
Desátek růžence 

Po šesti letech nás druhou říjnovou neděli opět čeká udílení 
sv. biřmování. Díky patří všem, kteří se pro přijetí této posilují-
cí svátosti rozhodli. Zkusme se, prosím, během října, měsíce, 
který je zasvěcen Růžencové Panně Marii, pomodlit alespoň 

1 desátek sv. růžence za naše biřmovance a broumovskou 
farnost. Čtyři minuty adresované zvláště Boží matce budou 
mít odezvu jak v nebi, tak i na zemi.

P. Martin Lanži
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do náruče Krista, který očekává každého člověka 
na konci jeho života; věř, On tě očekává. Svět 
kráčí díky mnoha lidem, kteří razili cesty, stavěli 
mosty, snili a věřili, třebaže kolem sebe slyšeli 
posměšná slova.
Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je 
zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává 
ztroskotání: tepe v nás semínko absolutna. Bůh 
neklame, zasadil do našich srdcí naději, kterou 
nechce deptat frustracemi. Všechno se rodí, aby 
vykvetlo ve věčném jaru. Také nás Bůh  stvořil, 
abychom vykvetli. Připomínám si tady onen dia-
log, ve kterém dub pravil mandloni: „ Pověz mi o 
Bohu.“ A mandloň vykvetla.
Kdekoli jsi, tvoř! Jsi-li na dně, povstaň! Nezůstá-
vej padlým, vstaň, nech si pomoci, abys stanul 
na nohou. Sedíš-li, dej se na cestu! Ochromuje-
-li tě nuda, vyžeň ji dobrými skutky! Cítíš-li se 
prázdným či demoralizovaným, pros Ducha sva-
tého, aby tvou nicotu znovu naplnil.
Vytvářej pokoj mezi lidmi a nenaslouchej hlasu, 
který rozsévá nenávist a rozdělení. Nenaslouchej 
takovým hlasům. Lidské bytosti, jakkoli se od 
sebe liší, byly stvořeny, aby žily spolu. Uprostřed 
neshod měj strpení; jednoho dne zjistíš, že každý 
je nositelem zlomku pravdy.
Měj rád lidi. Měj je rád jednoho po druhém. 
Respektuj cestu všech, přímou či krkolomnou, 
vždyť každý má k vyprávění svůj příběh. I každý 
z nás má svůj vlastní příběh. Každé dítě, které se 
rodí, je příslibem života, který opět ukazuje, že 
je silnější než smrt. Každá láska, která vzniká, je 
proměňující mocí, která prahne po štěstí. Ježíš 
nám dal světlo, které září v temnotách: braň jej a 
chraň. Toto jediné světlo je největším bohatstvím, 
které bylo svěřeno tvému životu.
A především sni! Neměj strach snít. Sni! Sni o 
světě, který ještě není vidět, ale jistě nadejde. 
Naděje nás vede, abychom věřili v existenci 
stvoření, které sahá až ke svému definitivnímu 
naplnění, až bude Bůh všechno ve všem. Lidé 
mající představivost darovali lidstvu vědecké a 
technologické objevy. Překročili oceány, vstoupili 
do zemí, kam dosud nikdo nevkročil. Lidé pěstu-
jící naději jsou také těmi, kteří přemohli otroctví a 
přičinili se o lepší životní podmínky na této zemi. 
Pomyslete na tyto lidi.
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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.

Katecheze papeže 
Františka na gen. 
audienci, 
nám. sv. Petra   
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tématem dnešní katecheze je výchova k naději. 
Proto budu oslovovat zpříma – tebe - s před-
stavou, že mluvím jako vychovatel, jako otec k 
mladému člověku nebo ke komukoli, kdo je ote-
vřen poučení. Přemýšlej tam, kam tě Bůh zasadil, 
doufej! Vždycky doufej!
Nepodléhej noci: pamatuj, že primární nepřítel, 
jehož je třeba podrobit, není mimo tebe, je uvnitř. 
Nedávej tedy prostor trpkým a temným myšlen-
kám. Tento svět je prvním zázrakem, který Bůh 
učinil a vložil do našich rukou milost nových divů. 
Víra a naděje jdou pospolu. Věř v existenci pravd 
vyšších a krásnějších. Důvěřuj v Boha Stvořitele, 
v Ducha svatého, který všechno přivádí k dobru, 

Buď odpovědný za tento svět a život každého člo-
věka. Pomysli, že každá nespravedlnost páchaná 
na chudákovi, je otevřená rána a umenšuje tvoji 
vlastní důstojnost. Život nekončí  tebou a na ten-
to svět přijdou další pokolení, která vystřídají to 
naše a ještě mnohá jiná. Každý den pros Boha 
o dar odvahy. Pamatuj, že Ježíš přemohl strach 
kvůli nám. On přemohl strach! Náš nejprorad-
nější nepřítel nezmůže nic proti víře. A když na 
tebe uprostřed životních těžkostí dolehne strach, 
vzpomeň si, že nežiješ jenom pro sebe. Ve křtu 
byl tvůj život již pohroužen do tajemství Trojice a 
ty patříš Ježíši. A kdyby tě jednoho dne zachvátil 
děs anebo sis myslel, že zlo je příliš velké, aby 
bylo možné mu čelit, pomysli jednoduše na to, 
že Ježíš žije v tobě. A On si chce skrze tebe svo-
jí mírností podrobit všechny nepřátele člověka: 
hřích, nenávist, zločin, násilí, všechny naše ne-
přátele.
Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi 
nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsem nadřa-
zen nikomu. I kdybys zůstal jediným, který  věří 
v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti lidí. I kdybys 
žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každé-
ho tvora. Buď křesťanem a v modlitbě všechno 
odevzdávej Bohu. A pěstuj ideály. Žij pro něco, co 
převyšuje člověka. A kdyby tě jednoho dne tyto 
ideály měly žádat, abys draze zaplatil, nikdy je 
nepřestaň nést ve svém srdci. Věrnost dosáhne 
všeho.
Když pochybíš, povstaň. Není nic  lidštějšího než 
pochybit. Ale tato pochybení se ti nemají stát 
vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. 
Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli 
nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys 
v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! 
Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.
Zachvátí-li tě hořkost, pevně věř ve všechny lidi, 
kteří ještě pracují pro dobro: v jejich pokoře je 
zárodek nového světa. Stýkej se s lidmi, kteří 
opatrují srdce jako srdce dítěte. Uč se z údivu, 
pěstuj úžas. Žij, miluj, sni, věř. A s milostí Boží 
nikdy nezoufej.

