
Součást celku 

Snad každý katolický poutník prožije na Svatopetrském náměstí, třeba i 
během prostého pozorování všeobjímající Berniniho kolonády, zkušenost, 
že patří do jedné opravdu velké rodiny. A každý návštěvník vatikánských

muzeí prochází kolem monumentálního obrazu, na kterém v roce 1683 
polský král Jan Sobieski III. posílá od Vídně napjatě očekávanou zprávu do 
centra křesťanství. Během září a října je několik svátků Panny Marie, které 
odkazují na sílu růžence. Růženec je během desátého měsíce roku v církvi 
tak jaksi „v akci“. Reakcí může být i jeden desátek.  P. Martin Lanži 
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Vatikán. „Služebné kněžství je dar, nikoli funk-
ce či pracovní smlouva,“ kázal papež při ranní 
mši ve čtvrtek 19. září v kapli Dómu sv. Marty. 
„Pokud si dar přivlastníme – řekl dále - koncen-
trujeme ho na sebe, transformujeme na funkci 
a vyprazdňujeme, ať už jde o episkopát či pres-
byterát. Z nedostatku rozjímání o tomto daru se 
rodí všechny deviace, které známe.“

Petrův nástupce sloužil eucharistii spolu s mno-
ha biskupy a kněžími a v homilii připomněl 25. 
výročí svěcení přítomného kardinála Edoarda 
Menichelliho, emeritního arcibiskupa Ancony, 
který zanedlouho dovrší osmdesát let. Papež 
komentoval liturgické čtení z prvního listu svaté-
ho apoštola Pavla, který praví Timotejovi (1 Tim 
4,12-16): »Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, 
který ti byl dán«.

„Není to pracovní smlouva. »Musím dělat, praco-
vat...«, dělání je na druhém místě. Musím tento 
dar přijmout a opatrovat jako dar. Odtud, z rozjí-
mání tohoto daru, pramení všechno. Když na to 

zapomeneme, přivlastňujeme si dar a transfor-
mujeme ho na funkci, vytrácí se jádro služebné-
ho kněžství, ztrácí se ze zřetele Ježíšův pohled, 
který na nás všech spočinul se slovy: Následuj 
mě. Přestává se dbát na to, že jde o zdarma daný 
dar.“

Římský biskup proto varuje před rizikem.

„Z nedostatku rozjímání o služebném kněžství ja-
kožto daru pocházejí všechny deviace, které zná-
me. Od těch nejohavnějších, které jsou úděsné, 
až k těm všedním, kterými služebnost koncent-
rujeme kolem sebe a nikoli kolem zdarma dané-
ho daru a v lásce k Tomu, který nám jej daroval.“

„Dar – jak praví apoštol Pavel - »byl dán proroc-
kým vnuknutím a vkládáním rukou starších«, a to  
biskupům i všem kněžím,“ pokračoval František 
a zdůraznil „nezbytnost ustavičného rozjímání o 
této služebnosti jakožto o daru nikoli jako o funk-
ci. Dělejme, co můžeme, v dobré vůli, inteligent-
ně, ba chytře; neustále však chraňme tento dar.

Opomenout centrální postavení tohoto daru, do-
dal papež, je lidské. A jako příklad uvedl epizodu 
z dnešního evangelia (Lk 7,36-50), která popisu-
je, jak jeden farizeus pozval Ježíše k sobě domů 
k jídlu, ale opominul všechny obřadní předpisy 
spojené s pohostinností. Ježíš mu to vytknul, 
když se farizeus v duchu ušklíbnul nad projevy 
přízně a lásky jisté hříšnice, která pomazala Ježí-
šovy nohy a vlasy drahocenným olejem.

