
SRPEN 2018

Srpen je vcelku smutný měsíc. Polovina prázdnin je pryč, začínají 
„chladná rána“, pomalu se blíží podzim.  Na polích a zahradách začínáme 
vidět, jak jsme byli úspěšní, a nakolik nám Bůh požehnal a pomohl.

Letos je srpen smutný  dvojnásobně, protože to bude první měsíc, 
kdy budeme po 29 letech mít vládu s podporou komunistů, a kdy si 

připomeneme 50 let od OKUPACE!
Ale uprostřed je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, aby nám ukázala, 

kde je náš pravý domov. Aby nám dodala naději a radost. Aby nás povzbudila 
k modlitbě za to, co nemůžeme sami změnit. A tak se modleme za Církev, 
národ i svět.

P. František
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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.

nebo jakékoli politiky, plánu či programu. Musí 
stát hned na začátku a musí být zpracována 
interdisciplinárně, transparentně a nezávisle na 
jakémkoli ekonomickém či politickém nátlaku. 
Musí se pojit s analýzou podmínek práce a mož-
ných účinků na fyzické a mentální zdraví lidí, na 
lokální ekonomiku a bezpečnost. Ekonomické vý-
sledky je tak možné předvídat realističtěji, jsou-li 
brány v potaz možné scénáře a eventuálně před-
jímat nutnost větších investic pro řešení neza-
mýšlených a napravitelných účinků. Je nezbytné 
vždycky mít souhlas různých sociálních aktérů, 
kteří mohou přinést různé perspektivy, řešení a 
alternativy. V diskusi však musí mít přednost v 
pořadí místní obyvatelé, kteří si kladou otázku, 
co chtějí pro sebe a pro svoje děti, a mohou brát 
do úvahy cíle, které přesahují bezprostřední eko-
nomické zájmy. Je třeba opustit ideu „zásahů“ 
do životního prostředí a dát prostor politice pro-
mýšlené a diskutované všemi zainteresovanými. 
Participace vyžaduje, aby všichni byli adekvát-
ně informováni o různých aspektech, rizicích a 
možnostech a nemá být redukována jen na po-
čáteční rozhodnutí o projektu, nýbrž zahrnovat 
také stálou kontrolu a dozor. Je třeba upřímnosti 
a pravdy ve vědeckých a politických diskusích, 
které se přitom nemají omezovat na zvažování 
toho, co je zákonem dovoleno či nikoli. 

184. Objeví-li se eventuální rizika pro životní 
prostředí, která se dotýkají přítomného i bu-
doucího obecného dobra, vyžaduje tato situace, 
„aby se rozhodnutí zakládala na porovnání hypo-
tetických rizik a užitků každé možné alternativní 
volby.“ Platí to především tehdy, může-li projekt 
zvýšit využívání přírodních zdrojů, emise, produk-
ci odpadu, anebo zásadně změnit krajinu, habitat 
chráněných druhů nebo užití veřejného prostoru. 
Některé projekty nepodpořené přesnou analýzou 
mohou hluboce narušit kvalitu života v daném 
místě v nejrůznějších ohledech, např. nepředví-
dané akustické znečištění, vizuální smog, ztráta 
kulturních hodnot, následky užití nukleární ener-
gie. Konzumní kultura, která upřednostňuje krát-
kodobé a soukromé zájmy, může vést k ukvape-
né realizaci projektu nebo k zastírání informací. 

185. V každé diskusi o podnikatelské iniciativě 
je třeba klást řadu otázek, aby bylo možné roz-
lišit, zda povede k opravdu integrálnímu rozvoji: 
K jakému účelu? Z jakého důvodu? Kde? Kdy? 
Jak? Komu je určena? Jaká jsou rizika? Za jakou 
cenu? Kdo hradí náklady a jak? V tomto zpyto-
vání jsou otázky, které mají mít prioritu. Víme 
například, že voda je nedostatkový a nezbytný 
zdroj kromě toho, že je základním právem, které 
podmiňuje uplatňování ostatních lidských práv. 
To je nepochybné a překračuje každou analýzu 
vlivů na životní prostředí určitého regionu. 

186. V deklaraci z Ria roku 1992 se tvrdí, že 
„tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná ško-
da, nesmí být nedostatek vědecké jistoty zneužit 
pro odklad účinných opatření, která by mohla 
zabránit poškození životního prostředí.“ Tato zá-
sada obezřetnosti umožňuje chránit ty nejslabší, 
kteří mají minimum možností se bránit a dobrat 
se nepopiratelných důkazů. Pokud objektivní 
informace předvídá těžkou a nevratnou škodu, 
třebaže by neexistoval nezvratný důkaz, měl by 
být jakýkoli projekt zastaven či pozměněn. Takto 
se obrací důkazní břemeno, takže v těchto přípa-
dech je třeba předkládat objektivní a rozhodující 
důkaz toho, že navrhovaná aktivita nezpůsobí 
vážné škody životnímu prostředí nebo těm, kteří 
jej obývají. 