Přeložil Milan Glaser; www.radiovaticana.
cz/20.09.2017
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LAUDATO SI’ XXVII. 
encyklika papeže Františka o ekologii

KAPITOLA VII: Ježíšův pohled
Praktický relativismus 

122. Vychýlený antropocentrismus způsobu-
je vychýlený životní styl. V apoštolské exhortaci 
Evangelii gaudium jsem se zmínil o praktickém 
relativismu, kterým se vyznačuje naše doba, a 
který je „ještě nebezpečnější než ten věroučný“. 
Klade-li člověk sám sebe do středu, dává konec-
konců absolutní prioritu svým podružným zájmům 
a všechno ostatní se stává relativním. Neměla by 
proto překvapovat skutečnost, že spolu s všu-
dypřítomností technokratického paradigmatu a 
adorace neomezené lidské moci se v subjektech 
rozvine tento relativismus, ve kterém se všechno 
stává irelevantní, pokud to neslouží vlastním bez-
prostředním zájmům. Je v tom logika, která umož-
ňuje chápat, jak se vzájemně živí postoje, které 
vyvolávají současně zhoršování životního prostředí 
i sociální úpadek. 

123. Kultura relativismu je toutéž patologií, která 
nutí člověka využívat druhého a zacházet s ním 
jako s pouhým objektem, ukládá mu nucené prá-
ce anebo jej uvrhuje do otroctví v důsledku zadlu-
žení. Je to tatáž logika, která vede k sexuálnímu 
zneužívání dětí nebo k opouštění starých lidí, kteří 
už nejsou užiteční. Je to také vnitřní logika těch, 
kteří tvrdí: nechme neviditelné síly trhu regulovat 
ekonomiku, protože jejich škodlivé účinky na spo-
lečnost a přírodu jsou nevyhnutelné. Pokud nee-
xistují objektivní pravdy, ani stabilní principy kromě 
uspokojování vlastních aspirací a bezprostředních 
potřeb, jaké hranice může mít obchodování s lid-
mi, organizovaný zločin, obchod s drogami, ob-
chod s „krvavými diamanty“ a srstí zvířat, kterým 
hrozí vyhynutí? Není to tatáž relativistická logika, 
která ospravedlňuje získávání orgánů od chudých 
za účelem jejich prodeje nebo jejich využití k ex-
perimentům anebo skartaci dětí, protože nevyho-
vují přáním svých rodičů? Je to stejná logika „na 
jedno použití“, která produkuje množství odpadků 
jenom v důsledku nezřízené touhy konzumovat 
více než kolik je skutečně třeba. Nelze si tedy my-
slet, že politické programy či moc zákona budou 
stačit k odstranění jednání, které poškozuje životní 
prostředí, protože pokud se kazí kultura a není již 
uznávána žádná objektivní pravda či všeobecně 
platné principy, budou zákony pojímány jenom 
jako svévolné příkazy a jako překážky, kterým je 
třeba se vyhýbat. 

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

15. října

Svatohubertská bohoslužba

11. listopadu

Den veteránů (Martínkovice)

11. listopadu

Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)

První dar Vzkříšeného

Až budou za padesát let historikové sepisovat dě-
jiny pokoncilního katolictví, jsem přesvědčen, že 
jako jednu z obětí Druhého vatikánského konci-
lu (1962 – 1965) budou uvádět svátost pokání. 
Ještě jsou mezi námi tací, kteří pamatují hodiny 
před zpovědnicí v sobotu odpoledne, kdy se fron-
ta čekajících kolikrát vinula až na ulici, obzvláště 
během adventu a postní doby. Častá zpověď byla 
běžná, jednou do roka to bylo minimum. Tato svá-
tost byla s „katolickým folklorem“ spojovaná mož-
ná ještě více než přijímání Eucharistie.

Ale ty časy jsou pryč. I upřímní katolíci přiznáva-
jí, že u zpovědi nebyli celá léta. Některé farnosti 
dokonce zpovědní službu již ani nemají v rozvrhu. 
Sám papež Jan Pavel II. poznamenával, že „fronty 
k přijímání rostou, fronty ke zpovědnicím se zkra-
cují.“

Pamatuji si, jak jsem jednou vyslechl první zpo-
věď malého kluka, který byl zjevně velice nervózní. 
Na závěr jsem mu řekl: „Šlo ti to výborně. Příš-
tě to bude mnohem snazší.“ Načež se ulekl: „To 
jako myslíte, že budu muset na zpověď znovu?“ 
Obávám se, že mnozí u první zpovědi skončí. Bu-
doucí historikové z toho možná vyvodí, že to byl 
Hospodinův způsob, jak očistit svátost smíření od 
mechanické rutiny, od tendencí ke skrupulím a 
stísněnosti, která někdy předkoncilní dobu cha-
rakterizovala. Ale modlím se a doufám, že tento 
destruktivní a deprimující úpadek bude brzy u 
konce.

Je to tedy pouze shoda okolností, že nám Pán 
tuto svátost dal jako jeden z prvních darů po svém 
zmrtvýchvstání? Podle evangelisty to bylo hned v 
ten první nedělní večer, když Ježíš své Církvi svěřil 
pravomoc odpouštět hříchy. První dar po vzkříšení! 
Neřekl: „Dávám vám příslib věčného života.“ – ač-
koli i ten pro nás získal. Ani neprohlásil: „Pro vás 
jsem porazil Satana.“ – byť i to se mu povedlo. Ne. 
To, co chtěl své Církvi dát ze všeho nejvíce, bylo 
milosrdenství.

Kard. Timothy T. Dolan, arcibiskup New York 
(Kněží pro třetí tisíciletí, 

Kartuziánské nakladatelství, Brno 2016) 
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Vernéřovické zvony    
Hlas zvonu je součástí našeho života. Oznamuje 
nám ubíhající čas, sváteční chvíle, ale i smutné 
události, a také nás varuje před nebezpečím. V 
dnešní době jsou jeho původní funkce nahrazo-
vány masovými sdělovacími prostředky. Přesto si 
zvony uchovaly své kouzlo a doplňují kolorit naše-
ho života. Jako ve většině vesnic i ve Vernéřovicích 
mají svůj zvon. Uplynulo více než čtyři sta let od 
jeho odlití. Je zavěšen ve věži chátrajícího kostela 
sv. Michaela a zvoní se na něj velmi málo. Pak se 
však jeho vznešený hlas rozléhá po celé dlouhé 
obci a doplňuje poetičnost tohoto milého místa. 
Jednou ze silných vzpomínek vystěhovaných oby-
vatel, se kterou jsem se setkal, byl právě hlahol 
vernéřovického zvonu. Současný stav je výsled-
kem dlouhého historického vývoje, byly časy, kdy 
měli ve Vernéřovicích zvonů více.

Vernéřovické zvony 
ve vlastivědné literatuře

Čerpám z publikací A. Cechnera Soupis památek 
historických a uměleckých v politickém okre-
su Broumovském, Praha 1930 (dále SUP), a A. 
Brombierstäudl Die Gemeinden Deutsch-Wer-
nersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg, Forcheim 
1985 (dále GDW). Zvony řadím podle GDW, řazení 
vychází z předpokládaného stáří zvonů. V textu 
uvádím popis podle GDW. SUP cituji pouze v pří-
padě, že popis GDW doplňuje nebo uvádí odlišné 
údaje. Za zkratkou SUP je v závorce Cechnerovo 
číslování zvonů. Nápisy přepisuji velkým písmem s 
doplněním gramaticky očekávaných tvarů v závor-
ce, stejně jako překlady do češtiny.

