
BÍLÁ SOBOTA

Před 130 lety se na Bílou sobotu, 20. dubna 1889, narodil Adolf Hitler. 
O něco později, v roce 1927, se také na Bílou sobotu, 16. dubna, narodil 

Benedikt XVI. Oba pokřtění a biřmovaní katolíci. Pro oba Ježíš Kristus zemřel 
a vstal z mrtvých. Oba s tím naložili po svém. Snad dostatek podnětů pro 
Bílou sobotu 2019.

P. Martin Lanži 
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228. Péče o přírodu je součástí životního stylu, 
který zahrnuje schopnost žít spolu a společně. 
Ježíš nám připomněl, že Bůh je náš společný 
Otec, který z nás činí bratry. Bratrská láska může 
být jedině nezištná, nikdy nemůže být odměnou 
za to, co uskutečnil druhý, ani závdavkem toho, 
co doufáme, že učiní. Proto je možné milovat i 
nepřátele. Tatáž nezištnost nás vede, abychom 
milovali a přijímali vítr, slunce či mraky, třebaže 
nepodléhají naší kontrole. Proto můžeme mluvit 
o všeobecném bratrství. 

229. Musíme znovu pocítit, že se vzájemně po-
třebujeme, že máme odpovědnost jedni za druhé 
i za svět, že stojí za to být dobří a poctiví. Už příliš 
dlouho jsme byli v morálním úpadku, posmívali 
se etice, dobrotě, víře, poctivosti, a nadešel čas 
uznat, že tato veselá povrchnost nám málo pro-
spěla. Zničení všech základů sociálního života 
nás postaví jedny proti druhým, abychom bránili 
svoje zájmy, vyvolá nové formy násilí a krutosti, 
a zabrání rozvoji opravdové kultury pečování o 
životní prostředí. 

230. Příklad svaté Terezie z Lisieux nás vybízí, 
abychom praktikovali malou cestu lásky, ne-
ztráceli příležitost k laskavému slovu, úsměvu, 
jakémukoli malému gestu zasévajícímu pokoj 
a přátelství. Integrální ekologie je tvořena také 
jednoduchými každodenními gesty, jimiž lámeme 
logiku násilí, vykořisťování, egoismu. Svět vyhro-
ceného konzumu je zároveň světem špatného 
zacházení s životem v každé jeho formě. 

231. Láska, plná malých gest vzájemné péče, 
je také občanská a politická a projevuje se vše-
mi činy, které se snaží vytvářet lepší svět. Láska 
ke společnosti a zasazení o obecné dobro jsou 
význačnou formou dobročinné lásky, která se 
týká nejenom vztahů mezi jednotlivci, ale také 
„společenských, ekonomických a politických 
makrovztahů.“ Proto církev navrhla světu ideál 
„civilizace lásky.“ Sociální láska je klíčem auten-
tického rozvoje: „Aby se společnost stala lidštější 
a důstojnější pro člověka, je třeba přehodnotit 
lásku v sociálním životě na úrovni politické, eko-
nomické a kulturní a učinit z ní stálou a nejvyšší 

normu jednání.“ V tomto rámci, spolu s význa-
mem malých každodenních gest, nás sociální 
láska nutí myslet na velké strategie, které účinně 
zastaví zhoršování životního prostředí a povzbudí 
kulturu pečování, která prostoupí celou společ-
nost. Kdo rozpozná Boží povolání vložit se spolu s 
druhými do těchto sociálních dynamik, musí mít 
na paměti, že jde o součást jeho spirituality, že je 
to úkon dobročinné lásky, a tak zraje a posvěcuje 
se. 

232. Ne všichni jsou povoláni pracovat přímo v 
politice, ale v lůně společnosti vzkvétají rozmani-
tá sdružení, která se zapojují ve prospěch obec-
ného dobra, brání přirozené a městské životní 
prostředí. Starají se například o veřejné místo 
(budovu, fontánu, opuštěný památník, krajinu, 
náměstí), aby chránili, ozdravili, zlepšili či ozdobi-
li něco, co je všech. Kolem nich se rozvíjejí nebo 
obnovují svazky a vzniká nové místní sociální 
tkanivo. Takto se komunita osvobozuje od konzu-
mistické lhostejnosti. Znamená to také kultivovat 
společnou identitu a historii, která se uchovává a 
předává. Takto se pečuje o svět a kvalitu života 
nejchudších se smyslem pro solidaritu, který je 
současně vědomím toho, že obýváme společný 
dům, který nám svěřil Bůh. Tyto komunitní činy 
vyjadřující obdarovávající lásku se mohou pro-
měnit v intenzivní duchovní zkušenosti. 

LAUDATO SI´ XLIV. 
encyklika papeže Františka o ekologii 
Občanská a politická láska
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Rok 2019 
ve farních akcích

5. ledna

Tříkrálová sbírka

6. ledna

Tříkrálový průvod

9. února

Farní ples (KD Martínkovice)

6. března

Popeleční středa – začátek postní doby

9. března

Duchovní obnova v Otovicích

19. dubna

Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (v poledne)

21. dubna

Zmrtvýchvstání Páně

4. května

Pouť do Vambeřic

12. května

Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost; 

Den matek

19. května 

Hvězda – májová pobožnost

24. května

Noc kostelů

26. května

Malé Svatoňovice – májová pobožnost 

30. května

Nanebevstoupení Páně

? května

Motobohoslužba“ Otovice

7. června

Ekumenická bohoslužba, k. sv. Ducha

8. června

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

9. června 

1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha Svatého

15. června 

Farní den (fara Ruprechtice)

20. června

Slavnost Božího Těla 

27. července

Jakubsko-anenský víkend

28. července

Cyklopouť do Nowe Rudy

3. srpna

Křinická pouť

26. – 30. srpna

Farní tábor (fara Ruprechtice)

7. září

Vikariátní turnaj v malé kopané (NÁ)

10. – 13. září

Letecká pouť mládeže do Říma

13. října

Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)

19. října

Farní výlet (TV Noe)

9. listopadu

Den veteránů, sv. Martin (Martínkovice)

MALTA 20/10 – 23/10

Neděle: Wroclaw 21:05 – letiště Luqa 23:40 – bus + trajekt – hotel 02:00

Pondělí 21/10: ostrov Gozo (pevnost Cittadella, poutní místo Ta Pinu, Azurové okno, 
Dóm v Xewkija, jazyková škola, volno)

Úterý 22/10: ostrov Malta (Mosta Dome, hl. město Valletta, skalní útvar Blue Grotto, 
bývalé hl. město Mdina)

Středa: 07:00 bus z hotelu + trajekt – letiště Luqa 11:40 – Wroclaw 14:25

Ubytování v jedno a dvojlůžkových pokojích v MANRESA RETREAT HOUSE; 
cena za 3 noci a polopenzi 108 euro = 2 800,-Kč (+/-); 
aktuální cena letenky je mezi 1 800 – 2 000,-Kč; 
55 euro (+/- 1 400,-Kč) vlastní minibus vč. poplatků za trajekt;
20 euro (+/- 600,-Kč) na další vstupy.