187. To neznamená stavět se proti jakékoli 
technologické inovaci, která umožní zlepšit kva-
litu života obyvatel. V každém případě však musí 
zůstat zachováno, že zisk nemůže být jediným 
kritériem, které je třeba brát v úvahu, a že ve 
chvíli, kdy se objeví nějaké informace o nových 
skutečnostech, musí dojít k novému posouzení 
za účasti všech, kterých se to týká. Výsledkem 
diskuse může být jednak rozhodnutí nepokračo-
vat v projektu, ale také jeho úprava či vypracová-
ní alternativních návrhů. 

188. V diskusi o otázkách životního prostředí 
je obtížné dosáhnout konsensu. Znovu zdůraz-
ňuji, že církev si nečiní nárok definovat vědecké 
otázky, ani nahrazovat politiku, ale zve k poctivé 
a transparentní diskusi, aby individuální potřeby 
anebo ideologie nepoškozovaly obecné dobro. 

LAUDATO SI´ XXXVII. 
– encyklika papeže 
Františka o ekologii

III. 
Dialog a transparentnost 
v rozhodovacích procesech

182. Předpověď environmentálního dopadu 
podnikatelských aktivit a projektů vyžaduje trans-
parentní politické procesy podrobené dialogu, 
zatímco korupce, která ukrývá skutečný dopad 
na životní prostředí nějakého projektu výměnou 
za určité výhody, vede k dvojznačným dohodám, 
které se vyhýbají povinnosti informovat a hlouběji 
o věci diskutovat. 

183. Studie ekologického dopadu by neměla 
následovat až po vypracování projektu výroby 

Tempus fugit 
mezi charismatiky

Putovní benefiční výstavu bratislavského 
fotografa Dana Veselského TEMPUS FU-
GIT (Čas běží) mohlo shlédnout během 
každoroční Charismatické konference v 
Brně ve dnech 11. – 15. července 2018 
až několik tisíc lidí. 

16 fotografií, které se snaží poukázat 
na havarijní stav jedinečné broumovské 
skupiny venkovských kostelů. a které už 
navštívily New York, Chicago, Ottawu, 
Stockholm, Paříž, Brusel, Mnichov a dal-
ší evropská města, se tak zřejmě setká s 
doposud nejvyšším počtem návštěvníků.       
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Rok 2018 
ve farních akcích

6. ledna

Tříkrálová sbírka

7. ledna 

Tříkrálový průvod

3. února 

Farní ples (KD Martínkovice)

14. února 

Popeleční středa

10. března 

Duchovní obnova v Otovicích

30. března 

Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)

1. dubna 

Zmrtvýchvstání Páně

5. května 

Pouť do Vambeřic

10. května 

Nanebevstoupení Páně

12. května 

„Motobohoslužba“, Otovice

13. května 

Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost; Den matek

18. května 

Ekumenická bohoslužba, k. Ducha sv.

19. května 

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

20. května 

1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha Svatého

Hvězda – májová pobožnost

25. května 

Noc kostelů

27. května 

Malé Svatoňovice – májová pobožnost (cyklopouť)

31. května 

Boží Tělo

16. června 

Farní den (fara Ruprechtice)

6. července

Putování s Bachem

22. července

Cyklopouť do Nowe Rudy

28. července 

Jakubsko-anenský víkend

1. – 5. srpna

Farní tábor (fara Ruprechtice)

4. srpna 

Křinická pouť

8. září 

Vikariátní turnaj v malé kopané (NÁ)

15. září 

Farní výlet 

14. října 

Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)

10. listopadu 

Den veteránů (Martínkovice)



Ježíš vnesl do dějin radikální 
změnu postoje vůči ženě 

V kázání při ranní mši v pátek 15. června v kapli 
Dómu sv. Marty se papež František zamýšlel nad 
Božím obrazem, kterým jsou – společně - muž i 
žena; a pranýřoval dehonestující postoj k ženě, 
s níž se zachází jako se zbožím či předmětem. 
Pobídkou mu bylo evangelium daného dne (Mt 
5,27-32), ve kterém Ježíš svým učedníkům po-
dává exegezi šestého přikázání: »Slyšeli jste, že 
bylo řečeno: „Nezcizoložíš“. Ale já vám říkám: 
Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s 
ní zcizoložil ve svém srdci, [...] a kdo se rozve-
de se svou ženou, uvádí ji do cizoložství«. Papež 
zdůraznil, že žena je tím, co chybí muži k tomu, 
aby byl obrazem a podobou Boha, a poukázal 
na „radikální změnu, kterou zavedl Ježíš svým 

učením do lidských dějin ve vztahu k ženě, která 
do té doby byla jen člověkem druhé kategorie“.