„Onen muž byl dobrý farizeus, který zapomněl 
na projevy zdvořilosti vůči hostu. Pohostinnost 
je také dar. Na dary se zapomíná, je-li v poza-
dí nějaký zájem a chci-li něco vykonat, udělat. 
Ano, máme prokazovat skutky a jednat. Prvním 
posláním nás kněží je zvěstovat evangelium, ale 
také jej chránit. Střežit střed, zdroj, ze kterého 
prýští toto poslání a jímž je dar, který jsme dostali 
zdarma od Pána.“

„Pán ať nám pomůže střežit tento dar, abychom 
viděli svoje služebné poslání primárně jako dar a 
potom jako službu, abychom ho nezničili a ne-
stali se podnikateli a pleticháři,“ modlil se papež 
František v závěru kázání při ranní mši v kapli 
Dómu sv. Marty.

www.radiovaticana.cz/19.09.2019

(Kázání z Dómu sv. Marty)

O daru služebného kněžství 

Pocházel z Říma a byl synem Priscuse. Papežem 
byl zvolen 18. 1. 336. V té době byly dokončo-
vány stavby hlavních basilik. Po dokončení Late-
ránské baziliky probíhaly ještě práce na Svatope-
trské, která byla postavena tak, aby původní hrob 
zůstal uprostřed stavby. Měla pět lodí, hlavní o 
délce 88 m. Rozsah původní lateránské baziliky 
není zcela přesně znám. Z baldachýnu před oltá-
řem visel zlatý lustr s 50 lampami. Vedle chrámu 
byla již i osmistranná křestní kaple.
Za podpory věřících začal Marek stavbu dvou další 
chrámů: „Juxta Pallacinis“,  = současný sv. Marek 
v Pallazzo di Venezia, z něhož jsou původní žulo-
vé sloupy; a druhý, sv. Balbíny, nad cemetriem u 
ardeatinské silnice. Pozemek byl darem od císaře. 
Pontifikát papeže Marka trval pouze 8 měsíců a 
20 dní. Pohřben byl v Basilice sv. Balbíny.
Na jeho hrobní desku nechal dát papež Damas 
nápis: „Všichni si ještě vzpomínáme na nepo-
skvrněný život Markův, který byl plný velké lás-
ky k Bohu, takže pohrdal světem. Jeho život byl 
stálou výchovou všeho lidu. Málo si cenil světské 
slávy, opovrhoval pozemským majetkem, protože 
celé srdce zaměřoval na ctnosti. Byl obhájcem 
spravedlnosti a dokonalým přítelem Kristovým. 
Též Damas, zdobíce tvůj hrob, vzdává ti svou 
úctu. - Tento Marek sdílí s Markem Evangelistou 
život, víru, jméno a zásluhy.“

www.catholica.cz/Jan Chlumský

Sv. Marek, papež, 
7. října, 4. stol.

26. srpna se sešlo patnáct dětí z broumovské 
farnosti, aby společně strávily 
poslední týden prázdnin na far-
ním táboře na téma filmu Kuky 
se vrací. Spolu se starým plyšo-
vým medvídkem Kukym se hned 
první den ocitly na skládce a 
pětidenní dobrodružství na cestě 
domů mohlo začít.
Vrátit se zpátky tam, odkud po-
cházíme, ale nemusí být vždy 
úplně snadné, zvlášť když ne-
víme kudy. Bez pomoci dětí a 

strážce lesa kapitána Hergota by Kuky pravdě-
podobně zůstal na skládce a Ondra, kterému 
Kuky patří, by ho už nikdy neviděl. Když ale 
všichni táhnou za jeden provaz, dá se i bez mapy 
a kompasu dojít domů a přitom doprovodit téměř 
slepého Hergota na Smradov a zachránit ptačí 
vajíčka i celý les před chamtivým Anuškou.
Co ještě dodat? Snad to, že bez podpory a dů-
věry rodičů bychom neměli žádné odvážné tá-
borníky a nebylo by pro koho tábor připravovat, 
a bez týmu devíti skvělých vedoucích by tábor 
nebyl vůbec. Proto bych na závěr chtěla poděko-
vat všem, kteří se do akce zapojili: vedoucím, dě-
tem a rodičům, P. ThLic Martinu Lanžimu i paní 
Alžbětě Uhnavé (především za výborné buchty). 
Těším se, že se příští rok zase sejdeme.

