo k němu v italském Lancianu. Dodnes církev 
uznala za autentické 133 případy. 

www.radiovaticana.cz/10.04.2016

Broumovští duchovní a dalších osm věřících naší 
farnosti se ve čtvrtek 8. června účastní výjezdního 
zasedání duchovních náchodského vikariátu prá-
vě do polské Lehnice, abychom i tímto způsobem 
posílili naši víry v Eucharistii.

P. Martin Lanži  
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TEMPUS FUGIT 
v Ottawě     

Čtvrté zastavení fotografické výstavy TEMPUS FU-
GIT na severoamerickém kontinentu proběhlo ve 
dnech 17. - 23. května v hlavním městě druhé 
největší země světa, v kanadské Ottawě. Celkově 
už 21. místo putování šestnácti  fotografických 
obrazů bratislavského fotografa Dana Veselského 
přineslo zatím rekordních 100 000,-Kč. Výtěžek 
chce broumovská farnost použít na opravu dezo-
látního stavu oken na kostele sv. Anny ve Vižňově. 
Na českém velvyslanectví v Kanadě se výstava 
mohla uskutečnit díky záštitě pana velvyslance 
Pavla Hrnčíře, který ottawskou vernisáž  osobně 
zahájil. Začátkem letošního podzimu by se foto-
grafie, které poukazují na havarijní stav jedinečné 
barokní sakrální skupiny, měly vrátit do Evropy, 
kde se už připravuje putování nejen po České 
republice a Německu, ale i po evropských metro-
polích Varšavě a Londýnu. A v zaoceánském hle-
dáčku je Austrálie. I díky ottawskému příspěvku 
se finančně náročnému projektu podařilo nasbírat 
už 300 000,-Kč a hlavně propojit mnoho lidí, jimž 
není lhostejná snaha o záchranu souboru svato-
stánků, který nemá ve světě obdoby. Důležité je 
rovněž zmínit, že na cestu finančně přispěla města 
Broumov a Meziměstí a obce Křinice, Martínkovi-
ce a Křinice.

P. Martin Lanži, děkan Broumov

Místa putování výstavy Tempus fugit*
2013:

Trenčín (Slovensko)
2014:

Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, 
Chomutov, Augsburg a Mnichov (Německo), 
Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují, 
Rottenburg am Neckar (Německo), Banská 

Bystrica (Slovensko), Praha
2015:

Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad Metují, 
Krzeszów (Polsko), Stockholm (Švédsko)

2016:
Chicago (USA)

2017:
New York (USA), Ottawa (Kanada)

* Výstava se uskutečňuje za podpory 
Královéhradeckého kraje a pod záštitou 

Ministerstva kultury ČR.

Pastorační 
dům Velehrad 

v Itálii
hledá na volnou pracovní pozici pastoračního 

asistenta - správce.

Úvazek 1.0 – služební poměr na základě dekretu dle CIC.
Nástup možný ihned.

Podmínky: 
   
•	 praktikující katolík
•	 časová flexibilita, spolehlivost, samostatatnost
•	 schopnost spolupracovat v týmu
•	 kultivované vystupování, dobré komunikační schopnosti
•	 aktivní a zodpovědný přístup k práci
•	 technická a manuální zručnost
•	 zkušenost v řízení motorových vozidel sk. B 
•	 znalost německého jazyka výhodou

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@pdvelehrad.cz
 
   
K přihlášce připojte:  

•	 životopis
•	 motivační dopis
•	 doporučení kněze
•	 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

St. Martin/Gsies, 18. května 2017

P. Mgr. Antonín Hráček
ředitel PDV



6

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN
FRANCISCO FERNÁNDEZ CARVAJAL

ROZMLUVY S BOHEM
(MEZIDOBÍ 8. – 13. TÝDNE)

PAULÍNKY 2012

1. Bůh nám dává dny, jeden po druhém, abychom je vyplnili svatostí.

2. Pánu sloužíme pokaždé, když se snažíme příkladně plnit své povinnosti.

3. Prosme Nejsvětější Trojici, aby nám udělila milost prožívat okamžiky každého dne se srdcem plným lásky, 

jako by to byl poslední den našeho pozemského života.