„Ježíšovo učení o ženě mění dějiny. Žena byla 
před Ježíšem něco jiného než po Něm. Ježíš 
přidává ženě na důstojnosti a klade ji na roveň 
muži, protože doceňuje první slova Stvořitele, 
který praví, že oba dva jsou »obrazem a podobou 
Boha«. Oba dva, nikoli muž a potom - trošičku 
níže - žena. Nikoli, oba dva! Samotný muž bez 
ženy po svém boku – ať již jako matky, sestry, 
manželky, spolupracovnice, přítelkyně – není ob-
razem Boha.“

Papež se pak pozastavil u slova »žádostivost«, 
které užívá Ježíš v dnešním evangeliu. „V televiz-
ních programech, časopisech a novinách – ko-
mentoval – jsou ženy ukazovány jako předměty, 
které jsou žádoucí a použitelné, jako na nějakém 
tržišti. Aby se dobře prodala například rajčata, je 
žena obnažena a ponížena na předmět, čímž je 
Ježíšovo učení popřeno. A netřeba chodit ani pří-
liš daleko, děje se to tady, kde žijeme. V kance-
lářích a na pracovištích bývají ženy předmětem 
oné „filosofie“ jednoho použití, podle níž jsou 
pouhým skartačním materiálem a nikoli lidmi.

„Toto snižování ženy je hříchem proti Bohu Stvo-
řiteli. Bez ní totiž my muži nemůžeme být obra-
zem a podobou Boha. Vůči ženě existuje ohavná 
předpojatost, nevyslovená. Kolikrát jen se musejí 
děvčata, aby získala zaměstnání, prodávat jako 
předmět na jedno použití? Kolikrát?.. - »Ano, 
otče, slyšel jsem, že v některých zemích....« - 
Tady v Římě. Netřeba chodit daleko.“

Co bychom viděli - pokračoval Svatý otec - kdy-
bychom se v noci vydali na určitá místa ve měs-
tě, kde je vykořisťováno nemálo žen, ať už jsou to 
migrantky či nikoli? Jsou jako na nějakém tržišti, 

a muži k nim přistupují nikoli proto, aby jim řekli 
»dobrý večer«, nýbrž »kolik stojíš?«. Tomu, kdo 
by si uklidňoval svědomí tím, že jde o prostitut-
ky,“ papež říká:

„Ty z ní děláš prostitutku! Tak to říká Ježíš: »Kdo 
se rozvede se svou ženou, uvádí ji do cizoložství«, 
protože nechováš-li se k ženě dobře, skončí tak-
to, včetně vykořisťování a často i zotročení.“

Prospěje tedy zadívat se pozorně na tyto ženy 
a uvědomit si, že jsou ve vztahu k naší svobodě 
nevolnicemi skartačního smýšlení.

„To všechno se děje tady, v Římě, děje se to v ka-
ždém městě. Jsou anonymní ženy, jejichž pohled 
je takříkajíc vyhaslý, protože zastřený hanbou. 
Neznají úsměv, ani radost z kojení a z mateřství. 
Avšak i ve všedním životě, nikoli na zmíněných 
místech, se vyskytuje tento odpudivý postoj k 
ženě jakožto druhořadému předmětu. Měli by-
chom o tom uvažovat více. Když takto jednáme 
či mluvíme, pohrdáme Božím obrazem, kterým 
je společně muž i žena, učinění Bohem k Jeho 
obrazu a podobě. Kéž nám tato evangelní pasáž 
pomůže zamyslet se nad trhem s ženami, ano 
trhem, obchodem a vykořisťováním, které je vi-
dět, i nad trhem, který  vidět není, ale je tam 
pošlapávána žena, protože je ženou.“

„Ježíš – pokračoval papež - měl maminku, přá-
telil se s ženami, které mu pomáhaly v Jeho po-
slání a podporovaly Jej. Potkával však i mnoho 
zhrzených, marginalizovaných a skartovaných 
žen, které s nemalou něhou pozvedl a vrátil jim 
důstojnost,“ poznamenal v závěru kázání v kapli 
Dómu sv. Marty papež František.

www.radiovaticana.cz/15.06.2018
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Požehnání oprav z fondů 
Evropské unie
V neděli 1. července požehnal rekonstrukci tří 
svatostánků z broumovské skupiny kostelů břev-
novsko-broumovský arciopat Prokop Siostrzo-
nek. Požehnání se účastnil i dlouhodobý výrazný 
podporovatel Broumovska, poslanec Evropského 
parlamentu Tomáš Zdechovský. Finanční zdroje 
jsou právě z 95% z fondů Evropské unie. Zbylých 
5% daruje Královéhradecký kraj, který zastupo-
val radní KHk Pavel Hečko a místní podnikatel 
František Kocián. Celkově se jedná o částku 42 
mil. Kč a kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích 
a Heřmánkovicích dostanou nová okna, odvod-
nění, rovněž se bude částečně restaurovat mobi-
liář. Na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích bude 
rozsah oprav největší. Kromě už zmiňovaného 

odvodnění, oken a mobiliáře, bude provedena 
výměna střešní krytiny a elektroinstalace, plus 
restaurování varhan. Spolu s kostelem sv. Mi-
chaela ve Vernéřovicích dostane i novou fasádu. 
U kostela Všech svatých v Heřmánkovicích tomu 
tak z důvodu limitu dotace a náročnosti oprav 
střechy nedojde.  