Za všechny vedoucí, Alžběta Pelánová
Táborníci na výletě na ,,Smradov” 
(z Ruprechtic na Hvězdu a zpátky) 

Než se 
vrátím do 
školy…



169. Jaký je vztah katolické církve 
k hebrejskému lidu?
Katolická církev rozeznává svůj vztah k hebrej-
skému lidu ve faktu, že Bůh vyvolil tento lid pře-
de všemi, aby přijal jeho Slovo. Hebrejskému lidu 
patří „přijetí za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s 
nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu 
i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci a od nich 
podle lidské přirozenosti pochází i Kristus“ (Řím 
9,5). Na rozdíl od jiných, nekřesťanských nábo-
ženství hebrejská víra je již odpovědí na zjevení 
Boha ve Staré Úmluvě.

170. Jaké je spojení katolické církve 
s nekřesťanskými náboženstvími?
Pouto přátelství je dáno společným původem a 
cílem lidského pokolení. Katolická církev uzná-
vá, že to, co je dobré a pravdivé v jiných nábo-
ženstvích, pochází od Boha, je paprskem Jeho 
pravdy a může to připravovat k přijetí evangelia a 
pobádat k jednotě lidstva v Kristově církvi.

171. Co znamená tvrzení: 
„Mimo církev není spásy“?
To znamená, že každá spása pochází od Kris-
ta-Hlavy skrze církev, která je jeho tělem. Pro-
to nemohou být spaseni ti, kteří, znajíce církev 
jako založenou Kristem a nutnou ke spáse, do ní 
nevstoupí a nevytrvají v ní. Zároveň díky Kristu 
a jeho církvi mohou dosáhnout věčné spásy ti, 
kteří bez své viny neznají Kristovo evangelium a 
jeho církev, ale upřímně hledají Boha a plní pod 
vlivem milostí jeho vůli, poznávanou skrze příka-
zy svědomí.

172. Proč musí církev hlásat 
evangelium celému světu?
Protože Kristus přikázal: „Jděte tedy, získejte 
za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19). Ten-

to misionářský příkaz Pána má svůj pramen ve 
věčné lásce Boha, který poslal svého Syna a 
svého Ducha, protože „chce, aby se všichni lidé 
zachránili a došli poznání Pravdy“ (1 Tim 2,4).

173. Jakým způsobem je církev 
misionářská?
Církev vedená Duchem svatým pokračuje během 
dějin v poslání samého Krista. Křesťané tedy mají 
všem svobodně hlásat Radostnou zvěst, kterou 
přinesl Kristus, tím, že ho následují na jeho cestě 
ochotni také obětovat se až k mučednictví.

174. Proč je církev apoštolská?
Církev je apoštolská svým původem, tím, že je 
zbudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20); svým 
učením, které je totožné s učením apoštolů; svou 
strukturou, protože byla zbudována, posvěcena a 
řízena apoštoly až do návratu Krista, a to
díky jejich nástupcům biskupům ve společenství 
s Petrovým nástupcem.

175. V čem spočívá poslání apoštolů?
Slovo apoštol znamená poslaný. Ježíš, poslaný 
Otcem, povolal k sobě dvanáct ze svých učední-
ků, ustanovil je za apoštoly a učinil z nich vybra-
né svědky svého vzkříšení a základy své církve. 
Dal jim příkaz, aby pokračovali v jeho poslání 
slovy: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám 
vás“ (Jan 20,21) a slíbil jim, že s nimi bude až 
do konce světa.

176. Co to je apoštolská posloupnost?
Apoštolská posloupnost je předávání poslání a 
moci apoštolů jejich nástupcům, biskupům, pro-
střednictvím svátosti (biskupského) svěcení. Díky 
tomuto předávání církev zůstává ve společenství 
víry a života se svým původem, zatímco během 
století organizuje pro šíření Kristova království na 
zemi celý svůj apoštolát.
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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 

25. 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)

13. října

Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice) 

19. října

Farní výlet (TV Noe)

9. listopadu

Den veteránů, sv. Martin (Martínkovice)

Kompendium katechismu
Církev je jedna, svatá, obecná a apoštolská

Farní pouť do TV Noe
sobota 19. říjen 2019

•	 05:30 – odjezd z parkoviště pod farou
•	 11:00 – mše sv. v novém kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu,  

prohlídka kostela, oběd (guláš zajišťuje místní farnost)
•	 14:00 – návštěva Tv Noe
•	 17:00 – odjezd

Cena: děti 100,-Kč a dospělí 500,-Kč.
Přihlášky na stolku mezi lavicemi u P+P.