4. Solí země budeme tehdy, pokud budeme denně živit vztah s Pánem, pokud budeme se stále větší vírou a láskou přistupovat ke svátosti eucharistie.

5. Z tohoto světa si každý odnese pouze zásluhy za dobré skutky a dluhy za hříchy.

6. Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým. 

7. Musíme stát nohama na zemi. Žijme uprostřed světa, jak si žádá křesťanské povolání,

ale nezapomínejme, že jsme poutníci se zrakem upřeným na Krista a jeho království.

8. Abychom mohli sloužit, musíme být odborníky ve své profesi, v práci, kterou vykonáváme.

9. Na Kristovu výzvu „následuj mě“ nelze odpovídat průměrností, on nechce jen „napůl odevzdané“ učedníky kladoucí si podmínky.

10. Kdo je věrný Kristu, tomu je navždy přislíbeno nebe.  Na věčnost půjdeme v doprovodu Ježíše.

11. Každý náš den je bílý list papíru, který můžeme popsat úžasnými věcmi nebo jej znehodnotit chybami a skvrnami.

12. Nemůžeme čekat na zvláštní okolnosti, abychom se posvěcovali. Bůh k nám přichází 

a hledá dobré skutky ve chvílích nemoci, při běžné práci, když máme povinností nad hlavu, ale i tehdy, když vše probíhá tak, jak má.

13. Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může.

14. Aby mohla láska růst a vůbec přežít, musí se projevovat skutky.

15. Snaha ve všem hledat Boží slávu nám dává zvláštní sílu v těžkostech a souženích.

16. Kristův příklad nás všechny vede k pracovitosti, srdečnosti, radosti, optimismu, ochotě při plnění povinností.

17. Pokud budeme věrně plnit Boží vůli v drobnostech, zvykneme si ve všem vidět působení Boží prozřetelnosti. 

18. Mše svatá je středem křesťanského života. A právě ve mši svaté vždy nalezneme zdroj štěstí, nevyčerpatelné radosti a pokoje. 

19. Radost, která naplnila Pannu Marii o velikonoční neděli, prosytí také nás, pokud dokážeme stavět Pána doprostřed svého života.

20. Nejsme Kristovými učedníky jen v určitou dobu nebo v určité dny. Skutečnost, že jsme Kristovi učedníci, v našem životě ovlivňuje naprosto všechno.

21. Přestat milovat Boha znamená dát se cestou, kde jeden ústupek má za následek druhý, 

neboť kdo se proviňuje vůči Pánu, nezůstane u jednoho hříchu, ale je naopak nucen souhlasit s hříchy dalšími.

22. Láska k Bohu a opravdová láska k bližnímu mají svůj zdroj v modlitbě, ve svátostech a v ustavičném boji o odstranění našich nedostatků.

23. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba…), ale musí být také dobře dokončena.

24. Aby bylo něco ctností, je třeba dát si pozor na dvě věci: na to, co se dělá a na způsob, jakým se to dělá.

25. Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe.

26. Pán zvláštním způsobem uděluje své milosrdenství skrze svátost smíření, kde nás očišťuje od hříchů, 

bere do náručí, uzdravuje nás, omývá nám rány, ulevuje od bolesti, dává nám nový život.

27. Abychom mohli pomáhat lidem, se kterými se setkáváme, nestačí jen povrchní znalost cesty. Je třeba

po ní jít, znát překážky, je nutné denně se osobně setkávat s Ježíšem. 

28. Vlažnost rezignuje před sebemenší těžkostí, dělá z komára velblouda, 

zatímco láska k Bohu dělá z hory zrnko písku, proměňuje duši a dodává netušené schopnosti.

29. Všichni potřebujeme Krista jako vzor, učitele, lékaře, Spasitele a dárce života. Bez něj nezmůžeme nic, zato s ním jsme schopni všeho.

30. Člověk své srdce mnohdy začíná chránit tím, že hlídá zrak. 