Zvony kostela sv. Michaela

1. Malý zvon z roku 1553, s nápisem: VERBUM 
DOMINI MANET IN AETERNUM (Slovo boží pla-
tí věčně). SUP (5) uvádí, že je umístěn v lucerně 
věže, má průměr 38 cm, výšku 30 cm a je z roku 
1684.

2. Střední zvon s nápisem: DANKET DEM HERRN, 
DENN ER IST GÜTIG. SEINE GÜTE UND WAHRHEIT 

BLEIBT EWIG. ANNO 1560. (Děkujte Bohu, pro-
tože On je dobrotivý. Jeho dobrota a pravda zů-
stává věčná). SUP (2) uvádí, že vážil 60 kg, že byl 
původně z roku 1560, ale v roce 1907 byl přelit 
Oktávem Winterem v Broumově.

3. Velký zvon s nápisem: RUF MICH AN IN ZEI-
D(T) DER NOT, SPRICHT DER HERR, SO WILL ICH 
DICH ERRETTEN UND DU SOLLST MICH PREISEN. 
ANNO 1600. (Zavolej mě v čase nouze, říká Bůh, 
pak tě chci chránit a ty mě máš velebit).

Na jedné straně lze číst: DIE GESCHWORENEN 
VON WERNERSDORF, MATZ MEIßNER DER 
SCHOLZE GIBT 10 THALER. GEORGE SEYDL 4, 
CLEMENS HEINZL 4 THALER, MERTEN DRECH-
SLER, FÖRSTER IN WERNERSDORF, 6, GEORGE 
ALISCHER, JAKOB WEISSER, LORENZ HEINTZEL, 
GEORGE JAKOB, DIE KIRCHENBITTER WEN-
TZEL THÖR, GEORGE SCHREIBER, MATTHAEUS 
ATZLER, PFARRER, MERTEN ROTTER, DER KIR-
CHENSCHREIBER.

GESCHWORENE IN BIRKIGT: ANDREAS DREßLER 
DER SCHOLZE, HANS SCHUBERT, ANDREAS 
GROSSER, MATZ ZINKE.

DIE GESCHWORENE IN BODISCH: NICKEL LEYER 
DER SCHOLZE. VEREHRENT ZU DIESER GLOCK-
EN 25 THALER. VALENTIN SCHOLZE, MERTEN 
LEPPELT, STEPHAN BYM. MICHAEL HINGMANDEL 
HAT GEBEN 50 THALER.

(Přísežní z Vernéřovic, Matz Meißner, rychtář, dává 
10 tolarů, George Seydel 4, Clemens Heinzel 4 to-
lary, Merten Drechsler, lesník ve Vernéřovicích, 6, 
George Alischer, Jakob Weisser, Lorentz Heinzel, 
George Jakob, církevní almužníci Wentzel Thör, 
George Schreiber, Matthaeus Atzler, farář, Merten 
Rotter, kostelní písař.

Přísežní v Březové: Andreas Dreßler rychtář, Hans 
Hubert, Andreas Grosser, Matz Zinke.
Přísežní v Bohdašíně: Nickel Leyer rychtář věnuje 
na tyto zvony 25 tolarů. Valentin Scholze, Merten 
Leppelt, Stephan Bym, Michael Hingmandel dal 
50 tolarů).

O vysvěcení tohoto zvonu je na tabulce v sakristii 
napsáno: ANNO CHRISTI 1610 DI 8. OCT. KON-
SECRATA EST MAIOR CAMPANA ECCLESIAE 
WERNERSDORFENSIS IN HONOREM SANCTI 
WENCESLAI A REVERENDISSIMO DOMINO PA-
TRE WOLFGANGO A PROSSOWITZ ABBATE IN 
BRAUNA ETC. IN PRAESENTIA 7 SACERDOTUM 
ORTHODOXORUM. (Roku 1610 od narození Krista 
dne 8. října byl první zvon vernéřovického kostela 
k poctě sv. Václava veledůstojným panem Wolf-
gangem z Prossowitz, opatem broumovským, za 
přítomnosti sedmi pravověrných kněží vysvěcen.)
Podle SUP (1) má tento zvon průměr 1,05 m a 
výšku 0,78 m, je zachycen na 6 uchách ozdobe-

ných ženským poprsím s ornamentálním nápisem 
mezi dvěma pruhy. Dále je na zvonu jméno kos-
telíka a na druhé straně nezřetelný reliéf světce.                 
Zmínka o tomto zvonu se objevuje v roce 1680 na 
seznam požadavků rebelujících sedláků: „aby na 
něj bylo zvoněno chudým zdarma“.

4. menší zvon - zvoneček zakoupený údajně za 36 
kop s nápisem: S. MICHAEL, ORA PRO POPULO 
TUO. ANNO 1684 (Sv. Michaeli, oroduj za svůj lid). 
SUP (4).

5. zvon pocházel z roku 1866. SUP (3).
Podle GDW byly v 1. světové válce zvony 1, 2, 4 
a 5 zrekvírovány. SUP doplňuje, že se tak stalo v 
roce 1916. Místo těchto zvonů byly v roce 1924 
pořízeny dva nové, odlité Oktávem Winterem v 
Broumově.

Současný stav, zvon kostela sv. Michaela
Dnes visí v kostele pouze jediný zvon; 27. 5. 2000 
ráno jsem ho díky ochotě pana Jiřího Krupičky, 
věrného ochránce kostela, mohl spolu se svým 
otcem, místním rodákem, zhlédnout. Zvon číslo 3 
visí ve zvonovém patře věže zavěšený v bytelné 
zvonové stolici. Na trámech jsou nečitelné zbyt-
ky starých nápisů. Zvon má šedozelenou barvu 
a jeho srdce je značně pokryté rzí. Naměřil jsem 
výšku 80 cm, průměr úhozového věnce 105 cm a 
průměr čepce 50 cm. Nádherné je zdobení koruny 
se šesti uchy (výška 15 cm) renesančními reliéfy 
s ženským poprsím. Zvon je ve své ose otočen o 
90‘, jak uvádí fotografie v SUP. Zvon byl otočen 
zřejmě proto, že úhozový věnec byl ve své původní 
poloze již hodně otlučen srdcem. Po otočení jsou 
nápisy a reliéfy obtížně fotografovatelné. Rozměry 
a nápisy odpovídají údajům vlastivědné literatury. 
Nezřetelný reliéf světce ani jméno kostelíku jsme 
nenalezli. Literatura neuvádí v protilehlé poloze 
donátorského nápisu mezi znaky Broumovského 
a Břevnovského kláštera se zkratkou OSB (Ordo 
Sancti Benedicti) krucifix. K doplnění popisu zvonu 
rovněž patří ozdobný pruh úhozového věnce. Zvon 
je zavěšen na železné traverze profilu „I“ místo na 
dřevěné hlavě, jak potvrzuje již fotografie v SUP. K 
této změně došlo zřejmě při otáčení zvonu.