Jojo, jedu, a zase s farností. Tentokrát jsme se 
vypravili do města měst, do Říma. Někteří si jis-
tě pamatujete, že podobná akce se již jednou 
uskutečnila, avšak nyní pouze za účasti mladší 
generace naší farnosti. 
Protože čas našeho odletu z Prahy byl situován v 
ranních hodinách, dostali jsme možnost přespat 
v Břevnovském klášteře, kterou jsme rádi využili. 
Přes noc se naše sestava doplnila, a tak jsme 
ráno vyrazili na letiště. Do Říma jsme doletěli do-
poledne, takže jsme měli celý den před sebou, a 
po převléknutí a zlidštění jsme se na něj začali 
dokonce i těšit. Nedaleko našeho ubytování na 
papežské koleji Nepomucenum, kde bydlí čeští 
seminaristé a kněží studující v Římě, se nachá-

zela Lateránská bazilika, která se stala prvním 
místem, které jsme společně navštívili. Dalšími 
místy byly například baptisterium nebo Kolose-
um, které jsme sice obhlédli jen z venku, ale 
určitě stálo za to. V rámci rozchodu se většina 
z nás ještě podívala na antické náměstí  Forum 
Romanum, které bylo podle mého názoru na-
prosto impozantní.
Druhý den nás čekala naše první ze dvou ná-
vštěv Vatikánu. Byly jsme součástí obrovského 
davu na papežské audienci na Svatopetrském 
náměstí, kde jsme měli papeže Františka téměř 
na dosah ruky, a prohlédli jsme si vatikánská 
muzea a Sixtinskou kapli. Poté zpět v Římě ještě 
baziliku Panny Marie Sněžné – Santa Maria Ma-
ggiore a Baziliku Svatého Kříže.
Náš poslední den v Římě jsme zahájili opět ve 
Vatikánu návštěvou Svatopetrské baziliky. Přesu-
nuli jsme se ke slavným Španělským schodům, 
odtud k fontáně Di Trevi, Pantheonu a na Piazza 
Navona, kde mimo jiné stojí fontána čtyř řek. 
Jako poslední společně navštívené místo jsme 
zvolili Baziliku Svatého Pavla Za Hradbami, kde 
se nachází podobizny všech papežů. Celou pouť 
jsme zakončili společnou ochutnávkovou večeří v 
podniku, který vlastní Češi. Po ní se většina z nás 
ještě rozhodla pro noční dobrodružství a výpravu 
metrem zpátky k di Trevi. Zjistili jsme však, že 
metro jezdí jen do půl dvanácté, tudíž se nám 
náš výlet protáhl o nějakých 7 pěších kilometrů 
zpátky na kolej, kterých  ale nikdo nelitoval. V 

brzkých ranních hodinách nás potom již čekal 
odlet domů.
Touto cestou bych ráda poděkovala panu děkanu 
Martinu Lanžimu, který nám umožnil zúčastnit se 
celé akce, a také panu Romanu Kristovi, který 
celou akci sponzoroval, a díky kterému jsme my 
sami museli vynaložit pouze minimální náklady. 
Rovněž tak panu Petru Kopřivovi, který přispěl na 
naše letenky. Jsem opravdu ráda, že se v naší 
farnosti stále něco děje, a že máme možnost 
svobodně cestovat. Například do Londýna nebo 
kamkoli jinam nás naše kroky povedou příště.

Jitka Uhnavá
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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.