Pojištění si každý sjedná sám.

Vatikán. „Nesoudit a odpouštět – tak se napo-
dobuje  milosrdenství Boha Otce“, kázal papež 
František při ranní mši v kapli Dómu sv. Marty v 
pondělí 18. března.

Komentoval evangelium daného dne (Lk 6,36-
38), ve kterém Ježíš svým učedníkům klade na 
srdce: »Buďte milosrdní jako je milosrdný váš 
Otec!«. „Nemá-li být život pochybený – řekl – je 
nezbytné napodobovat Boha, putovat před Otco-
vými zraky.“

„Boží milosrdenství je něco obrovského, ob-
rovského. Nezapomínejme na to. Mnozí říkají: 
»Dopustil jsem takových špatností, že jsem si 
předplatil místo v pekle a nemohu se vrátit zpět. 
« Pomysli na Boží slitování. Vzpomeňme na pří-
běh jedné vdovy, která přišla za farářem arským. 
Její manžel spáchal sebevraždu skokem z mostu 
do řeky. S pláčem se zpovídala: »Jsem hříšni-
ce, ubožačka. A můj ubohý manžel je v pekle, 
protože se zabil a sebevražda je smrtelný hřích. 
Je tedy v pekle. «  Farář arský jí odpověděl: »Po-

čkejte, paní, vždyť mezi mostem a řekou je Boží 
slitování. « Ano, až do konce, až do konce trvá 
Boží milosrdenství.“

Ježíš dává tři praktické rady, jak se držet ve sto-
pách milosrdenství – pokračoval papež Franti-
šek. První je »nesoudit«. Zvláště v postní době 
je třeba se varovat ošklivého zvyku soudit druhé.
„Je to zvyk, který se vkrádá do našich životů, 
aniž bychom to postřehli. Neustále. I v samotném 
začátku rozhovoru: »Viděl jsi, co udělal? « Soud 
nad druhým. Přemýšlejme o tom, kolikrát denně 
soudíme. Zdá se, že jsme všichni neúspěšnými 
soudci. Všichni. Vždycky, když se rozhovor začíná 
nějakou poznámkou o druhém: »Podívej se, ja-
kou si udělala plastiku, je ošklivější než byla. «“ 
„Druhá Ježíšova rada zní: »nezavrhovat«, aby-
chom nebyli zavrženi – řekl dále Svatý otec. A 
nakonec »odpouštět«, neboť »jakou mírou měří-
te, takovou se naměří zase vám«. Velkodušnost 
– dodal papež František – je hlavní cestou, jak 
se vyvarovat drbů, ve kterých snadno soudíme, 
stále  zavrhujeme a těžko odpouštíme.“

„Pán učí: »Dávejte a dostanete«. Buďte štědří, 
když dáváte. Nebuďte skoupí. Velkodušně dávej-
te chudým a těm, kteří jsou v nouzi. Rozdávej-
te mnoho, třeba i radu, úsměv. Vždycky dávat! 
»Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, 
natřesenou a vrchovatou«, protože Pán bude 
štědrý. My něco dáme a On nám dá stokrát více 
než my. A to je postoj, který obrňuje, abychom 
nesoudili, nezavrhovali,  nýbrž odpouštěli. A 
důležitá je almužna, ale nejenom ta materiální, 
nýbrž i duchovní. Ztratit čas s druhým, který je v 
nouzi, navštívit nemocného, usmát se.“

www.radiovaticana.cz/18.03.2019

Kázání 
z Dómu sv. Marty
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Je pravděpodobné, že byl synem římského 
Emiliána z patricijské čtvrti nedaleko domu sená-
tora Pudense, který u sebe hostil apoštola Petra. 
Kletovo jméno je zkráceninou jména Anakletus, 
které bylo některými životopisci také užíváno, a 
tak někdy vznikl dojem, že se jedná o dvě oso-
by. Kletus byl na biskupa vysvěcen údajně spo-
lu s Linem a Klementem a jako tři výpomocní 
biskupové pomáhali Petrovi v apoštolátu. Kletus 
působil mezi křesťany římských předměstí a stal 
se po Petrovi druhým nástupcem. Prvním byl 
Linus. Za pontifikátu Kleta vládli římští císařové 
Vespasián, Tito, Domicián a křesťanství proniklo 

i do šlechtických rodin Pomponiů, Aciliů a Flaviů. 
Císař Tito dobyl a rozbořil Jeruzalém a do Říma 
dovedl mnoho židů jako otroků. Kletus se snažil 
jim pomáhat a ulehčovat jejich smutný osud. 

Nad hrob sv. Petra postavil pomník a vedle 
jeho hrobu vybudoval i hrobky pro další římské 
biskupy. Na statku Aciliů u silnice Salaria bylo 
zřízeno nejstarší, ryze křesťanské pohřebiště 
pro všechny pokřtěné, nazvané cemeterium sv. 
Priscilly. Další pohřebiště bylo zřízeno na pozem-
cích Flavie Domitilly, manželky konsula Klemen-
ta. Tehdejší křesťanští šlechtici projevovali svůj 
vztah k církvi i zájmem o její hmotné potřeby a 
byli ochotni pro ni něco udělat a obětovat. 

Za vlády surového císaře Domitiána nasta-
lo nové pronásledování křesťanů. Důvod?... V 
té době byl římský stát shovívavý ke všem ná-
boženstvím a rád přijímal i bohy podmaněných 
zemí do svého seznamu a vůbec nezáleželo na 
tom, zda je o náboženství víc. Jenže křesťané 
byli nesmiřitelní k mnohobožství a snažili se pře-
svědčováním získat co nejvíce konvertitů pro víru 
v jediného Boha. Všechna propagovaná božstva 
považovali za klamná a úctu k nim za blud a 
hřích. Křesťanství chtělo vymýtit z duší obyvatel 
Říma oddanost k vybájeným bohům a všechny 
vést ke klanění se jedinému živému Bohu. A to 
byl ze strany státu důvod k pronásledování. Byl 
to protiútok ze strany pohanů na obranu jejich 

božstev. 