P. Martin Lanži, 
děkan ŘKF Broumov
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Blahoslavený Metoděj Trčka, 
kněz a mučedník, 25. srpen

Narodil se 6. 7. 1886 
ve Frýdlantě nad Os-
travicí. Byl nejmlad-
ším ze sedmi dětí 
Františky roz. Šter-
bové a Tomáše Trčky. 
Gymnázium absolvo-
val v Místku a v Čer-
vence u redempto-
ristů. Tam se rozhodl 

vstoupit do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. 
První řeholní sliby složil 25. 8. 1904. Po teolo-
gických studiích, které ukončil v roce 1910, se v 
Praze stal knězem. Začal působit na Svaté Hoře 
mezi utečenci z Chorvatska a Slovinska, kterým 
se mimořádně věnoval. Po roce byl přeložen opět 
do Prahy, ale již 25. 8. 1913 se loučil v Obořišti a 
stěhoval do Plzně, aby se po 15 měsících znovu 
vracel na Svatou Horu. 
Na začátku srpna 1918 se musel o. Dominik 
Trčka stěhovat do Brna. V Brně se Dominik až 
dodatečně dozvěděl, že ho provinciál v Praze vy-
bral pro práci mezi řeckokatolíky. Tím se začala 
plnit jeho dávná touha pracovat mezi křesťany 
východního obřadu. V březnu mu bylo dopisem 
oznámeno, že ho generál jmenoval společně s P. 
Stanislavem Nekulou misionářem pro řeckokato-
líky v Haliči. Ve Lvově je přivítali otcové z Belgie. 
Dominik zde přijal jméno Metod, aby se lépe při-
způsobil místní mentalitě i na znamení, že chce 
pokračovat v díle slovanského apoštola. 
V lednu 1920 byl založen nový klášter redempto-
ristů ve Stanislavi, která má dnes název Ivano-
-Frankivsk. Jde o hlavní město Ivanofrankivské 
oblasti, která na Podkarpatské Rusi sousedí se 
Lvovskou oblastí. Obě místa historického regionu 
Halič náležela Polsku do roku 1939, kdy z nich 
během invaze vláda SSSR udělala dvě z 24 sa-
mosprávných oblastí Ukrajiny. 
V srpnu se otec Metoděj účastnil kongresu na 
Velehradě. Po něm se dozvěděl o novém kláš-
teře redemptoristů ve Stropkově na Východním 
Slovensku, který měl být otevřený se záměrem, 
že v něm budou redemptoristé obou obřadů řím-
ského i byzantského (řeckokatolického). V pro-
sinci 1921 sem byl o. Metoděj Trčka poslán, a v 
roce 1924 se stal představeným. Začal rozvíjet 
misionářskou činnost v eparchiích (biskupství 
řeckovýchodní církve) Prešov, Užhorod a Križe-
vec. V roce 1931 se komunita přestěhovala do 
nového domu v Michalovcích a při dokončova-
cích pracích, trvajících do července dalšího roku, 
byl o. Metoděj Trčka jejím představeným. Pak se 
pro vyčerpání vzdal funkce, ale místo odpočinku 
se vrátil na více jak rok do Stropkova pomáhat 
spolubratrům v pastorační činnosti. Následný rok 

po návratu do Michalovců byl jmenován apoštol-
ským vizitátorem sester basiliánek v Prešově a v 
Užnorodě. Od června 1936 do dubna 1942 byl 
znovu představeným michalovského kláštera. 
Dokončil tam stavbu kostela, staral se o výstavbu 
exercičního domu i o výstavbu kláštera pro sest-
ry. Pod jeho vedením se duchovní činnost komu-
nity redemptoristů rozšířila na celé Zemplínsko. 
Charitativní a společenskou činnost redempto-
ristů nesly úřady nelibě. Zejména aktivity o. 
Metoděje Trčky jim byly trnem, a proto ho obža-
lovali z náboženského fanatismu a z protistátní 
činnosti. Ten k prospěchu řehole chtěl odejít na 
Ukrajinu, ale úřady to nepovolily. 
Komunita redemptoristů byzantského obřadu 
byla od prosince 1945 kanonicky jmenovaná za 
víceprovincii Michalovce a v březnu se P. Meto-
děj stal jejím představeným. Redemptoristé se 
za jeho vedení vrátili do Stropkova, kde postavili 
chrám Sv. Cyrila a Metoděje. Založili také dům v 
Sabinově, věnovali se početným misiím a vydá-
vali mnohé publikace. 
Vše se ale s příchodem komunistického režimu 
změnilo. Roku 1949 byla Michalovská provincie 
zrušená a během noci ze 13. na 14. 4. 1950 
byli všichni řeholníci převezeni do shromažďo-
vacích táborů. P. Metoděj navštívil Sabinov a 
pak byl internován do Podolínce. Odtud byl na 
vyšetřování vícekrát vzat do pověstného „mlýna 
Leopoldova“. Výpovědi spoluvězňů svědčí o tom, 
že vše snášel statečně a vyrovnaně, byl ochotný 
na sebe brát každou vinu a zodpovědnost, aby 
zabránil pronásledování spolubratrů. 
Během procesu byl 12. 4. 1952 obviněný ze 
spolupráce s biskupem Gojdičem, z rozšiřová-
ní pastoračních listů a ze zasílání informací do 
Říma. Bylo to posuzováno jako špionáž a jako 
hrubý přestupek proti státu. Dále byly vykonstru-
ovány historky pokusu o útěk do zahraničí. Pro 
tyto „zločiny“ byl P. Metoděj odsouzen na 12 let 
vězení. Vězněn byl v Ilavě, Mírově a Leopoldově. 
Utrpení přijímal s důvěrou v Boha, který s křížem 
dává i sílu k jeho nesení. I přes chorobu, věk a 
tvrdé podmínky ve vazbě si zachoval pevného 
ducha. Stále se modlil a sebemenší možnost vy-
užil k sloužení liturgie. 
V Leopoldovské věznici, považované za jednu z 
nejtvrdších, byl od r. 1958. O vánocích si poti-
chu zazpíval koledu a dozorce to zaslechl. Ihned 
byl za to přeložený do korekce, kde následkem 
drsného prostředí onemocněl zápalem plic. Po-
třebná léčba byla zamítnuta a mezi jeho poslední 
slova patřila, že se na nikoho nehněvá a všem 
odpouští. 
Pohřben byl na vězeňském hřbitově v Leopoldo-
vě. O 10 let později byly jeho ostatky převeze-
ny do Michalovců. Soudně byl rehabilitován v r. 
1990. Blahořečen byl 4. 11. 2001. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský 