Řím 2.0 – znovu a lépe    
„Ty už zase někam jedeš?“ 

Malta 20/10 – 23/10
•	 Neděle 20. října: odjezd z Broumova od fary v 17:00, odlet z Wroclavi v 21:05,  

přílet na letiště Luqa 23:40, ubytovací přesun trajektem na menší ostrov  
Gozo v Manresa Retreat House

•	 Pondělí 21. října: poznávací autokarové putování po ostrově Gozo  
(Citadela, bazilika Ta pino, Dóm, škola anglického jazyka)  

•	 Úterý 22. října: poznávací autokarové putování po ostrově Malta  
(Valletta a další, tzn. přesun trajektem z ostrova na ostrov a zpět)

•	 Středa 23. října: odlet z Luqa v 11:40, přílet do Wroclavi 14:25

Doporučení: sledovat předpověď počasí pro dané dny; v ceně letenky je jenom malá bagáž 
s rozměry 25x20x40 cm = na 3 dny stačí mikina, 2 trika, spodní prádlo, hygiena; euro dle 
vlastní potřeby a možností

Nutné: občanský průkaz a cestovní pojištění; 70 euro za autobus
Stravování: polopenze

Jakékoli dotazy rád zodpovím.
P. Martin Lanži



Jako by různí profesoři na univerzitách využili 
nejrozmanitější triky a logickou ekvilibristiku, aby 
přesvědčili Evropana, že si má z různých důvodů 
přiložit k hlavě pistoli a zmáčknout spoušť. Jako 
by bílý člověk byl ten hrad z písku, ze kterého 
každá další vlna trochu ukrojí. 

Zajímám se z profesionálních důvodů o témata 
lékařské etiky. S překvapením sleduji, jak antina-
talisté přesvědčují, aby se přestal rozmnožovat 
a uvolnil místo jiným druhům. Žádný nebo malý 
počet dětí je prezentován jako uvědomělý přístup 
k ochraně přírody, který si zaslouží ocenění. Máš 
rád přírodu? Neměj děti. Návrat do biblického 
ráje – ovšem bez člověka, který není hoden, aby 
v něm byl. 

Antinatalisté, pokud vím, ovšem nejsou zcela 
úspěšní v Africe či v Asii, pokud se vůbec těmito 
směry snaží napřít své aktivity. Čísla hovoří v ka-
ždém případě proti nim. 

A když už je dítě na cestě, veřejné mínění si již 
dávno vydobylo zákony a neproblematické mož-
nosti potratu v prvním trimestru bez udání důvo-
du a v těch dalších s udáním důvodu. Biolog má 
přitom jasno: druh, který zabíjí vlastní mláďata, 
protože se mu o ně nechce starat, vymře; dřív 
nebo později. Spíš dřív. 

To divné slovo tolerance… 

Pak bylo třeba člověka přesvědčit – a nebylo to 
lehké –, že jediným důvodem, proč zde na světě 
být, je zábava – filmy, hudba, sex, nápoje, ces-
tování, restaurace, pláže -  nic víc. A až člověk 
pochopí, že opravdu o nic víc v životě nejde, až 
nastane eutanazie duše, pak – pokud již bude 
sytý života – v Nizozemsku a ve Švýcarsku na-
bízejí, aby bez ohledu na věk spáchal spořádaně 
sebevraždu, při níž mu pomůže lékař. 
O co jsme lepší než zvíře… 

Filosof Peter Singer (též se zabývá etikou) nám 
sděluje, že není rozdílu mezi námi a zvířetem, 
a že když by bylo třeba si vybrat mezi zdravým 
psem nebo prasetem a postiženým člověkem, je 
třeba vždy volit psa nebo prase, jinak jsme ra-
sisté, přesněji specieisté. Pokusy na zvířatech? 
Jistě, ale lépe provádět stejné pokusy na men-
tálně postižených dětech, které rovněž netuší, 
co se s nimi děje a bude dít… Je to prý jedno; 
tyto pokusy dokonce dají z biologicky pochopitel-
ných důvodů použitelnější výsledky než pokusy 
na králících. Že tyto myšlenky posílají ne úplně 

šťastný vzkaz rodinám obětavě pečujícím o své 
mentálně nemocné, nikomu moc nevadí. Práva 
zvířat jsou práva lidí. Čtenář se ptá – je hnacím 
motorem autorů těchto úvah láska ke zvířatům 
nebo nenávist k člověku? Nevím. 