Při porovnání jmen na zvonu se seznamem oby-
vatel z roku 1939 lze konstatovat, že ve Vernéřo-
vicích se již nevyskytovalo 6 jmen z 12 uvedených 
(Drechsler, Alischer, Jakob, Thör, Atzler, Rotter), v 
Březové 3 jména ze 4 (Dreßler, Grosser, Zinke) a 
v Bohdašíně 4 jména z 5 (Leyer, Scholze, Bym, 
Hingmandel). Je to příklad přirozené výměny a 
zániku rodů za více než 300 let. Stabilnější situ-
ace byla ve Vernéřovicích, snad díky bohatšímu a 
klidnějšímu katastru. Odečteme-li jména faráře a 
písaře, zůstalo zde zachováno 50 % jmen. V Bře-
zové a Bohdašíně pouze cca 10 %. Březová byla 
v roce 1 600 mladou obcí (42 let), obyvatelstvo 
se teprve stabililizovalo. Bohdašín zase často trpěl 
svou „startegickou“ polohou a nepřízní přírodních 
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živlů, proto zde kolísal počet obyvatel. Od roku 
1880 do roku 1939 klesl o celých 50 %. V případě 
uvedeného jména šolce (rychtáře) Matze Meißne-
ra jde zřejmě o potomka šolce Blasigena Meißne-
ra, který má v kostele náhrobek z roku 1579.

Podíl bohdašínských obyvatel na pořízení zvonu 
ukazuje jejich přirozený zájem na přifaření obce 
k Vernéřovicím místo k Polici nad Metují (z Boh-
dašína je do Vernéřovic blíže a s menším stou-
páním), což se formálně stalo v roce 1603 za 
opata Wolganga z Prossowitz. Nápis však může 
dokumetovat, že bohdašínští užívali vernéřovický 
kostel už dříve.
Popisovanou cedulku o vysvěcení vernéřovického 
zvonu opatem Wolfgangem z Prossowitz z roku 
1610 jsme nenašli.

U zvonu je rovněž zachována páka s provazem 
ke zvonění. Celý mechanismus je funkční, bylo by 
však třeba, aby ho prohlédl a ošetřil odborník.

Tento velký zvon spolu se zvony číslo 1, 2, a 4 
zřejmě pamatuje původní dřevěný kostel z roku 
1540 postavený opatem Mathiasem. Na obrazové 
příloze urbáře z roku 1676 je na místě dnešního 
kostela zobrazen kostel s malým sanktusníkem a 
samostatně stojící, snad dřevěnou zvonicí. Je zde 
zřejmě zachycen původní stav před rozšířením 
roku 1683 opatem Tomášem Satoriem. Tehdejší 
umístění zvonů a jejich počet se nepodařilo zjistit.
Představu o přibližné podobě vernéřovického kos-
telního areálu v 16. století si můžeme udělat v ne-
dalekém Polsku, kde je dodnes zachovaný kostel 
v Rybnici Lesnej z roku 1557 (dřevěný kostel se 
sanktusníkem a samostatně stojící zvonicí, ohra-
zený kamennou zdí), nebo dřevěný kostel v obci 
Grzmiace z roku 1558 s vedle stojící zvonicí. Podle 
Karla Kuči jde o typy shodné s východočeskými 
zvonicemi. V Grzmiace je to štenýřová stupňovitá 
polygonální zvonice a v Rybnici Lesnej stupňovi-
tá s dřevěným patrem „obranného“ charakteru z 
roku 1608.

Zachovaný vernéřovický zvon se také velice podo-
bá  dodnes existujícímu zvonu ve Vižňově z roku 
1601 s původní dřevěnou hlavicí. Koruna s uchy 
je podobně vyzdobena, stejně jako čepec. Shodné 
jsou i rozměry zvonu, lze tedy usuzovat na stejnou 
zvonařskou dílnu. Vižňovský zvon můžeme pova-
žovat za mladšího bratra zvonu vernéřovického, 
dochoval se však u něj původní způsob zavěšení. 
Osa zvonu je ale položena rozdílně. Ve Vernéřovi-
cích je osa hřídele kolmá k ose kostela, ve Vižňově 
je naopak osa hřídele položena ve stejném směru 
jako osa kostela.

Vpravo vedle velké zvonové stolice zůstaly ve Ver-
néřovicích zachovány nad sebou i zvonové stolice 
po zrekvírovaných zvonech číslo 2 a 4, do nichž 
byly v roce 1924 zavěšeny dva nové zvony od Ok-
táva Wintera z Broumova. Zachován je rovněž zvo-

nový závěs v lucerně věže, kde byl zavěšen zvon 
číslo 1. Místo zavěšení zvonu číslo 5 jsme nenašli. 
Mohl viset v lucerně márnice z roku 1867, stojící 
na hřbitově.

Nové zvony z roku 1924 číslované jako 6 a 7 měly 
zřejmě obdobné proporce jako původní zvony 
číslo 2 a 4. Osud těchto nových zvonů se dosud 
nepodařilo přesně vypátrat, ale podle informací z 
okolních vesnic lze předpokládat, že se staly obětí 
běsnění 2. světové války.

Zajímavostí bývalého zvonového uskupení jsou za-
chované porcelánové kanálky pro provazy v dře-
věné podlaze věže, které umožňovaly zvoníkům 
zvonit z nižších pater.

Životnost vernéřovických zvonů - kostel 
sv. Michaela:
1. 363 let (po přelití 232 let)
2. 356 let (po přelití 9 let)
3. stále existuje (již 417 let)
4. 232 let
5. 50 let
6. 22 let
7. 22 let

Závěry
Zvony ve Vernéřovicích nebyly zničeny při požáru 
nebo nehodě, ale propadly válečným rekvizicím. 
Je smutným faktem, že si vernéřovičtí za přibliž-
ně 450 let pořídili z vlastních zdrojů 10 zvonů a 
nakonec jim díky zásahům státní moci zbyl pouze 
jeden. Proč asi vznikl názor: ”že vše, co stát má, 
někomu ukradl”? Oceňuji odhodlání vernéřovic-
kých při ochraně velkého zvonu. Podle zpráv o 
rekvizicích zvonů v 1. světové válce nebyla situ-
ace jednoduchá. I přes nařízení, že zvony starší 
300 let se nesmějí pro válečné účely použít, byl 
zrekvírován heřmánkovický zvon z roku 1478 se 
vzácným nápisem a šonovský zvon z roku 1499. 
Velitelé rekvírovacích oddílů si nařízení vykládali 
různě, zvon v Heřmánkovicích byl údajně zrekví-
rován přes zákaz velitelství i Památkového ústavu. 
Záleželo tedy na místní situaci. Výhodou vernéřo-
vických bylo, že nedobrovolně „poskytli“ pro válku 
6 zvonů, což bylo nejvíce ze všech broumovských 
vesnic. Je otázkou, jestli zvon 1 byl z roku 1553 
nebo z roku 1684, možná byl tehdy jen přelit, a 
to ho odsoudilo k rekvizici. Rovněž zvon 2 z roku 
1560 byl v roce 1907 přelit a byl jako nehistorický 
zrekvírován. Samotná rekvizice byla pro obyvatele 
bolestnou událostí. Podle bohdašínské kroniky ne-
chali obyvatelé obce svůj malý zvon na škole před 
sejmutím 3. 8. 1917 naposledy hodinu vyzvánět. 
V této pohnuté chvíli vzpomínali na své blízké ve 
válce a přáli si, aby už byl tomu utrpení konec.