Prostota

Abych vycházel z domu a vracel se do lesa
a aby nikdo neříkal když budu v lese
že nejsem doma

Abych jenom čas od času
přitiskl čelo na okno
rozlišil panoráma hřbetů v knihovně
naslouchal odbíjení hodin jako se naslou-
chá pramenům

Abych jako list dokázal bezchybně přečíst 
světlo
pomalu zapisoval to co je mi psáno
jak rok po roku narůstá horizont
ve zřítelnici kmene

Aby moje tělo netoužilo
být něčím víc a duše něčím méně
a kdyby zatoužily ať zachovám stálost
vědomí po příkladu chlorofylu
který nemění pohled na svět
s pádem stromu

Lituji že jsem od samého počátku
nestudoval v lesní školce
kde se neučí nic
kromě věrnosti zemi
a nejjednodušší cesty do nebe

Antoni Matuszkiewicz,
překlad Věra Kopecká

Cyklopouť k sv. Anně
K obnově tradice poutí k sv. Anně u Nowe Rudy 
přispělo v neděli 22. července několik odhodla-
ných farníků. Dáli Bůh, příští rok na kolech zas.
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Kostel svatého Jakuba Většího 
v Ruprechticích 

Obec Ruprechtice, která je již součástí Meziměs-
tí, byla založena roku 1250 pod Ruprechtických 
špičákem (880 m n.m.). Bývala známá i těžbou 
vápence. Současná, monumentální stavba stojí v 
místech dřevěného farního kostela, jež byl zmi-
ňován již roku 1386, a který vyhořel. 
Z pramenů můžeme usuzovat, že stavba započa-
la roku 1720 a měl ji na starost Kryštof Dientzen-
hofer. Projekt byl hrubě dokončen roku 1722 a 
o rok později vysvěcen. Zadavatelem objednávky 
byl opat Otmar Daniel Zinke. 
Kostel svatého Jakuba Většího je usazen na 
návrší, kněžištěm orientován k  severovýchodu, 
směrem na Jetřichov a Meziměstí. Má půdorys 
protaženého oktogonu (osmiúhelníku), členě-

ného z vnější strany vpadlými poli na stěnách 
a jednoduchými lizénami. Osové pojetí vstupu 
zdůrazňuje vstupní brána se seříznutými ná-
rožími, která se snižuje a ustupuje vzad. Uvnitř 
kostela jsou s rytmickou strohostí pravidelně 
rozmístěny arkádové výklenky, do kterých jsou 
vyjma dvou polí vloženy dřevěné empory (gale-
rie). Interiér dále doplňují pozoruhodné pilastry 
s čabrakovými hlavicemi, které jsou připisovány 
Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, jež spolu s ot-
cem na projektu pracoval. Klenba je dřevěná, 
omítaná na rákos. Schéma kostela je zde velice 
podobné jako u staršího projektu kostela svatého 
Michaela Archanděla ve Vernéřovicících, ovšem 
oproti vernéřovickému oválu byl zde užit zmíněný 
osmiúhelník. V rámci celé skupiny jde o jedno z 
nejčistších a nejjednodušších stavebních řešení, 
které je ovšem nebývale impozantní.
Zajímavé je, že zvonice je v areálu kostela a stojí 
odděleně. Pochází z patnáctého století, datovaná 
do pozdní gotiky a posléze barokizována.
 Nad vchodem kostela pak lze postřehnout šesti-
úhelník s latinským nápisem „FILIO/TONITRUI/S.
JACOBO MAIORI/EXCITAVIT 1721/ O.A.B.“, což 
do češtiny lze přeložit jako „Synu hromu, svaté-
mu Jakubu Většímu, zbudoval roku 1721 Otmar, 
opat broumovský“
Novobarokní, hlavní oltář v sobě nese obraz ukra-