A protože není rozdílu mezi human animals a 
non-human animals, nejen citový vztah, ale i sex 
se zvířaty, sex s kýmkoli, kdekoli, jakkoli – nic 
není problém, pokud se jedná o oboustranně 
obohacující zkušenost. Pro to zvíře to nová zku-
šenost tedy nepochybně je. Pokud jsme se již 
zbavili různých sexuálních tabu, uvažuje Singer, 
zbývá ještě toto poslední. Zbavme se jej též. 

Někteří umělci ve svých dílech a performancích 
též posílají případným divákům vzkaz – nevíte, 
pro co žít? My taky ne. Bílá nahá performerka 
do sebe řeže kusem skla, až krev prýští. My nic, 
my jsme umělci, my jen odrážíme realitu, my jen 
společnosti nastavujeme zrcadlo. 

Pseudokonzervativní „podpora tradiční rodiny“? 
Nejrychlejší cesta k vyhynutí! 

V Cambridgi dostává každý bílý profesor jednoho 
zástupce černého, asijského nebo minoritního 
etnika (BAME – black, Asian, minority ethnic) 
jako svého mentora, aby se povzbudila „institu-
cionální změna“ univerzity. 

Britský publicista Douglas Murray cituje text 
syrského migranta, který vyšel v německých no-
vinách – jestli nás vy, Němci, nemáte rádi, tak 
odtud odejděte a běžte pryč. Německé noviny to 
otiskly. Jako názor. 

Bílý Evropan je unaven náboženstvím, ale je una-
ven i ateismem. Náboženství? Přežitek, kterého 
jsme se již zbavili. Kdysi požár, dnes pár uhlíků. 
Hanba církvi plné pedofilů a po majetku toužící, 
jak o tom denně čteme v novinách. Dobře, tu a 
tam někdo vyznává náboženství starých druidů, 
tu a tam někdo se za úplňku účastní kurzu ša-
manského bubnování, tu a tam si někdo otevírá 
čakry, a ne že bychom neměli svoje buddhisty a 
vyznavače Krišny, ale je jich málo, a že by chtěli 
zapálit Evropu plamenem nadšení, tak to tedy 
nechtějí. Spíš dohořívající ohníčky. A že bychom 
v Evropě měli nějakou vertikálu spojující nás s 
nebem… Darmo mluvit. 

Zůstala jen tolerance… 
Dávný Jiránkův kreslený vtip jako by vše předjí-
mal, celou situaci. Dva lidé, v mnoha obrázcích. 

Na tom prvním se ten vlevo ptá po smyslu ži-
vota. Ten vpravo jen poslouchá. Na třetím nebo 
čtvrtém ten vlevo konstatuje, že jsme tu dávnou 
otázku všech věků konečně vyřešili. Na posled-
ním pointa, ten vlevo vysvětluje – přestali jsme 
se ptát. 

Z hodnot bílého Evropana zůstala jediná: toleran-
ce. A to ještě pouze tolerance k lidem, kteří mají 
stejné názory jako my, a netolerance k těm, co 
mají názory jiné. 

Budete ještě tolerováni, když řeknete, že člověk 
– byť mentálně nemocný – je kvalitativně víc než 
zvíře? Když řeknete, že na potraty je třeba se 
podívat ještě z úhlu pohledu toho dítěte, co se 
má a co se chce narodit? Že „vyhlazovat“ cestu 
k sebevraždě a psát o sebevraždě či eutanazii 
jako o něčem běžném a přirozeném je špatné? 
Že umění má člověka učit, neřku-li vychovávat, 
když už to nedělají náboženství? Že dát si ale-
spoň nějaká sexuální tabu není návrat k před-
sudkům patriarchální, sexistické, machistické, 
arogantní náboženské morálky devatenáctého 
století, ale cosi sebezáchovného? Že stojí za to 
žít a mít děti a zápasit o svoji existenci až do 
přirozené smrti…? 

Sexismus v politice i celé společnosti: Žádná re-
voluce se nekoná. Máme se z toho radovat? 