Přestože si v roce 1924 nechali vytrvalí vernéřo-
vičtí ulít dva nové zvony, zůstal jim po další válce 
opět jen velký zvon. Ne vždy však místní obyva-
telé užívali zvony podle přání donátorů. Z Vižňova 

je zaznamenáno „slavnostní“ vyzvánění po dobytí 
Polska (celý týden) v září 1939. Toto pochybné 
oslavování brzo vystřídalo vystřízlivění. Pro popis 
rekvizic ve 2. světové válce nemám dost infor-
mací, podle vižňovských pramenů zde byly zvony 
zrekvírovány v zimě 1943/44. Předpokládám, že 
za tzv. totální války byly zrekvírovány i dva nebo tři 
zvony ve Vernéřovicích.

Po 2. světové válce nebylo vzhledem k novým 
společenským poměrům pro pořízení nových zvo-
nů to pravé „klima“. Dnes oba kostely ve Verné-
řovicích chátrají a zdá se, že i obyčejná údržba je 
nad naše možnosti.
Díky pohnuté historii našeho milého kraje je velký 
vernéřovický zvon nejstarším zachovaným zvo-
nem Broumovska, chápaného jako území v povodí 
Stěnavy za (pod) Stěnami. Starší zvony zde byly 
zrekvírovány nebo zničeny požáry. Nejbližší starší 
zvony se zachovaly na druhé straně Stěn v Polici 
nad Metují (1486 a 1491), v Teplicích nad Metují 
(1513) a ve Zdoňově (1595).

Současná pasivní úloha vernéřovického zvonu je 
prospěšná alespoň netopýrům, kteří dnes ve vě-
žích kostelů přebývají, jak mi sdělil Jiří Kopecký z 
CHKO. Děkuji mu rovněž za laskavé půjčení jedi-
nečného exempláře Cechnerova díla. 

Cílem tohoto článku nebylo historii vernéřovických 
zvonů uzavřít, chtěl jsem pouze zrekapitulovat do-
stupné informace a podnítit další bádání. Osudy 
zvonů jsou jen malým střípkem v mozaice místní 
historie, ukázkou vzestupu, selhání a pádů. Po 
staletí budovaná rovnováha mezi lidmi, přírodou a 
Bohem byla v krátkém čase zpřetrhána. Přání zři-
zovatelů nebyla naplněna. Místní lidé si pořizovali 
zvony k bohulibým účelům, ty ale nakonec skon-
čily v tavicích pecích, aby se z nich staly zbraně k 
vedení hloupých válek, jejichž následky postihly i 
místní obyvatele.

Zdá se, že v dnešní uspěchané době je kostel té-
měř zapomenutou záležitostí, ale věřím, že naše 
generace nalezne dostatek sil, aby dokázala exis-
tenci tohoto posvátného místa obhájit a uplatnit. 
Je nutné spojit síly mnoha lidí dobré vůle. První 
krůčky se již dějí: místní kostely jsou postupně 
opravovány včetně obnovy vyzvánění. 

Poslední zbylý vernéřovický zvon zažil mnoho dob-
rého i špatného, věřím, že přežije i dnešní dobu 
a najde své místo  v novém tisíciletí. Přání zřizo-
vatelů i odvaha vernéřovických při jeho ochraně 
před rekvizicemi jsou pro nás zavazující. Chraňme 
ho jako jednu z nejstarších obecních památek pro 
naše potomky, kteří by měli znát historii svých 
předků. Snad dnes, v době hledání nové rovnová-
hy, bude vznešený hlas vernéřovického zvonu znít 
opět častěji.

Michal Streubel
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Sv. Gereon 
a druhové, mučedníci; 
10. října   
Jedná se o skupinu vojáků Thébské legie v čele 
s Gereonem. Bývají jmenováni jako Viktor, Cassi-
us a Florentius. Ve skutečnosti jich bylo o hodně 
více. Jeden pozdější údaj se týká až 318 vojáků. 
Gereon byl asi podobným velitelem jako Mořic. Je 
uváděno, že poté, co se císař dověděl o smrti Ca-
rausia, poslal část legie k Rýnu. V legii bylo více 
křesťanů, než jen těch, kteří  zemřeli společně s 
Mauriciem (pam. 22. 9.) a císař prvním zdecimo-
váním vojáků neskončil. Také dnes připomínaní 
vojáci si mohli zachránit pozemský život oběto-
váním bohům, zůstali však věrni Kristu, a proto 
byli na poli u Kolína nad Rýnem popraveni stětím. 
Mohlo to být asi roku 304.

V Kolíně v Německu se nachází kostel sv. Gereo-
na na památku jejich mučednické smrti. Je to v 
jádru pozdně antická oválná stavba s 10 výklen-
ky, která byla v X. století upravena do současné 
podoby monumentální desetiúhelníkové baziliky. 
Smrt mučedníků zde má dosvědčovat náhrobní 
kámen. Zmínku o tomto chrámu nalezneme v 
Jeronýmově martyrologiu a Řehoř z Tours rovněž 
zanechal zprávu, že v kostele odpočívá 50 mučed-
níků Thébské legie. Ostatky objevené v roce 1121 
byly považovány za Gereonovy.