Dnes u nás takový protiútok nehrozí, i když 
božstev, kterým se lidé klaní, je mnoho, byť 
nejsou mytologická. Svět se hemží pověrami, 
horoskopy, magií, stát je otevřen mnoha nekřes-
ťanským náboženstvím a ateismu. Čím to je? Zlu 
nehrozí výrazné přemáhání láskou, lži nehrozí 
přemáhání pravdou a novodobému pohanství 
přemáhání evangelizací. Je to ta pravá toleran-
ce? 

Život Církve vedené Kletem nás vyzývá k 
větší evangelizační aktivitě. Sametová revoluce r. 
1989 ukazuje, že při přemáhání zla nemusí vždy 
téci krev. Kdyby jen u nás všichni křesťané žili 
jako křesťané, což znamená, že by svatým živo-
tem evangelizovali, tak by byli radostným Božím 
kvasem.

Vraťme se ale do prvního století v Římě, kdy 
se pohanství a stát  vzepjaly proti křesťanům 
uznávajícím jediného, neviditelného, živého Boha 
a odmítajícím všechny jiné bohy. A tyto křesťany 
nazývali „bezbožci“, protože nemilovali božstva 
vytvořená lidmi. Domicián se dal nazývat „pánem 
a bohem“ a pronásledoval ty, kteříí měli Pána a 
Boha v nebi. Činil tak snad i z politických důvodů, 
byl zřejmě postrašen naukou o Mesiáši. Za jeho 
pronásledování podstoupil zřejmě mučednickou 
smrt i Kletus a pohřben byl vedle hrobu apoštola 
Petra. Jeho jméno je připomínáno v první eucha-
ristické modlitbě před proměňováním. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský

Během nedávno skončené zimy se odmlčely 
zvony hlavního svatostánku Broumovska. Zvo-
ny děkanského kostela sv. Petra a Pavla, které 
byly slavnostně požehnány zkraje devadesátých 
let pomocným olomouckým biskupem Mons. 
Hrdličkou, potřebovaly chvilku pausy, aby moh-
lo dojít ke kontrole a dotažení šroubových spojů 
zvonů k závěsům a ložiskových těles ke zvonové 
konstrukci. Rovněž tak k demontáži srdcí zvonů, 
vyčištění a promazání koženého uložení a čepů, 
zpětné montáži a dotažení centrálních šroubů 
srdcí zvonů. Dále pak promazání kluzných a 
valivých součástí zařízení, napnutí a promazání 
řetězů, seřízení a vyvážení zvonů, seřízení vůle 

snímacího čidla kyvu, kontroly svorek rozvaděče 
pohonu zvonů, test řídících jednotek, test spína-
cích hodin a nátěr vybavení zvonů.

Opravu, která stála 36 000,-Kč, provedla 
společnost Boroko z Brodku u Přerova, která 
sama zvony téměř před třiceti lety instalovala.   

V době, kdy nebyly noviny, rozhlas, televize, 
mobily, či internet, byly zvony nedílnou součástí 
života lidí na evropském kontinentu. Ať už ve věži 
katedrály, kostela, nebo alespoň malé kapličky či 
zvoničky. I když jejich původ tkví již ve 3. tisíciletí 
př. Kr. v Mezopotámii, první odlévané zvony poři-

zují křesťanští mniši až v 5. století. Do kostelů a 
měst se začínají rozšiřovat od 10. století, přičemž 
na našem území už o století dřív. Vážné události 
tehdejší doby, ale častěji požáry, křtiny, svatby, 
pohřby, svolávání ke mši, k tomu všemu zvony 
byly zapotřebí.

Námořní bitva u Lepanta v roce 1571 dala 
zvonům další poslání. 7. října zmiňovaného roku 
vyhrála totiž křesťanská vojska nad vojskem os-
manské říše. Tehdejší papež sv. Pius V. dal najed-
nou pokyn, aby v Římě nechali rozeznít zvony na 
počest vítězství. Potvrzení o úspěšné bitvě dora-
zilo do Říma až o několik dnů. Od té doby svolá-
valy zvony věřící k modlitbě Anděl Páně, jednak 
aby děkovali za záchranu v té době již tisícletého 
křesťanského charakteru Evropy, ale i na polední 
zastavení, chcete-li obědní pausu.

P. Martin Lanži

Odmlka zvonů 
děkanského kostela

Světec měsíce
Sv. Klétus, 26. duben, (třetí) papež



112. 
Jak je důležité Ježíšovo velikonoční 
tajemství?
Ježíšovo velikonoční tajemství, jež zahrnuje jeho 
utrpení, kříž, zmrtvýchvstání a oslavení, je stře-
dem křesťanské víry, protože se jednou provždy 
naplnil spásonosný plán Boha výkupnou smrti 
jeho Syna, Ježíše Krista.

113. 
Z čeho byl Ježíš obžalován, že byl 
odsouzen na smrt?
Někteří izraelští předáci obvinili Ježíše, že jed-
ná proti Zákonu, proti jeruzalémskému chrámu 
a zvláště proti víře v jediného Boha, protože se 
prohlašoval za Božího Syna. Proto ho předali Pi-
látovi, aby ho odsoudil na smrt.

114. 
Jak se Ježíš choval vůči Zákonu Izraele?
Ježíš nezrušil Zákon daný Bohem Mojžíšovi na 
hoře Sinaj, ale dovedl jej k naplnění tím, že mu 
dal definitivní výklad. On je božský Zákonodár-
ce, který zcela plní tento Zákon. Nadto je věrný 
Služebník přinášející svou smírnou smrtí jedinou 
oběť, která je s to vykoupit všechny „viny spá-
chané v době, kdy ještě platila dřívější smlouva“ 
(Žid 9,15).

115. 
Jaký byl Ježíšův postoj ke chrámu 
v Jeruzalémě?
Ježíš byl obviněn z nepřátelství vůči chrámu. A 
přesto ho ctil jako „dům svého Otce“ (Jan 2,16) 
a tam předával důležitou část svého učení. Ale 
také předpověděl jeho zničení, ve vztahu ke své 
smrti, a sám se představil jako konečný příbytek 
Boha uprostřed lidí.