jinského malíře Vjačeslava Iljašenka, který vznikl 
dle původní předlohy, jež je v depozitáři. Lze na 
něm vidět svatého Jakuba Většího, v pozadí pak 
i scénu jeho mučednické smrti. Interiér doplňu-
je též barokní kazatelna s figurálními řezbami 
a malé oltáře s tématikou evangelistů. Strop 
byl roku 1786 vymalován nástěnnými malbami 
ze života svatého Jakuba Většího, později však 
zanikly, a dochovaly se tak pouze geometrické 
ornamenty realizované v devatenáctém století.
Varhany, které se v ruprechtickém kostele sva-
tého Jakuba Většího nachází, má na svědomí 
josefovský varhanář Wenzel Kunz. Realizoval je 
roku 1844 a s menšími obměnami jsou v původ-
ním stavu. Disponují dvěma manuály, šestnácti 
rejstříky a jejich pořizovací cena odpovídala v té 
době 900 zlatým.

2011  150 025,- Kč / KHk - de minimis 150 
000,- Kč; farnost/ 25,- Kč
2013  146 000,- Kč projektová dokumentace 
(sponzoři, vlastní zdroje)
Od srpna 2018 začne oprava fasády, oken, stře-
chy, odvodnění, elektroinstalace, varhan a čás-
tečně i mobiliáře v celkové výši cca 18 mil. Kč. 

Jakub Gruss

Demonstrovat za křesťanské 
hodnoty mohou pouze lidé s 
osvědčením, rozhodl soud ve 
Štrasburku 
(humor)
Extrémnímu množství demonstrací za křesťan-
ské hodnoty v Česku pravděpodobně odzvonilo. 
Česká biskupská konference totiž vyhrála ve 
Štrasburku soud, který přikazuje České repub-
lice, aby se za křesťanské hodnoty mohli bít jen 
lidé s osvědčením.
Arcibiskup Jan Graubner, který má v ČBK na sta-
rosti obchodní vztahy, rozhodnutí soudu vítá. „V 
posledních letech za křesťanské hodnoty bojoval 
kde kdo – entomologové, komunisté i kulturisté. 
Přitom regionální právo na užívání termínu křes-
ťanské hodnoty má od roku 1620 v Českých ze-
mích katolická církev. Chceme zabránit inflaci to-
hoto termínu,“ vysvětluje moravský metropolita.
Podle oslovených právníků toto opatření ne-
znamená, že by za křesťanské hodnoty mohli 
demonstrovat jen ti, kteří získají povolení od ka-
tolické církve. Budou ale muset prokázat, že o 
těchto hodnotách něco vědí. Bývalý ministr vnitra 
v demisi Lubomír Metnar pro Tisíckráte uvedl, že 
policie se v budoucnu zaměří nejen na transpa-
renty, ale i na veřejné projevy řečníků na shro-
mážděních. „Pokud někdo bude mít transparent 
s nápisy odkazující ke křesťanství nebo bude z 

pódia mluvit o těchto pojmech, policie bude moci 
takového člověka vyzvat, aby předložil osvědčení 
o absolvování hodin náboženství alespoň v ma-
teřské škole nebo bude muset vyplnit jednodu-
chý test. Pokud to nedokáže, hrozí mu pokuta 
až deset tisíc korun. V případě většího množství 
osob, které se nebudou moci osvědčením proká-
zat, bude policie muset shromáždění rozpustit,“ 
popisuje plánovaný postup ministr.
Redakci Tisíckráte.cz se podařilo zjistit znění 
některých otázek. Aby demonstrant uspěl, musí 
správně odpovědět alespoň na jednu z nich:
1) Jaké přikázání je v zákoně největší?
2) Co radí Ježíš udělat s nepřáteli?
3) Měly by se zdanit církevní restituce?
Představitelé církve sice z počátku nebyli s otáz-
kami příliš spokojeni, zejména z obavy, že by 
mohly být kvůli špatným odpovědím rozpuštěny i 
tradiční akce jako je Pochod pro život nebo Slav-
nosti Navalis. Poté, co sám Dominik Duka pro-
sadil u ministra vnitra zařazení otázky číslo tři, 
udělil testu imprimatur.
Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokra-
cie Tomio Okamura Tomio Okamury je nařízení 
neslučitelné s Ústavou: „Podle mě je to naprosto 
přes čáru a bruselští byrokraté nám chtějí za-
bránit hájit naši kulturu a civilizaci před invazí 
cizáků. Podle Angely Merkelové máme držet 
ústa a přijímat migranty. My jako hnutí SPD toto 
naprosto odmítáme a křesťanské hodnoty bude-