K nejznámějším Gereonovým vyobrazením patří 
dílo Štěpána Lochnera z 15. století nad oltářem 
dómského chrámu v Kolíně nad Rýnem. Venku 
před bazilikou leží, jako větší sochařské dílo, Ge-
reonova useknutá hlava vězící v helmě. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský

Fatima   
Pokud si v souvislosti s nejenom demografickým 
vývojem v Evropě klademe otázku „Jaká budouc-
nost čeká naše děti?“, zcela jistě můžou posloužit 
jako podnět k zamyšlení novodobé dějiny Evropy. 
Několik, dnes samozřejmých věcí, odkazuje na 
pozoruhodné zkušenosti našich předků. Tak třeba 
zvonění ráno, v poledne a večer má svůj původ 
i v 7. říjnu 1571, kdy v námořní bitvě u Lepanta 
porazila evropská vojska Osmanskou říši. Tehdejší 
papež sv. Pius V. najednou přikázal, aby všechny 
římské zvony začaly zvonit.  I když papežovo oko-
lí si to mohlo vysvětlovat svatostí daného muže 
nebo i originálním projevem pokročilého stáří, pře-
ce však poslechlo. Po týdnu dorazil do Říma posel 
od Iónského moře a vizi Svatého otce potvrdil.
O něco více než o sto let později se u Vídně ode-
hrála poslední bitva Starého kontinentu se světem 
islámu tehdejší doby. V neděli 12. září 1683 za-
bránilo hlavní město habsburské říše poslednímu 
ataku Turků po celoletním obléhání. Díky spolu-
práci několika evropských státníků pod velením 
polského krále Jana Soběského začal právě u 
Vídně postupný návrat Osmanů z Evropy domů. 
Po Turcích však zbylo na bojišti kromě jiného i 
kafe, které blahoslavený Marek zalil horkou vo-
dou a ochutil medem a mlékem. A protože patřil 
k řádu kapucínů, dodnes se danému nápoji říká 
kapučíno. 
Bitev křesťanů s muslimy bylo pochopitelně víc. 
Tyto dvě však dost výrazně obohatily život neje-
nom Evropanů. K napsanému nutno dodat, že 
kromě obránců Starého kontinentu pomáhali i 
prostí lidé svou modlitbou, zvláště k Panně Marii.  
Právě proto 7. října slaví katolická církev památku 
Růžencové Panny Marie a o měsíc dříve, 12. září, 
památku Jména Panny Marie.  
Pozorný čtenář hned pozná rozdíl mezi naší do-
bou a 16., resp. 17. stoletím. Podle dlouhodobých 
průzkumů žije v současné Evropě výrazně vyšší 
procento lidí neochotných nasadit život při obraně 
vlasti než těch, kteří danou možnost připouštějí. A 
za druhé, v současné Evropě je nedostatek těch, 
kdo se umí modlit. Dva zásadní předpoklady pro 
zachování charakteru Starého kontinentu tak, jak 
mu jej vtiskly dějiny, jsou v současné době v kon-
textu shora uvedeného výrazně minoritní.

Daná charakteristika nabízí:
a) rezignaci,
b) pokračování hédonizmu s vyhlídkou konce ala 
Titanic, 
c) duchovní a duševní mobilizaci.
Duchovní mobilizace je na nás na křesťanech, 
abychom se po vzoru našich dávných souvěrců 
odhodlali více věnovat prostoru modlitbě. Pokuše-
ní užívání si i mnohých objektivních dober je pro 
nás promrhaným časem, který jsme mohli a jak 
vidíme, i měli, využít pro dobro našich dnů.
Duševní rovina se týká všech. Jak jsme zmínili, na 
památku záchrany nejenom Vídně oslavují katolí-
ci v polovině září jméno Boží matky Panny Marie. 
Daný moment však není jenom pro úzký okruh 
pravověrných. Upřímný katolík nikdy nepoužije 
Ježíšovo jméno, či jméno Marie jenom tak. Je pro 
něj svaté. Proto ho používá v naprosto osobité a 
osobní chvíli rozhovoru s Bohem, kterému říkáme 
modlitba. Odkřesťanštěná společnost však jména 
Ježíše, Marie, či dalších svatých jmen a pojmů, 
používá jako citoslovce bez ohledu na to, že tím 
uráží nějaké, v našem případě, náboženské cítění 
svých spoluobčanů. V širším kontextu znevažuje 
však sama sebe i směrem ven. Například, pro 
muslima je totiž nepřijatelné používání Božího 
jména jako citoslovce. 
„Evropa pohrdá sama sebou,“, často opakoval 
během svého pontifikátu emeritní papež Benedikt 
XVI. Demografický vývoj v Evropě jednoznačně 
říká, že bude stačit odhadem dvacet oslav Vánoc, 
aby německým kancléřem, britským premiérem, 
či francouzským prezidentem byl muslim. Úvahy 
o geografické změně aktuálního vývoje jsou liché, 
či uboze naivní. Začít vzájemnou úctou mezi námi 
bez ohledu na oficiální projevy osobní víry by bylo 
dobrým začátkem. Ne restartu Evropy tak, jak ji 
známe ještě dnes, ale restartu něčeho, co už v 
dějinách lidstva bylo také. Třeba v severní Africe 
pátého století. Sto let od zjevení Panny Marie v 
nenápadné portugalské vesnici odkazuje na Boží 
nápovědu. Proč zásadní poselství o komunismu v 
Rusku a druhé světové válce zazněla v roce 1917 
právě v obci, která jako jediná má název podle 
arabského dívčího jména?

P. Martin Lanži, děkan Broumov 
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Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si ně-
kteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování 
fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěce-
ním Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada 
papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska 
Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili 
náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti 
v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republi-
ka. Při 25. výročí bychom rádi, po řádné přípravě, 
zasvěcení národa obnovili. Zde jsou přísliby Boží 
Matky:

– „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze 
Srdce mé Matky, jim udělím ještě bě¬hem nové-
ny, když o to prosí s důvěrou.
– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a 
požehnání mé Matky.
– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a 
rodinách.
– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespra-
vedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se 
zase vrátí k sobě.
– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají 
v pravé víře.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní 
ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro 
sebe a své dítě vyprošují.
– Chudým se dostane příbytku a chleba.
– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí 
se milovat Boha, bližního i nepřítele.
– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když 
je pro ně novéna konána jinou osobou.
– Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších 
hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale 
dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní 
nevinnost.
– Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani 
potom nebude mé Srdce urážet žád¬ným těžkým 
hříchem až do smrti.
– Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde ne-
jenom věčné záhubě, ale i očistci.
– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v 
horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší do-
konalosti a svatosti.
– Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná 
tuto novénu, nebude žádné dítě ani ni¬kdo jiný z 
rodiny zavržen.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu 
stavu.
– Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrá-
tí k pravé církvi.

– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému 
povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, 
obdrží milost pokání a návratu.
– Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v du-
chovních, ale i v hmotných staros-tech.
– Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa 
a ďábla.
– Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nená-
vistní se naplní láskou.
– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, ne-
klid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
– Umírající budou z tohoto světa odcházet bez 
smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a 
nenadálá smrt je nepřekvapí.

– Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném 
životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou 
v náručí mé Matky.
– Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a 
bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
– Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyzna-
menání hlavní ctnosti mé Matky: po¬koru, čistotu, 
lásku.
– Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější ra-
dost ve zdraví a v nemoci.
– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále pro-
žívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítom-
nost bez zvláštních obtíží.
– Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, 
obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – 
to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich 
duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich 
bytostí. – Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, 
po¬korné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost 
v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohou¬cí, Ne-

konečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po ce-
lou věčnost zářit jako lilie kolem Ne¬poskvrněné-
ho Srdce mé Matky.
– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým 
se budu věčně radovat z těchto duší, které září na 
Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze 
mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnost-
ném životě snadno postupovat.
Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať 
milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To 
budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě 
jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě 
přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé 
Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem 
mé Matky.”

Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijí-
mání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného 
rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpo-
věď se smírným úmyslem sta¬čí vykonat v týd-
nu před první sobotou. Rozjímání může nahradit 
čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více 

tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy 
o soboty po prvním pátku. Děkuji všem, kteří při-
jmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a 
všem ze srdce žehnám.

Arcibiskup Jan

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Ne-
poskvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. 
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň 
mě ode všech nebezpečí. Po¬máhej mi přemá-
hat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych 
si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné 
Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne 
vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k 
Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků 
a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému 
Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v do¬konalé od-
danosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním 
a ji miluji. Amen.

První soboty podle zjevení 
ctihodné služebnice Boží 
sestry Konsoláty Betrone
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Protokol	o	předání	finančních	prostředků	získaných	z	dobrovolného	vstupného	na	koncertech	

12.	ročníku	festivalu	Za	poklady	Broumovska	konaného	v	termínu	1.	7.	2017	–	2.	9.	2017.	

	

Zástupci	organizací:	

Agentura	pro	rozvoj	Broumovska		z.s.,	Za	poklady	Broumovska	o.p.s.		

Jan	Školník,	Marcela	Školníková	

Katolická	církev	České	republiky,	diecéze	královéhradecká:	ThLic.	Martin	Lanži	

Benediktínské	opatství	sv.	Václava	v	Broumově:	Přemysl	Sochor	

	

Celková	částka	vybraných	prostředků	činí	226	696,-	Kč	

Na	základě	platné	dohody	všech	tří	zúčastněných	stran,	platné	od	1.	února	2013	se	vybrané	
prostředky	dělí	takto:	85	%	z	vybrané	částky,	tj.	192	690	Kč	bude	převedeno	na	účty	jednotlivých	
farností,	a	to	v	podílu,	který	odpovídá	počtu	koncertů	konaných	v	kostelích	farnosti:	

Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Broumov	–	7	koncertů	(Božanov	-	kostel	sv.	Máří	Magdalény,	
Vernéřovice	-	kostel	sv.	Michaela,	Ruprechtice	-	kostel	sv.	Jakuba	Většího,	Vižňov	-	kostel	sv.	Anny,		
Otovice	-	kostel	sv.	Barbory;	Martínkovice	-	kostel	sv.	Jiří	a	Martina	,	Šonov	–	kostel	sv.	Markéty),	tj.	
134	883,-	Kč	bude	poukázáno	na	účet	1190987399/0800.	

Římskokatolická	farnost	Teplice	nad	Metují	–	1	koncert	(Teplice	nad	Metují-	kostel	sv.	Vavřince),	tj.	
19	269,-	Kč	bude	poukázáno	na	účet	1183060309/0800.	

Benediktínské	opatství	sv.	Václava	–	1	koncert	(klášterní	kostel	sv.	Vojtěcha),	tj.	19	269,-	Kč	bude	
poukázáno	na	účet	699942551/0100	

Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Police	nad	Metují	–	1	koncert	(Police	nad	Metují	-	kostel	
Nanebevzetí	Panny	Marie),	tj.	19	269,-	Kč	bude	poukázáno	na	účet	1182748339/0800.	

15	%	z	vybrané	částky,	tj.	34	006	Kč,	použije	Agentura	pro	rozvoj	Broumovska	z.s.	na	základě	
dohody	všech	stran	ve	prospěch	konání	festivalu.		

		

Se	způsobem	vypořádání	souhlasí	a	svým	podpisem	stvrzují:	

V	Broumově	dne	12.	září	2017	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	 …………………………….	

ThLic.	Martin	Lanži	 	 	 	 	 	 							Jan	Školník	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	 …………………………….	

			Přemysl	Sochor	 	 	 	 	 	 Marcela	Školníková	
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
NORMAN DRUMMOND

SÍLA TŘÍ 
na čem v životě záleží
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

1. Abychom nalezli trvalý a snadno dosažitelný pocit vyrovnanosti, musíme se obracet do svého nitra, 
využít v nejvyšší míře své vlastní zdroje a vyjít vstříc nepomíjející lásce a pomoci, kterou nám nabízí Bůh.

2. Nenech se ničím připravit o svůj vnitřní pokoj, ani kdyby se zdálo, že kolem tebe běsní celý svět.
3. Jen máloco má větší cenu než pokoj v duši.

4. Musíme přestat mluvit o tom, co všechno není možné udělat, vzdát se toho, abychom bědovali sami nad sebou, 
a místo toho začít přemýšlet, co všechno možné je,  a proč bychom to či ono mohli udělat.

5. Z vědomí Boží přítomnosti a lásky se rodí vnitřní moudrost, která umožňuje, abyste ve svém srdci pocítili mír.
6. Pokud dokážeme přijmout sami sebe, opustit minulost a uvěřit v příslib Boží lásky

a odpuštění, budeme také schopni uznat, kdo je Bůh.
7. Schopnost pravidelně se ztišit a být o samotě je tím nejdůležitějším krokem vedoucím k vnitřnímu pokoji a vyrovnanosti.

8. Představa, že vás Ježíš a jeho Svatý Duch doprovázejí a jsou vám nablízku, vás za všech okolností povede a povzbudí vás a bude podpírat. A s tímto 
vědomím možná snadněji přijmete to, že v životě nic takového jako dokonalost neexistuje, a že je docela dobré mít se docela dobře.

9. Jestliže vám nechybí nadšení, můžete se pustit do čehokoliv. Nadšení dodává jiskru vašim očím, ráz vašemu kroku, pevný stisk vaší ruce.
10. Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kteří se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.

11. Před každým z nás je cesta, po níž se má vydat. 
Přitom nesmíme ztrácet ze zřetele svůj cíl ani se nechat odradit tím, jak velké překážky nám v cestě stojí.

12. Každý den si hned po probuzení řekněte: 
Dnes mám štěstí, že jsem se probudil a jsem naživu, dostal jsem cenný lidský život a nehodlám ho promarnit.

13. Ve chvílích tichého rozjímání vidíme sami sebe zřetelněji.
14. Nenechte se pohltit všedními starostmi a obavami natolik, že byste zapomínali vzhlédnout

a vidět věci v širších souvislostech.
15. Nikdo nedosáhne své plné velikosti, pokud si neuvědomí hlubokou a trvalou potřebu duchovních hodnot pro svůj život.

16. Dovolíme-li Bohu, aby v nás působil, a svěříme-li svůj život do jeho rukou, pak naše srdce
ve ztišení a zklidnění nalezne vyrovnanost.

17. Dokážete-li zapomenout na sebe, přestanete-li se soustředit na své potřeby a přání, 
naleznete nakonec své pravé a vnitřní já, které vás spojuje s božstvím.

18. Pravý přítel je ten, kdo o vás ví všechno a přesto vás má rád.
19. Narodili jsme se proto, abychom zjevovali Boží slávu, která je v nás.