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

V květnu letošního roku úspěšně absolvoval kurz 
pro akolyty p. Vladimír Uhnavý z Křinic. Díky tomu 
má k dispozici naše farnost, vedle p. ing. Kamila 
Pelána, dalšího mimořádného rozdavatele sv. při-
jímání.
Slovo akolyta pochází z řečtiny a znamená „druh 
na cestě“, v širším smyslu pak označuje „toho, 
kdo slouží“. Jeho činnost je možné diferencovat 
do tří základních oblastí – péče o nemocné, kte-
rým přinášejí eucharistický pokrm, samostatné 
sloužení bohoslužeb slova, není-li k dispozici kněz 
či jáhen, a pomoc při eucharistické liturgii. Také 
mu je svěřeno přichystat oltář a posvátné nádoby.
Protože v broumovské farnosti slouží i jáhen fra. 
Gereon, není nezajímavé sledovat paralelu mezi 
službou jáhna a akolyty. Tím, že vznikl úřad trvalé-
ho jáhenství, vznikla celá třída služeb, kterou ne-
musí vykonávat kněz osobně. Liturgické předpisy 
dávají přednost jáhnovi před akolytou, ale existuje 
velké množství služeb a úkonů, které může, v ne-
přítomnosti jáhna, provádět akolyta – od podávání 
eucharistie přes okuřování až po přijímání darů, 
jež nesou věřící. Jejich vzájemná kooperace je pak 
předpokládána jen při přípravě oltáře. Na druhé 
straně je zde zřetelná diferenciace mezi službou 
jáhna a akolyty, jehož služby může v případě jeho 
nepřítomnosti vykonávat i jiný věřící. Lze tedy říci, 
že účast jáhna je liturgickou variantou, služba 
akolyty je integrální součástí slavení eucharistické 
bohoslužby. To sice neznamená, že by mše bez 
něj nebyla možná, ale jeho účast je jednoznačně 
předpokládaná. Třeba, nese-li se procesní kříž, 
nese jej akolyta. Samotné nesení procesního kříže 
přitom není navrhováno jako dobrovolná varian-
ta; počítá se s ní jako se samostatným liturgic-
kým symbolem. Ostatní akolyté jdou v průvodu 
před knězem, jenž má slavit mši. Je-li přítomen 
lektor, může nést on evangeliář a zařadit se tak 
mezi akolyty a kněze. Je-li k dispozici více akolytů, 
je vhodné služby mezi ně rozdělit. Akolyta má být 
k dispozici knězi i během bohoslužby slova, aby 
mu v případě potřeby podržel knihu nebo prokázal 
jinou službu. Jeho místo v presbytáři má být ta-
kové, aby tyto úkoly mohl co nejsnáze vykonávat. 
Používá-li se kadidlo, předává knězi kadidelnici a 
přisluhuje mu při okuřování darů, kříže a oltáře. 
Potom okouří kněze a lid.
Akolyta je však především služebníkem eucharis-
tické oběti. Pokud je mše svatá bez jáhna, je to on, 
kdo by měl chystat korporál, purifikatorium, kalich, 
palu a misál na oltář. Jen v případě nedostatku 
akolytů se doporučuje, aby se jejich služby ujali 
ostatní přisluhující. S knězem přijímá dary věřících 
a dává je celebrantovi. Následně může pomoci 
knězi podávat eucharistii věřícím, je-li jich větší 
počet. Pokud se přijímá pod obojí způsobou, po-
máhá knězi držet kalich, podává-li se namáčením, 
případně věřícím z kalicha podává sám. Může také 
po skončení této služby přijmout zbylou Krev sám. 
Pokud jde o mši s přítomností jáhna, pak akoly-
ta pomáhá s chystáním oltáře s tím, že příprava 