me bránit do posledního dechu. Žádný papír ani 
speciální znalosti k tomu nepotřebujeme,“ uvedl 
Okamura. Podle předsedy SPD je test, který má 
policie používat, diskriminující.
Odborníci na církevní vzdělávání dávají Okamu-
rovi za pravdu. „Je pravděpodobné, že většina 
demonstrantů by na uvedené otázky nedokázala 
odpovědět a například nedávná demonstrace 
před brněnským divadlem by musela být rozpuš-
těna do pěti minut,“ uvedl Ladislav Hučko, před-
seda komise pro katolickou výchovu při ČBK.
Byla by tu ale ještě další možnost. Protože Evropa 
stojí na židovsko-křesťanských základech, mohli 
by demonstranti použít transparenty odkazující 
na evropské hodnoty a vyhnuli by se tak pokutě. 
Zvažování této možnosti redakci Tisíckráte potvr-
dil slušný člověk Zdeněk Pernica. „V současnosti 
jednáme s panem Jakubem Jandou o používání 
slovního spojení Evropské hodnoty. Z jednání 
mám zatím dobrý pocit a možná dojde i na šir-
ší spolupráci v rámci obou našich think-tanků.“ 
Další z účastníků demonstrace před brněnským 
divadlem, proruský aktivista Žarko Jovanovič, re-
dakci potvrdil, že bude v důsledku rozhodnutí ze 
Štrasburku od nynějška demonstrovat za ruské 
hodnoty, avšak dále nekonkretizoval, jaké hod-
noty to vlastně jsou.

www.tisickrate.cz/05.06.2018
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Opravy 2018

V Ruprechticích v neděli 1. července požehnal opravám kostelů sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovi-
cích a sv. Jakuba Většího v Ruprechticích břevnovsko-broumovský arciopat Prokop Siostrzonek. Akce 
účastnil i výrazný propagátor Broumovska, poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, radní 
KHk Pavel Hečko a starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant. Ve Vernéřovicích se počítá s opravou fasády 
a částečným restaurováním kazatelny, křížové cesty a bočních oltářů. V případě Ruprechtic se počítá 
s kompletní opravou fasády a střechy, elektroinstalací, opravou varhan, vitráží a částečným restauro-
váním křížové cesty a hlavního oltáře. Celková výše dotace činí 31 956 380,- Kč. Spoluúčast je 5%, 
kterou pokryjeme díky laskavým a velkorysým darům od Královéhradeckého kraje a podnikatele p. 
Františka Kociána. 
Pro kostel v Heřmánkovicích byla v letošním dubnu přes MAS Broumovsko+ přiznána žádost o dal-
ší evropský grant, rovněž z IROP (téměř 10 mil. Kč, zvláště střecha, odvodnění, vnitřní klenba bez 
restaurování impozantní fresky). Pro nasycenost trhu se koncem června do výběrového řízení na re-
alizátora stavby nepřihlásila žádná firma. Další výběrové řízení se však připravuje, tentokrát na pod-
zim.   
Z ministerských a krajských dotací se i letos bude pokračovat na opravách střech kostelů sv. Barbory 
v Otovicích (cca 900 000,- Kč; MK ČR a Biskupství HK) a ve Vižňově (taky cca 900 000,- Kč; MK ČR a 
KHk). V Heřmánkovicích bude pokračovat oprava devastovaných varhan ve výši 600 000,-Kč (MK ČR 
a KHk) a v Šonově na kostele sv. Markéty začne sanace trámové konstrukce severozápadní věže ve 
výši 290 000,-Kč (MK ČR a KHk). V případě děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově se letos 
bude pokračovat v opravě spodní části střechy v předpokládané výši 1 300 000,- Kč. Vedle obvyklých 
zdrojů jako jsou MK ČR, MěÚ Broumov, KHk, Biskupství HK se pro letošní rok podařilo získat i 500 
000,-Kč z Česko-německého fondu budoucnosti. Rovněž se pokračuje s postupným restaurováním 
interiéru hlavního chrámu broumovské farnosti, konkrétně na bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého. 
Letošní příspěvek MK ČR činí 385 000,-Kč a podíl farnosti je 10%.  Snaha o zpřístupnění středověké 
malby v budově dnešního děkanství neutichla. Jako možný zdroj pro získání 1 mil. Kč, který je potřeb-
ný pro ochranu 700 let staré gotické památky a zároveň pro kvalitní prezentaci, se jeví opět evropské 
fondy, konkrétně v rámci česko-polské příhraniční spolupráce. Zde jsou hlavními aktéry města Brou-
mov a Nowa Ruda, farnost participuje. 
V případě teplické farnosti se oprava střechy farního kostela sv. Vavřince za 550 000,- Kč (MK ČR a 
KHk). Ze zdrojů MK ČR a KHk by měly pokračovat práce na záchraně věže kostela Nejsvětější Trojice 
ve Zdoňově za 585 000,- Kč. Rovněž budou pokračovat záchranné práce na další vzácnosti regionu 
– teplické pustevny. KHk přispěl čáskou 81 000,-Kč. 50% je na z.s. Zachraňme teplickou poustevnu. 
Broumovská farnost nemá žádné restituční nároky, proto vynakládá enormní úsilí na záchranu jedi-
nečné barokní skupiny, což se odhaduje na ½ miliardy Kč. Letitým projevem snahy o získání dalších 
finančních prostředků (kromě grantů EU, MK ČR a KHk) je pod záštitou MK ČR a KHk letní hudební 
festival ZA POKLADY BROUMOVSKA, který je možné navštívit  každou prázdninovou sobotu vždy v 18 
hod. Dále už druhým rokem pod záštitou Tomáše Zdechovského běží akce LÉTO OTEVŘENÝCH KOS-
TELŮ, kdy během úterků a sobot je možné vstoupit do venkovských zraněných svatostánků a stejně 
tak i putovní fotografická výstava bratislavského fotografa Dana Veselského TEMPUS FUGIT , která už 
vynesla něco málo přes 300 000,-Kč. 