116. 
Stavěl se Ježíš proti víře Izraele 
v jediného Boha a spasitele?
Ježíš se nikdy nestavěl proti víře v jediného 
Boha, ani když konal božské dílo par excellence, 
které splňovalo mesiášské přísliby a zjevovalo, že 
je rovný Bohu: odpuštění hříchů. Ježíšův poža-
davek, aby v něho uvěřili a obrátili se, umožňuje 
pochopit tragické neporozumění velerady, která 
usoudila, že Ježíš je hoden smrti jako rouhač.

117. 
Kdo je odpovědný za Ježíšovu smrt?

Ježíšovo utrpení a jeho smrt nemohou být kla-
deny za vinu ani všem tehdy žijícím Židům, ani 
jiným Židům, kteří přišli potom. Vždyť každý hříš-
ník, to je každý člověk, je skutečně příčinou a ná-
strojem utrpení Vykupitele, a mnohem závažněji 
jsou vinni ti, kteří často znovu upadají do hříchu 
nebo si libují v neřestech.
118. 
Proč je Kristova smrt součástí 
Božího plánu?
Aby smířil se sebou všechny lidi propadlé kvůli 
hříchu smrti, Bůh se ujal láskyplné iniciativy po-
slat svého Syna, aby podstoupil smrt za hříšníky. 
Ježíšova smrt byla ohlašována ve Starém zákoně 
jako oběť trpícího Služebníka a došlo k ní „podle 
Písem“.

119. 
Jakým způsobem se Kristus sám 
obětoval Otci?
Celý Kristův život je svobodná nabídka Otci, aby 
splnil jeho plán spásy. On dává „svůj život jako 
výkupné za všechny“ (Mk 10,45) a nabízí se jako 
„smírná oběť za hříchy“ (1 Jan 4,10), neboli jeho 
oběť dosáhne božské přízně pro celé lidstvo. 
Jeho utrpení a jeho smrt jasně ukazují, jak je 
jeho lidství svobodným a dokonalým nástrojem 
jeho božské lásky, která chce, aby se všichni lidé 
spasili.
 
120. 
Jak se Ježíšova oběť vyjadřuje 
při Poslední večeři?
Při Poslední večeři s apoštoly v předvečer utrpe-
ní Ježíš předjímá, to znamená naznačuje a pře-
dem uskutečňuje svobodnou oběť sebe samého: 
„Toto je mé tělo, které se za vás vydává“, „toto 
je má krev, která se za vás vylévá...“ (Lk 22,19-
20). Ustanovuje zároveň eucharistii jako „památ-
ku“ (1 Kor 11,25) své oběti a své apoštoly jako 
kněze Nové úmluvy.

121. 
K čemu dochází v agonii v Getsemanské 
zahradě?
Navzdory hrůze, kterou vyvolává smrt v přesva-
tém lidství „Původce života“ (Sk 3,15), lidská 
vůle Božího Syna přijímá vůli Otce: aby nás za-
chránil, přijímá, že ponese naše hříchy na svém 
těle „tím, že bude poslušný až k smrti“ (Fil 2,8).
122. Jaké jsou účinky Kristovy oběti na kříži?
Ježíš svobodně nabídl svůj život na smírnou oběť, 

to znamená, že napravil naše viny naprostou po-
slušností své lásky až k smrti. Tato „láska až do 
krajnosti“ (Jan 13,1) Božího Syna smiřuje Otce 
s celým lidstvem. Velikonoční oběť Krista tedy 
vykupuje všechny lidi jedinečným a definitivním 
způsobem a otevírá jim společenství s Bohem.

123. 
Proč Ježíš vyzývá své učedníky, 
aby vzali svůj kříž?
Tím, že Ježíš vyzývá své učedníky, aby „vzali svůj 
kříž a následovali ho“ (Mt 16,24), chce tajemně 
přidružit k vykupitelské oběti právě ty, kteří jsou 
prvními uživateli jeho plodů.

124. 
Co se stalo s Kristovým tělem 
po jeho smrti?
Kristus zažil pravou smrt a skutečné pohřbení, 
ale božská moc uchovala jeho tělo od porušení.
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Dva kněží zabití 
v Africe 
Od začátku roku zemřelo násilnou smrtí 
pět kněží, z toho čtyři v Africe.

V minulých dnech byli v Africe zabití dva 
kněží. Osmačtyřicetiletý kapucín, otec 
Toussaint Zaoumaldé byl nalezen mrtvý v 
Kamerunu. Vracel se do své komunity ze 
Středoafrické republiky, kde vedl kurz pro 
kněze z diecéze Bouar. V jedné z kame-
runských vesnic se zastavil na odpočinek, 
což se mu stalo osudným. Zemřel jako 
oběť zákeřné vraždy, na následky bodnutí 
nožem.

Druhou obětí je otec Clement Ugwu, který 
byl unesen ze své farnosti ve státě Enugu 
na jihu Nigérie. Jeho tělo bylo nalezeno 
v křovinatém porostu asi 20 km od jeho 
domu. V tomto případě byl kněz zastřelen 
automatickou zbraní. Místní biskup Callis-
tus Onaga vyjádřil pochybnost nad tím, že 
by se policie vůbec pokusila uneseného 
kněze hledat.

www.radiovaticana.cz/22.03.2019

Kompendium katechismu
„Ježíš Kristus trpěl pod Pontským Pilátem, byl
ukřižován, umřel a byl pohřben.“
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Vatikán/New York. Vatikánský představitel při 
úřadech Spojených národů v New Yorku vystoupil 
s příspěvkem na téma genderové ideologie. Při-
pomněl slova papeže Františka: nechceme niko-
ho diskriminovat, ale jde o nebezpečí pro lidstvo.

Arcibiskup Bernardito Auza nešetřil silnými 
slovy. Jako stálý pozorovatel Svatého stolce při 
OSN v New Yorku připomněl jasnou pozici pape-
že Františka ohledně genderové ideologie. Vati-
kánský diplomat se zúčastnil setkání nadepsa-
ného „Rovnost pohlaví a genderová ideologie, 
chránit ženy a dívky“. Cílem akce bylo upozornit 
na situaci žen ve světě a monitorovat příslušné 
politické, ekonomické, občanské a sociální zále-
žitosti žen. Kdysi – řekl arcibiskup Auza – „bylo 
jasné chápání toho, co znamená být ženou“, 
byla to záležitost chromozomů. Dnes byla tato 
zřejmost narušena genderovou ideologií, která 
postuluje lidskou identitu neodvislou od pohlaví.