nádob je svěřena jáhnovi a ten také přijímá dary 
věřících. Z pastoračních důvodů mnoho ze zmiňo-
vaných služeb vykonávají naši ministranti. Samo-
statnou službu vykonává akolyta také po skončení 
rozdělování eucharistie, kdy ve spolupráci s kně-
zem či jáhnem pomáhá očistit posvátné nádoby. 
Pokud ovšem jáhen není přítomen, akolyta od-
nese nádoby na stolek a tam je očistí a upraví. 
Není podstatné, zda se tak děje při samotné mši 
nebo až po jejím skončení. Jako preferované mís-
to je přitom uváděn stolek, nikoli oltář. Mezi další 
možné služby patří ukládání eucharistie do svato-
stánku nebo vystavování svátosti oltářní, jíž ale v 
žádném případě nežehná. Celkově je třeba mít na 
paměti , že při liturgické slavnosti každý služebník 
církve i každý věřící má v rámci své funkce konat 
jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy 
věci a podle liturgických předpisů. 
Pokud jde o liturgický oděv, mají akolyté používat 
albu nebo jiné, v jednotlivých krajích biskupskou 
konferencí právoplatně dovolené oděvy, stejně 
jako ostatní přisluhující. 
Z historického pohledu je ještě zajímavé zmínit, že 
akolyté byli nositeli nižšího svěcení a bezprostřed-
ně na ně navazovala služba podjáhna, který má 
se současnou jáhenskou službou mnoho společ-
ného, a jednak již podjáhenské svěcení bylo svě-
cením vyšším, předpokládajícím celibát. Akolyté 
při svěcení dostávali jako vnější znamení svíce a 
konvičku a jejich služba byla spíše liturgického 
charakteru, neboť měli posluhovat při liturgických 
slavnostech. Po II. vatikánském koncilu (1962 – 
1965) a jeho nauce o všeobecném kněžství vě-
řících, můžou službu akolyty zastávat také laici, 
nikoli jen kandidáti kněžství, u kterých je přijímání 
akolytátu součástí formace.

Zpracováno podle: ČERNÝ, M.: K problemati-
ce služby akolytů při liturgii, in Teologické texty 
2011/3

Firma Apple 
představila ve Fatimě 
chytrý růženec iMary     
(humor)

Ve stejný den, kdy byly svatořečeny dvě ze tří dětí, 
kterým se před sto lety zjevila Ježíšova matka, byl 
představen také chytrý růženec iMary. Nejnovější 
produkt amerického gigantu má za cíl přivést k 
mariánské úctě především mladé lidi, kteří sice 
milují technologie, ale něžnou a starostlivou Mat-
ku příliš neznají.
„Církev nám dává velký dar v podobě modlitby 
růžence, která není vyhrazena pouze pro babičky. 
Chceme posunout růženec do 21. století. iMary je 
tu pro každého věřícího, zvláště pro ty, kteří toho 
nejvíce potřebují,“ řekl při prezentaci, která pro-
běhla rovněž ve Fatimě, šéf Apple Tim Cook.
Chytrý růženec jde jednoduše propojit s telefo-
nem a nabízí řadu funkcí, které běžný analogový 
růženec nemá. iMary vás upozorní na čas, kdy se 
máte připojit k živému růženci, vyhledá růžencová 
společenství a uživatele, kteří se právě modlí rů-
ženec ve vašem okolí. V základní verzi za 2 500 
korun, se můžete modlit pouze bolestná tajemství, 
za dalších 300 korun však lze dokoupit další ta-
jemství a za dalších 500 korun sedmibolestný a 
sedmiradostný růženec.
Uživatelé si ale nejvíce pochvalují funkci Getsema-
ny. „Růženec si pamatuje váš rytmus modlitby a 
ve chvíli, kdy necháte prsty dlouho na jedné kulič-
ce, tak zavibruje a probudí vás. Teprve díky iMary 
se mi podařilo dokončit poprvé celou modlitbu,“ 
popisuje svou zkušenost Karel z Brna.
Převést lásku k technologiím na lásku k Panně 
Marii je podle oslovených kněží skvělý nápad a 
investovat do chytrého růžence se vyplatí. „Sám 
jsem si iMary před týdnem pořídil a je to skvělé. 
Jsem dokonce králem růžence Světla v našem 
děkanátu a chybí mi jen dva desátky, abych byl 
první v celé diecézi. Bojím se ale, že mě předeže-
nou sestry boromejky z Prachatic, které si chytrý 
růženec koupily včera a začaly všem šlapat na 
paty,“ nadšeně vypráví otec Dominik Ettler z Tá-
bora.
Podle zjištění Tisíckráte.cz má ale chytrý růženec 
i své stinné stránky. iMary je totiž možné propo-
jit s aplikací E-Penitent, která umožňuje kontrolu 
vykonaného pokání po svátosti smíření. Plzeňská 
diecéze je již nyní chce nakoupit do všech farností 
a vybízí zpovědníky, aby produkt začali využívat. 
„Stávalo se, že kněží dali za pokání dva desátky 
a penitent se pomodlil jen jeden. Díky propoje-
ní obou aplikací budeme jasně vědět, kdy který 
kajícník své pokání splnil, a může tak opět chodit 
k přijímání,“ vysvětluje emeritní plzeňský biskup 
František Radkovský, který má v diecézi na sta-
rosti nové technologie.