20. Nepřemýšlejte nad tím, co může vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro svou zemi.
21. Neproste o snadný život, ale o to, ať jste silnějšími lidmi. Neproste o úkoly přiměřené svým silám, ale o síly přiměřené svým úkolům.

22. Skutečný cíl vyrůstá z duše. Věnujte čas ztišení a zamyšlení nad tím, co je takovým cílem
pro vás, a pak nechte působit Boha. 

23. Nechte ve svém srdci růst dobrotu a víru a usilovně pracujte na tom, aby tento svět byl lepší, bezpečnější a prostoupenější láskou.
24. Skutečně šťastní budou z vás jen ti, kteří hledali a nalezli způsob, jak sloužit.

25. Rozhodne-li se kdo milovat a říkat to svým životem, nevyhnutelně se bude ptát, jak zmírňovat nablízku i v dálce lidské bolesti a trápení.
26. Nikdo neuvěří, jak mocná je modlitba a co všechno dokáže způsobit, dokud to člověk nezjistí z vlastní zkušenosti.

27. Když si budeme víc všímat toho, jak dát, a ne toho, jak mít, budeme šťastnější.
28. Neustále pročišťujte chrám svého života a otevírejte okna a dveře svého podkroví – když totiž dovnitř vpustíte světlo Ducha svatého, 

budete dělat to, co je dobré.
29. Každý z nás může zakusit, jaké to je být štědrý a dávat. Třeba nejsme dvakrát bohatí, ale z toho, co máme, můžeme vždy něco darovat. A můžeme 

dávat i ze sebe – čas, úsilí a lásku.
30. Člověk se nemůže stát moudřejším, pokud nerozvíjí svůj duchovní rozměr. 

31. Vědět, co je správné a neudělat to, je nejhorším projevem zbabělosti.

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

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

Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov. 
www.broumovfarnost.cz

Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. 
Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks. 

Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

1. října
Otovice   08:30 hod
Ruprechtice  10:00 hod
Broumov, P+P    10:00 hod 
Broumov, klášter  17:00 hod

8. října
Broumov, P+P  10:00 hod
(sv. biřmování)
Broumov, klášter  17:00 hod

15. října
Šonov, k. sv. Markéty 08:30 hod
Vižňov   10:00 hod 
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

22. října
Martínkovice  08:30 hod
Vernéřovice  10:00 hod 
Broumov, P+P  10:00 hod
Broumov, klášter  17:00 hod

29. října
Božanov   08:30 hod
Heřmánkovice  10:00 hod 
Broumov, P+P  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
Vižňov  (06/10, 20/10)    17:30 hod
Sobota  k. sv. Václava 17:00 hod

Adorace: středa, sv. Václav, 
17:30 – 17:45; pátek, P+P, 19:00 – 20:00  

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 07/10, P+P, 15:00 – 16:30 (biřmování);

sobota 28/10, P+P, 09:00 – 10:00 (dušičky)  

NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30 

v kostele sv. Vavřince; 

v Adršpachu ve 14,00; 1. a 3. neděle 
v měsíci; to je 1. a 15.10.

VE ZDOŇOVĚ - ZMĚNA! KVŮLI NEZÁJMU 
MÍSTNÍCH MŠE SVATÁ AŽ V LETNÍM OB-

DOBÍ – OD ČERVNA 

VE VŠEDNÍ DNY:
ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
v pátek je mše sv. v Teplicích v 18,00

první sobotu (7.) 
je mše sv. v Teplicích v 8,00 na Kamenci

25 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Požehnané dny Vám přeje a vyprošuje 
P. František Hofman pfh@seznam.cz 

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.

Ukázka 
Během loňského podzimu nahrálo pařížské hu-
dební seskupení CASTELKORN  pod vedením 
mladého českého houslového virtuóza Josefa 
Žáka svoje nové CD v kostele sv. Anny ve Vižňo-
vě. Dle zájmu je už dnes možné shlédnout kratší 
videoklip ze zmiňovaného nahrávaní v jednom z 
našich kostelů na https://www.youtube.com/
watch?v=efUALUjLY74. Rozhodnutí ansáblu 
mladých pařížských interpretů pro Broumovsko se 
uskutečnilo díky prezentaci fotografické výstavy o 
broumovských kostelích TEMPUS FUGITv Paříži v 
březnu 2015. 

P. Martin Lanži

NÁVRH výuky náboženství – šk. r. 2017/2018, Broumov, od 7. ZÁŘÍ:

1. – 2. tř.: úterý, ZŠ Meziměstí, 13:45 – 14:30
1. – 2. tř.: středa, ZŠ Masarykova Broumov, 14:00 – 14:45
3. tř. (1. sv. přijímání): středa, fara Broumov, 13:15 - 14:00
4. – 5. tř.: pátek, fara Broumov, 12:45 - 13:30 
6. - 8. tř.: pátek, fara Broumov, 13:45 - 14:30

Modlitba na Špičáku
Dle možností se můžeme v sobotu 7.10. účastnit 
společné modlitby sv. růžence na ruprechtickém 
Špičáku. Hlavním pořadatelem je Polsko, kon-
krétně Nadace „Solo Dios Basta” (http://www.
rozaniecdogranic.pl/). Více informací na stránkách 
farnosti MB Královny Světa v Sokolovsku
Koordinátor: 
Marcin Fila (marcin@przewodnik-sudecki.info)
fb.com/gora.przemienienia/
fb.com/events/1784063755226637/ 
(cesta ze Sokolovska)
Mapa: https://mapy.cz/s/22zlR 
(cesta ze Sokolovska)

Kardinál na Broumovsku
Patnáct mladých kandidátů kněžství pražské ar-
cidiecéze strávilo spolu se svými biskupy, kardi-
nálem Dominikem Dukou a Václavem Malým tři 
podnětné dny na Broumovsku.
Začali v pondělí 4. září návštěvou broumovské 
skupiny kostelů a kláštera, aby večer stejného 
dne slavili spolu s broumovskými farníky mši sv. 
v opatském kostele sv. Vojtěcha, které předsedal 
36. pražský arcibiskup.
Po bohoslužbě byla možnost krátkého setkání, 
během kterého kardinál Duka třeba zmínil, že jeho 
druhá primiční mše sv. jako čerstvého novokněze 
byla právě v místním klášterním svatostánku ve 
společenství internovaných řádových sester.
Biskup Malý zase vzpomínal na svého blízkého 
přítele P. Norberta Josefa Zemana, kterého sám v 
roce 2013 i pohřbíval.

Druhý den bohoslovci a jejich představení navští-
vili poutní místo Vambeřice a Klodsko, kde je po-
hřben první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. 
Ve středu ráno se po mši sv. v dřevěném kostele 
Panny Marie, kterou celebroval pomocný pražský 
biskup Malý,  vydali do Krezsova a poté se přes 
Hvězdu vrátili zpátky do Prahy. 

P. Martin Lanži