Nahrazení biologického pohlaví touto gende-
rovou identitou – pokračoval vatikánský repre-
zentant – má závažné dopady „nejen v oblasti 
práva, výchovy, hospodářství, zdraví, bezpečí, 
sportu, jazyka a kultury“, ale také po stránce 
antropologie, lidské důstojnosti, lidských práv, 
manželství a rodiny, mateřství a otcovství“, ne-
mluvě o osudech žen, mužů a především dětí. 
Papež František – připomněl mons. Auza – je 
důrazným zastáncem důstojnosti a práva „nebýt 
diskriminován“ ve vztahu k těm, kteří se necí-
tí reprezentováni svým biologickým pohlavím, 
zároveň však mluví velice jasně o nebezpečích 
genderové ideologie pro jednotlivce i společnost.

Vatikánský diplomat citoval 56. paragraf 
apoštolské exhortace Amoris laetitia, v němž pa-
pež zdůrazňuje, že genderová ideologie popírající 
přirozenou vzájemnost muže a ženy, směřuje ke 
společnosti bez pohlavních rozdílů a vyprazdňuje 
antropologický základ rodiny. „Tato ideologie za-
vádí výchovné projekty a legislativní usměrnění, 
jež prosazují identitu osob a citovou intimitu v 
naprosté oproštěnosti od biologické rozdílnosti 
mezi mužem a ženou. Lidská identita se pone-
chává na individuální volbě, jež se může časem 
i měnit.“ Je zneklidňující, že některé ideologie 
tohoto typu si nárokují odpovědi na určité, ně-
kdy pochopitelné aspirace, a snaží se je prosadit 
jako uniformní myšlení, které má ovlivňovat také 
výchovu dětí. Netřeba ignorovat, že „biologic-
ké pohlaví (sex) a sociálně-kulturní role pohlaví 
(gender) se mohou rozlišovat, stejně jako duše 
a tělo, ale nikoli oddělovat“. Na druhé straně, 

„biotechnická revoluce v oblasti plození člověka 
umožnila manipulovat s aktem plození a učinit 
ho nezávislým na pohlavním styku mezi mužem 
a ženou. Lidský život a schopnost rození se tak 
staly „stavebnicovou“ záležitostí podřízenou pře-
devším přáním jednotlivců i dvojic.“ Jednou věcí 
je pochopit lidskou křehkost či složitost života, 
druhou je přijímat ideologie, které oddělují dva 
neoddělitelné aspekty reality. Neupadněme do 
hříšného nároku zastupovat Stvořitele. Jsme 
tvorové, ale nejsme všemohoucí. Stvoření nás 
předchází a musí být přijato jako dar.“ A citace 
z exhortace Amoris Laetitia končí slovy: „Zároveň 
jsme povoláni střežit svoje lidství, a to znamená 
především přijmout jej a respektovat tak, jak bylo 
stvořeno.“

Papežský reprezentant připomněl rovněž 
slova encykliky Laudato si´, kde papež ve 155. 
paragrafu mluví o přijetí vlastního těla, jež je 
předpokladem k tomu, abychom přijímali celý 
svět jako dar, a je základem lidské ekologie.  O 
komplementárnosti muže a ženy hovořil papež 
také v promluvě k biskupům v Porto Rica 8 červ-
na 2015, kde objasňoval, že rozdílnost pohlaví 
není něčím, co je nutné popřít, abychom žili 
svobodněji a spravedlivěji, ani nástrojem sváru 
či podřízenosti, nýbrž je dána člověku ke spole-
čenství a plození. Během generální audience 15. 
dubna 2015 pak papež označil snahy propagá-
torů genderové ideologie za „krok zpět“, protože 
„odstranění sexuální rozdílnosti přináší ve sku-
tečnosti problém a nikoli řešení.“

Zpochybníme-li přirozenou dualitu a kom-
plementárnost muže a ženy – poznamenal dále 
arcibiskup Auza – je ohroženo samotné pojetí 
sebe sama jakožto lidské bytosti. Tělo přestává 
být charakteristickým rysem člověka, který je 
redukován na ducha a vůli. Lidská bytost se tak 
stává téměř abstrakcí. Papež František – připo-
mněl dále vatikánský diplomat – je znepokojen 
zejména výukou genderové ideologie ve školách, 
při níž jsou děti od nejútlejšího věku pobízeny 
k pochybnostem nad svou existencí, nad svou 
identitou jako chlapci či dívky a sugeruje se jim, 
že „pohlaví je možné si zvolit“. V závěru arcibis-
kup Auza ocitoval Františkova slova k polským 
biskupům (27. července 2016). Položil si tehdy 
otázku „Proč se toto vyučuje?“ a odpověděl s 
tím, že ve hře jsou instituce, které platí školní 
knihy. „Jsou to ideologické kolonizace, podporo-
vané velice vlivnými zeměmi“, vyučované rovněž 
v těch státech a kulturách, které nesouhlasí s 
touto novou a radikální antropologií.

Svatý stolec: 
Genderová ideologie znamená pro lidstvo krok zpětVelký pátek

Do houští Bukového lesa v Muškovicích

jsme šli zkratkou čerstvým sněhem

k botám lnula lehká jemná běl

v hloubce stop rozkvétaly sněženky

Kluzká lávka nad třpytící se fialovou

bledá pěšina vinoucí se uprostřed svící

šmouhy rtěnky vzkříšená červeň

ze zaschlých ran tekoucí po těle

Patnáctá hodina

Přicházím k Tobě pro smrt

nabrat si z Tvé smrti

Potřebuji smrti abych žil

nelze žít jenom žijíc

Běl se rozlije beze šrámu

nevystoupí vzhůru

Potřebuji nebytí

Toho  Který Je

***

Dávám květy 

do sklenice pod křížem

Odpovídá soustředění

roztěkaného ticha

Lesk otlučeného

kalíšku uprostřed listí

Vezmi to odsud

vyjmi

světlé jehličí

Moji bezprizorní

psi přiběhnou

za úsvitu

Objímá mě

sebou milosrdenstvím

ve mně

Autor: Antoni Matuszkiewicz, 
překlad: Věra Kopecká
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Drazí bratři a sestry,
v pondělí 25. března jsme oslavili Slavnost 

Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky 
Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s 
láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahr-
nout věčným životem. Mariino „Ano“ životu na-
bízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na 
ještě nenarozené děti a jejich rodiny. 

Počátek nového života je okamžikem velké 
radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však 
někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí 
a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u 
nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a 
srdce matky bývá navždy zraněno.

Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým 
se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v 
technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě 
poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené 
intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch 
nejmenších zahubených či zmražených v prvních 
dnech života.

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před 
jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna 
z největších bolestí, kterou ponesou ve svých 
srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství 
a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích 
štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale 
také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte boju-

jí, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo 
se denně modlíte za nenarozené děti v rámci 
Modliteb za nejmenší. Všem, kteří necháváte 
na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše 
svaté, takže v naší zemi nemine den, kdy by-
chom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, 
kteří jste oporou maminkám a manželům při je-
jich rozhodování pro život, všem, kteří finančně 
podporujete organizace pomáhající nečekaně 
těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům 
a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající 
narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novi-
nářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu života. 
Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, 
když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do 
Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Při-
jměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní 
Národní pochod pro život a rodinu, který proběh-
ne v Praze v sobotu 27. dubna. 

Zvláště pak oceňujeme svědectví každoden-
ního života, které obrací srdce snáze než nejlepší 
promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou že-
nou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je 
skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svě-
dectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají 
své děti. 

Vaši čeští a moravští biskupové

Umělé potraty
Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišly 
podle Českého statistického ústavu o život téměř 
4 milióny nenarozených dětí. V roce 2017 bylo 
usmrceno při potratech 19 389 nenarozených 
dětí. Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat 
jsou ženy se dvěma dětmi (32,0 % v roce 2016). 
Podle statistik Linky pomoci provozované Hnu-
tím Pro život ČR udává 80 % žen, že se cítilo 
být při svém rozhodování pod nátlakem (part-
ner, zaměstnavatel, ekonomika). V roce 2016 
bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální 
antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů 
způsobených postkoitální antikoncepcí (např. 
Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, 
jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění 

počatého dítěte v pátém dnu po početí.

Pomoc v těhotenství nabízí: linkapomoci.cz, ne-
soudimepomahame.cz

Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) – lpp.cz, 
cenap.cz

Asistovaná reprodukce
Ročně se narodí 4,5 tisíc dětí prostřednictvím 
asistované reprodukce. Podle ÚZISu připadá 
průměrně 10 zničených lidských embryí na 
jedno narozené dítě. Další desetitisíce embryí 
jsou zmrazené v tekutém dusíku – hovoří se o 
zmrazené generaci. Po desetileté expirační lhůtě 
jsou zmrazená embrya zničena. Gynekologové 

a urologové prakticky přestali léčit příčiny ne-
plodnosti a páry jsou automaticky odesílány do 
center asistované reprodukce. Dopady technik 
asistované reprodukce (např. kryokonzervace) na 
zdraví dětí nejsou sledovány a probíhá na nich 
neohlášený experiment. 

Pomoc formou léčby příčin neplodnosti nabízí: 
cenap.cz

Doplňující informace

Modlitby za nejmenší – více než tři tisíce věřících 
se denně modlí za obnovu kultury života v naší 
zemi – modlitbyzanejmensi.cz

Národní pochod pro život a rodinu se bude konat 
v sobotu velikonočního oktávu 27. dubna 2019 v 
Praze – pochodprozivot.cz

Modlitby za nejmenší

Společný pastýřský list 
českých a moravských biskupů ke 
Dni modliteb za úctu k počatému životu

Veřejná sbírka 
je obecně jednou z možností, 
jak obnovu kostelů a dalších 
sakrálních staveb Broumov-
ska financovat a realizovat.

Veřejná sbírka za účelem „Obnova 
kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů 
a jiných menších sakrálních staveb v 
regionu Broumovska“ je povolena Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kraje 
na základě vydaného „Osvědčení o přijetí 
oznámení o konání veřejné sbírky“ ze dne 
30.11.2012.

Osvědčení bylo doručeno dnem 
5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy 
sbírka oficiálně zahájena.
 
Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet: 

20036-1180703399/0800

Bankovní ústav: 
Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Finanční prostředky budou využity 
výhradně na obnovu kostelů v regionu 
Broumovska, zejména v rámci projektu 
Pro život kostelů Broumovska.

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, 
upřímně děkujeme.
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„Mistře a jaké plány máte dál, kdy a kde mů-
žeme očekávat váš další koncert?“    „No, víte, 
já jsem se už odnaučil sdělovat své plány, možná 
znáte to pořekadlo - když chceš Boha roze-
smát, sděl mu své plány…“

Takto ukončil rozhovor s rozhlasovým redak-
torem nejznámější český zpěvák, jehož kariéra 
trvá už několik desetiletí.  Odpověď celebrity byla 
zřejmě vhodná k uspokojení redaktora, či senza-
cechtivých posluchačů, neboť umělec potřebuje 
své příznivce udržet v určitém napětí a očeká-
vání. Ve světě showbyznysu jistě není radno své 
plány předem sdělovat, alespoň ne nic konkrét-
ního. Mohly by se aktivovat síly, naladěné zcela 
opačným směrem, takové, které jsou schopné 
odstranit v rámci konkurence vše, co by mohlo 
překážet dalším „zájemcům“ o popularitu nej-
vyššího kalibru. Možná se v této odpovědi skrývá 
i značná dávka zkušenosti, že - člověk míní, Pán 
Bůh mění. Ani tento zpěvák s takřka neomeze-
nými možnostmi, nebyl uchráněn „zásahu vyšší 
moci“ a prodělal těžkou nemoc. Snad právě pro-
to dává v posledních letech najevo, že má před 
Bohem přeci jen jistou dávku respektu. Do jaké 
míry ho nechává vstupovat do svého života těžko 
říci, ale toho, kdo má s Bohem osobní zkušenost, 
tak odpověď, kterou dal rozhlasovému redakto-
rovi, uspokojit nedokáže, neboť může být velmi 
zavádějící. Před lidmi můžeme své plány tajit a 

do poslední 
chvíle držet 
v napětí ty, 
kteří na naše 
gesto čeka-
jí, ale utajit 
něco před 
Bohem? Tam 
není mož-
né kout své 
plány a tvářit 