Další informace, třeba i přehled oprav od roku 2007, je možné získat na www.broumovfarnost.cz 
nebo i osobně. Rovněž je možné přispět do veřejné sbírky na číslo konta 20036-1180703399/0800.

P. Th.Lic. Martin Lanži,
 děkan ŘKF Broumov 

  Místa putování výstavy Tempus fugit*
2013: Trenčín (Slovensko)
2014: Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, Chomutov, Augsburg a Mnichov (Německo), Serra-
zzano (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), Olomouc
2018: Nowa Ruda (Polsko), Forcheim (Německo), Brno 

* Výstava se uskutečňuje za podpory Královéhradeckého kraje a pod záštitou Ministerstva kultury ČR

KOMPENDIUM
KATECHIZMU V.

36. Proč vyznání víry začíná: „Vě-
řím v jednoho Boha“?
Protože tvrzení „Věřím v Boha“ je nejdůleži-
tější, je pramenem všech ostatních pravd o 
člověku, o světě a o celém životě každého 
člověka, který v Něho věří.

37. Proč vyznáváme jednoho jedi-
ného Boha?
Protože On se zjevil izraelskému lidu jako 
Jediný, když řekl: „Slyš, Izraeli, Hospodin 
je jediný!“ (Dt 6,4) „Já jsem Bůh a jiného 
už není“ (Iz 45,22). Sám Ježíš to potvrdil: 
Bůh je „jediný Pán“ (Mk 12,29). Vyznávat, 
že Ježíš a Duch svatý je také Bůh a Pán, 
nezavádí vůbec žádné rozdělení do jednoho 
Boha.

38. Jakým jménem se Bůh zjevuje?
Bůh se zjevuje jako živý Bůh, „Bůh Abraha-
mův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův“ (Ex 3,6). 
Samému Mojžíši Bůh zjevuje své tajemné 
jméno: „Já jsem Ten, který Jsem (YHWH). 
Nevýslovné jméno Boha bylo již ve Starém 
zákoně nahrazováno slovem Pán. Tak v 
Novém zákoně Ježíš, nazývaný Pán, se jeví 
jako pravý Bůh.

39. Pouze Bůh „je“?
Zatímco tvorové dostali do Boha všechno, 
co jsou a co mají, pouze Bůh je sám v sobě 
plnost bytí a v každé dokonalosti. On je 
„Ten, který je“, bez začátku a bez konce. 
Ježíš zjevuje, že také On má božské Jméno 
„Já jsem“ (Jan 8,28).

40. Proč je důležité zjevení Božího 
jména?
Zjevením svého jména dává Bůh poznat 
bohatství svého nevýslovného tajemství: On 
Jediný je, odvždy a navždycky, Ten, který 
přesahuje svět a dějiny. On učinil nebe i 
zemi. Je to věrný Bůh, vždy blízko svému 
lidu, aby ho zachránil. Je svatý „par ex-
cellence“, „bohatý milosrdenstvím (Ef 2,4). 
Vždycky ochotný odpouštět. Je to duchovní, 
transcendentní, všemohoucí, věčné, osobní 
dokonalé Bytí. Je pravda a láska.

„Bůh je nekonečně dokonalé bytí, a to je 
Nejsvětější Trojice“ 

(sv. Toribio de Mongrovejo)
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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 A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

5. srpna
Otovice   08:30
Broumov, P+P    10:00 
Broumov, klášter  18:00 
 

12. srpna
Vižňov    08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 
 

15. srpna
Martínkovice  08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

22. srpna
Heřmánkovice  08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV

Pondělí xxx    xx:xx hod
Úterý klášterní k. 18:00 hod
Středa k. sv. Václava 18:00 hod
Čtvrtek děkanský k. 07:00 hod 
Pátek děkanský k. 18:00 hod
Sobota  hřbitovní k. PM 17:00 hod

Adorace: středa, sv. Václav, 
18:30 – 18:45; pátek, P+P, 17:00 – 18:00  

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 01/09, P+P, 09:00 – 10:30 (začátek šk. r.) 

Změna vyhrazena. 

MŠE SV. V TEPLICÍCH N. M. A OKOLÍ

NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30; 
u sv. Vavřince( hlavní kostel);
v Adršpachu ve 14,00; 1. a 3. 
neděle v měsíci( = 5. a 19.)

ve Zdoňově ve 14,00; 
poslední neděle v měsíci( = 26.)

ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
1. čtvrtek(=2.8.) je mše sv. s pobožností 

v Teplicích v 18,00
v pátek je mše sv. v Teplicích v 16,35
MIMO 24.8. - FESTIVAL A KONCERT 

 1. sobotu (=4.8.) je mše sv. v Teplicích 
v 8,00 na Kamenci

15 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.

Modleme se tento měsíc víc 
k PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ.

AŤ ZRAK NAŠÍ DUŠE JE STÁLE POZVEDNUT K NEBI.

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.