www.tisickrate.cz/květen2017
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

4. červen
Otovice   08:30 hod
Vernéřovice  10:00 hod
(Slavnost 1. sv. přijímání) 
Broumov, P+P    10:00 hod 
Broumov, klášter  18:00 hod

11. červen
Martínkovice  08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod 
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

18. červen
Šonov, k. sv. Markéty 08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod 
Vižňov   10:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

25. červen
Božanov   08:30 hod
Broumov, P+P  10:00 hod 
Heřmánkovice  10:00 hod
Broumov, klášter  18:00 hod

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV

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

* 15/06 o Slavnosti Těla a Krve Páně a 29/06 o 
Slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše sv. v 18:00 hod

Adorace: středa, sv. Václav, 18:30 – 18:45; 
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 01/07, P+P, 09:00 – 10:30

NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30 

v kostele sv. Vavřince;

v Adršpachu ve 14,00; 1. a 3. neděli 
v měsíci, to je 4. a 18.

ve Zdoňově ve 14,30; 2. neděli v měsíci, 
to je 11. Bude česko – německá, 

s účastí věřících ze SRN

ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
v pátek je mše sv. v Teplicích v 18,00
první sobotu (3.) je mše sv. v Teplicích 

v 8,00 na Kamenci

Mše sv. v sobotu večer v 17,00 
v kapli sv. Jana ve Zdoňově; 

10., 17. a 24. června.

25 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Požehnané dny Vám přeje a vyprošuje 

P. František Hofman
(tel. 734 213 899)

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 den 2017, 

sobota 17. června, fara v Ruprechticích
15:30 - mše sv. v kostele sv. Jakuba

Od 16:30 - program na faře

Vlak z Broumova jede v 15:01 a přijíždí 
do Ruprechtic v 15:13. Zpáteční vlak z 
Ruprechtic do Broumova jede v 17:45, 

resp. v 19:46.  
Sladké a slané občerstvení je vítáno.

Vambeřice
I letos si mnoho farníků první květnovou sobo-
tu vyčlenilo čas na pouť do Vambeřic. Jenom z 
broumovské farnosti nás bylo přes padesát. Další 
desítky putovaly z farností Police nad Metují a Hro-
nov. Příští rok to už bude XV. pouť, a ta se uskuteč-
ní  5. května 2018.

MotoOto 2017
V sobotu 21. května proběhla v kostele sv. Barbo-
ry v Otovicích již IV. bohoslužba za motocyklisty. 
Účastníků bylo na šest desítek a pobožnost již 
tradičně vedl P. Adrián Sedlák z Trutnova. Díky pa-
tří rovněž zpěvákům z Martínkovic pod vedením 
Kláry Nentvichové. Touto bohoslužbou se snažíme 
vyprošovat Boží ochranu pro motocyklisty na jejich 
cestách a rovněž prosíme o boží milosrdenství pro 
tragicky zemřelé motorkáře.

Průvodcovská služba 
ve venkovských kostelích 

během léta:

Úterý a sobota, 1 hodina = 50 Kč
přihlášky na faře

Božanov, Martínkovice, Otovice, Šonov; 
od 09:00 hod do 12:00 hod  

(červenec; v srpnu odpoledne)

Heřmánkovice, Ruprechtice, Vižňov, 
Vernéřovice; od 14:00 do 17:00 hod

(červenec; v srpnu dopoledne)