se, že žádné nemám. Bůh vidí do srdce člově-
ka a zná jeho myšlenky, skryté úmysly i touhy 
- „ …všechny moje cesty jsou ti známy, 
ještě nemám slovo na jazyku a ty, Pane, 
už je slyšíš celé…“.(Zl 139) To, že Bůh zná 
každý náš úmysl je fakt, ke kterému můžeme 
mít odlišný přístup. Buď ho budeme vnímat jako 
vměšování do vnitřních záležitostí či vnikání na 
private property (soukromý pozemek), nebo ho 
v kladném smyslu přijmeme s vědomím, že Bůh 
lidskému srdci rozumí a to, co děláme, mu není 
lhostejné. Myslet si, že naše plány zhatí, pokud 
mu je předložíme, by znamenalo bát se Boha 
jako konkurenta, jako mařitele lidského úsilí a 
nepoznat ho jako Otce. Cožpak Otec maří plá-
ny svých synů? Netouží snad po tom, aby mohl 
své děti vést, když utvářejí své životní povolání, 
nepřeje si, aby ho žádaly o pomoc? Cítíme-li se 
být skutečnými syny nebeského Otce, můžeme 
mít ve svých prosbách vskutku „velké nároky“, 
takové, které odpovídají Boží velikosti, můžeme 
prosit o všechno, co je dobré. Svatý Izák Syrský 
dokonce  říká- Nepros Boha o něco, co ti ve své 
otcovské starostlivosti dává sám, bez prošení, 
syn neprosí otce o chléb, ale usiluje o velké a 
ušlechtilé věci z domu svého otce. O chléb mají 
prosit ti, kdo jsou ochablí, ale kdo je dokonalý 
v poznání a zdravý na duši, nemusí se starat o 
jídlo a oděv… To neznamená, že bychom Boha 

neměli prosit o potřeby běžného života, v modlit-
bě Otče náš o každodenní chléb prosíme, svatý 
Izák poukazuje na Boží štědrost a velkorysost ve 
svém dávání, na to, že můžeme dostat mnohem 
víc, než si dokážeme představit. 

Odpověď, kterou dal národní umělec redak-
torovi, by mohla svádět i k dalšímu omylu -posta-
vit Boha do role despotického vládce nad naším 
životem, takového, který se nám za zády směje a 
říká si -plánuj si člověče co chceš, stejně to bude 
tak, jak já budu chtít. Takový postoj k Bohu by byl 
v rozporu s křesťanským učením, že Bůh daroval 
člověku svobodnou vůli. Znamenalo by to, že nás 
nenechá svobodně žít a tvořit a zahrává si s námi 
jako s nějakými figurkami, podobně, jak to dělali 
bohové v Řeckých bájích. Nejsme manipulováni 
neúprosným soudcem, který čeká na naše pády, 
jsme milováni Bohem Otcem, který se našim cí-
lům nevysmívá, ale bere je vážně. Své plány před 
ním tajit nemusíme, naopak, každé ráno bychom 
měli svolat „pracovní poradu“ s Boží Trojicí a svě-
řit ji vše, co si přejeme vykonat ten den, měsíc, i 
rok, vše po čem toužíme.  

K lidskému životu patří kromě „jeviště“, tedy 
dnů svátečních i dny všedního života, a přede-
vším v nich  je třeba vydávat svědectví o tom, 
který odborník nám pomáhá naše sny uskuteč-
nit. Bude-li jím Boží Moudrost a Prozřetelnost, 
naše nápady se mohou proměnit v inspiraci 
Duchem svatým a dílo i život sám se tak stane 
Boho-lidským.

„…zkoumej Bože, poznávej mé srd-
ce, zkoušej mě a poznávej, jak smýšlím, 
pohleď, jestli nejdu cestou špatnou, veď 
mě cestou věky osvědčenou…“ (Zl 139)

J. Teinerová

Papežovo Lamborghini míří na Chrudimsko
07. 03. 2019

Původní dárek automobilky Lamborghini současnému papeži Františkovi, se 
stal hlavní cenou celosvětové loterie. A vítězem hlavní ceny se stal Čech.

Automobilový výrobce Lamborghini věnoval v listopadu loňského roku papeži 
Františkovi jeden ze svých luxusních vozů značky Huracan. Dražba automobilu, 
která se konala 12. května v Mnichově, vynesla částku 715 tisíc euro, tedy 
více než dvojnásobek prodejní ceny. Na Františkovo přání putuje větší část vy-
dražené částky na konto papežské nadace Kirche in Not, která financuje pro-
jekt na obnovu ninivských křesťanských vesnic. Bagdádský patriarcha Sako 
ocenil další z konkrétních projevů papežovy blízkosti, která iráckým křesťanům 
dodává naději a odvahu. Vítěz této aukce si automobil dlouho neponechal a 
rozhodl se, že Lamborghini Huracan poslouží pro dobré účely ještě jednou. 
Více informací najdete na webu garaz.cz  

www.bihk.cz/08.03.2019

Máme se 
Bohu svěřovat? 
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(humor, 1. Apríl :-)

PUTNA (Purimová Tisková ageNturA): Neče-
kané řešení desetiletí trvajícího židovsko-arab-
ského sporu je na světě! Trn z paty Izraeli i arab-
ským státům vytrhli čeští římští katolíci, kteří mají 
peněz, že nevědí, co s nimi.

Zatímco římskokatolická veřejnost v Česku 
se poslední dny dojímala nad fotografiemi svých 
pastýřů na cestě Svatou zemí, PUTNA pátrala, 
proč čeští a moravští biskupové – kteří zpravidla 
vytáhnou paty jen do Vatikánu a Polska – náhle 
přijeli do Izraele. A dokonce všichni najednou. 

Nešlo o modlitby, meditace ani turismus, ale 
o poslední obhlídku nemovitostí před uzavřením 
kupní smlouvy!  

Proto se také po prohlídce prominentních 
křesťanských svatých míst uskutečnilo přímo v 
zemi izraelské slavnostní zasedání České bis-
kupské konference. Biskupové společně – a jed-
nohlasně – schválili český realitní nákup tisíciletí!

 
Čeští a moravští biskupové čtou text kupní 

smlouvy na Staré město jeruzalémské. Dvě mou-
chy jednou ranou. Tak lze označit rozhodnutí ČBK 
koupit Staré město jeruzalémské. Brilantní inves-
tice a současně řešení století trvajícího sporu. 
Čeští katolíci totiž vykoupí historické místo jak od 
izraelské, tak od arabské strany, čímž se stanou 
nezpochybnitelnými držiteli nejen Chrámu Božího 
hrobu, ale také Chrámové hory s mešitou al-Aksá, 
Západní zdi a Jaffar and Sons Pastry Cafe.

Zdálo by se, 
že platit dvakrát za 
stejné nemovitosti, 
je pošetilost, ale s 
Dukovým plánem 
souhlasí i jeho ná-
zoroví odpůrci. „Díky 
restitucím máme pe-
něz, že nevíme, co s 
nimi. Do kostelů už 
chodí jen málo lidí 
a tak plánujeme, že 
si necháme jen pár 
tradičních chrámů v 
Praze, něco málo v 
Brně a Holomóci a zbytek postupně prodáme. 

Však mladí dneska 
stejně mše sledují 
na YouTube nebo je 
poslouchají na Radiu 
Proglas. Třeba já už 
jen píši knížky a pře-
bírám mezinárodní 
ceny. Když je občas 
nutné zajít do koste-
la, tak tam posílám 
dvojníka,“ sdělil naší 
agentuře Tomáš Ha-
lík.

„Než aby všech-
ny peníze utratili 
lidé z arcibiskupství 

za archivní mešní víno, ornáty od Burberry a za 
seno pro Dukovy kobyly, tak to je samozřejmě 
lepší investovat do nemovitostí. Zhodnocení v 
Jeruzalémě je po 
celá tisíciletí za-
jímavé a z delší 
perspektivy sa-
mozřejmě může 
přinášet slušný 
výnos i pronájem 
Chrámové hory 
na stavbu třetího 
židovského Chrá-
mu,“ chválil pro 
PUTNA rozhodnutí 
ekonom Tomáš 
Sedláček, zlo-

myslně přitom narážeje na zvyk kardinála Duky 
jezdit na nákupy do Tesca na Národní třídě ko-
čárem.

Kardinál Dominik Duka cestou na nákup blo-
kuje dopravu „Velké změny zatím neplánujeme. 
Ješivy, zdá se, mají platné smlouvy. S mešitou 
al-Aksá je to složitější, protože současní uživa-
telé nemohou najít doklady se souhlasem k je-
jímu postavení od původních majitelů pozemku. 
Zatím ji muslimům necháme do příštího jara, 

pak se nad věcí znovu zamyslíme. A restaurace 
na Šuk HaCorfim, která se nyní jmenuje Arafat 
Hummus, se na počest naší koupě přejmenuje 
na Duka Deli,“ vypočítal tajemník kardinála Duky 
Milan Badal všechny změny, které noví majitelé 
chystají.

O motivaci k prodeji se spekuluje. Předse-
da izraelské vlády Benjamin Netanjahu, kterého 
čekají za dva týdny parlamentní volby, si podle 
zpravodajského webu Depka.com při posledním 
zasedání izraelské vlády broukal: „Ještě jednu 
velkou ránu, ještě jednu…“ A kupodivu stejná 
slova si prý při odchodu ze zdravotní prohlídky 
brumlal též 83letý vůdce palestinskoarabské au-
tonomie Mahmúd Abbás.

ŠOK!!! 
Tajemství návštěvy českých biskupů 
ve Svaté zemi odhaleno! Církev 
kupuje část Jeruzaléma!

Tady je ta podlaha prasklá!

Čeští a moravští biskupové čtou text kupní 
smlouvy na Staré město jeruzalémské

Kardinál Dominik Duka cestou na nákup blokuje 
dopravu
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Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

7. duben
Otovice   08:30
Broumov, P+P    10:00 
Broumov, klášter  18:00 

14. duben
Martínkovice  08:30 
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

21. duben
Ruprechtice  08:30
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

28. duben*
Božanov   08:30
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  18:00

* V neděli 28. dubna 
(Neděle Božího milosrdenství) 
společné udílení svátosti nemocných  

Částečná změna času bohoslužeb
     Od dubna jsou všechny večerní mše 

sv. od 18:00, kromě sobot, kdy mše svaté 
budou v 17:00 ve hřbitovním kostele 

Panny Marie v Broumově.

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
Pondělí xxx    xx:xx
Úterý klášterní k. 18:00 
Středa k. sv. Václava 18:00
Čtvrtek děkanský k. 18:00 
Pátek děkanský k. 18:00 
Sobota  k. sv. Václava 17:00

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

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 27/04, P+P, 09:00 – 10:30

MŠE SV. V TEPLICÍCH N. M. A OKOLÍ

TEPLICE NAD METUJÍ 
sv. Vavřinec – hlavní kostel;

NEDĚLE: mše svatá je v 8,30
STŘEDA: je mše sv. v 18,00

1. čtvrtek(4.4.)  je mše sv. v 18,00 
a po ní následuje pobožnost 
PÁTEK: je mše sv. v 16,40 

(v době POSTU - PO KŘÍŽOVÉ CESTĚ).
1. sobotu (6.4) je mše sv. v 8,00 na Kamenci

ADRŠPACH
1. a 3. neděle v měsíci (7. a 21. 4.) v 10,00 
Zdoňov: MŠE SV. ZRUŠENY PRO NEZÁJEM.

DĚDOV
11. 5. v 17,00 ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019

18.4. Zelený čtvrtek – 18,00
19.4. Velký pátek – 15,00

20.4. Bílá sobota, obřady Velikonoční vigilie - 21,00
22.4. Pondělí velikonoční - 8,30

15 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Modleme se tento měsíc za naše obrácení a pokání.

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 náboženstvíškol. rok 2018/2019, Broumov, od 7. ZÁŘÍ:
3. tř. (1. sv. přijímání): čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:45 - 13:30, čtvrtek, fara Broumov, 

13:45- 14:30 
4. – 6. tř.: pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45 
7. – 8. tř.: pátek, fara Broumov, 13:55 - 14:30

Květná neděle 14. dubna
Martínkovice  08:30 
Vižňov    10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter   18:00  

Úterý – 16. dubna
Broumov, klášter  18:00 

Středa – 17. dubna
Broumov, sv. Václav  18:00 

Zelený čtvrtek – 18. dubna 
Broumov, P+P  18:00 
Teplice n/M (sv. Vavřinec) 18:00

Velký pátek – 19. dubna
DEN PŘÍSNÉHO POSTU  

Křinice – křížová cesta 12:00 
Teplice n/M (sv. Vavřinec) 15:00
Broumov, P+P – obřady 18:00 

Bílá sobota – 20. dubna
Celodenní rozjímání u Božího hrobu 
Broumov, P+P  18:00 
Teplice n/M (sv. Vavřinec) 21:00

Velikonoční neděle – 21. dubna
Ruprechtice  08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter                18:00 

Velikonoční pondělí – 22. dubna
Broumov, k. sv. Václava 08:30 

Velikonoce 2019 – Svatý týden