Naši bílí evropští předkové nosili na svých štítech 
a erbech orly, medvědy a lvy. Protože je obdivo-
vali, a protože oni sami byli z jejich rodu. Protože 
věděli, že je po smrti čeká nebe, nebo peklo, nic 
mezi. Protože věděli, že je třeba se porvat, a že 
v životě je třeba si všechno vyvzdorovat. Ano, se 
všemi negativními důsledky a se vší expanzí a 
chtivostí území, peněz a moci, a krutostí, se kte-
rou kdysi Evropa dobyla svět. 

Dnešní bílá evropská civilizace, která za jediný a 
první příkaz stanovila toleranci, jde do druhého 
extrému, stydí se jaksi za to, že je, a mohla by 
si do svého znaku dát… Nevím, žádné zvíře mě 
nenapadá, protože všechna zvířata se perou a 
chtějí přežít a ví, že nic není zadarmo…, ale když 
přece jenom, co by to bylo? Tolerantní medvídek 
koala? Nebo nějaká veselá opička? 
     
     
Marek Vácha
Autor je římskokatolický kněz, teolog, přírodo-
vědec, pedagog a spisovatel. Působí ve funkci 
přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje 
se na otázky evoluční biologie, lékařské a envi-
ronmentální etiky.

5

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Ze všech hodnot už vyznáváme jen 
toleranci. Evropane, je čas odejít?
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1. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom Bohu umožnili být Bohem. 

2. Jídlo udržuje při životě tělo a modlitba duši. 

Modlitba je důležitější než jídlo, duše je důležitější než tělo, protože duše – to jsme my, naše osobnost, naše já.

3. Modlitba je reálný kontakt s Bohem a Bůh je životem duše, jako je duše životem těla.

4. Pokud se nemodlíte, vaše duše bude slábnout a zemře. Je to stejné, jako když přestanete jíst – tělo vám pak zchřadne a zemře.

5. Modlitba poskytuje pravdu našemu rozumu, protože rozum nás uvádí do přítomnosti Pravdy samé, 

do Božího rozumu, který utvořil naše myšlení, životy i celý vesmír.

6. Je pokušením zůstat v pohodlném divadle vlastních představ namísto reálného světa, zamilovat se do myšlenky, 

že se stanete svatými a budete milovat Boha a svého bližního místo toho, abyste se pustili do vlastní práce.

7. Modlitba vyjadřuje naši poslušnost vůči Bohu, a to i tehdy, když v ní Boha o něco žádáme, protože on nám přikázal, abychom ho prosili.

8. Proč se modlit? Jen modlitba může zachránit svět.

9. Svatí nikdy nepovstanou jinak než skrze modlitbu.

10. Modlíme se nikoli v rámci nějakého vlastního sebezdokonalujícího programu, ale proto, že nás Bůh oslovil. 

Modlitba je naší odpovědí na předchozí Boží pozvání.

11. Modlíme se proto, abychom Boha poslouchali, ne abychom si na Boha hráli. 

Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak.

12. Tři důvody, proč nám Bůh přikazuje modlit se, odpovídají našim třem nejhlubším potřebám: 

modlitba poskytuje pravdu rozumu, dobro vůli a krásu srdci.

13. Při modlitbě se stáváme podobní Bohu, ke kterému se modlíme a kterému se podřizujeme. Kontaktem s ním se necháváme „nakazit“ zbožností.

14. Modlitba dodává krásu našemu srdci, protože to se ponořuje do Božího srdce, které je věčným zdrojem neskonalé radosti.

15. Modlitba je tou nejpraktičtější věcí, do které se můžeme pustit. Modlitba je uznáním skutečnosti, vhodnou odpovědí na ni a upřímností vůči ní.

16. Ještě mnohem pádnější důvod, proč se učit modlit, nám dává myšlenka na smrt a na nebe – nemáme nekonečné množství času.

17. S modlitbou je to jako se zahradničením: 

modlitba je výživou rostlin a ta rostlina – vaše duše – bude po smrti přesazena do nesmrtelné, věčné zahrady.

18. Potřebujeme se modlit, abychom mohli růst. 

Musíme růst, protože nekonečná Láska se nespokojí s ničím menším než s tou největší radostí, které je její milovaná bytost schopna.

19. Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil.

20. Modlitba je snazší, než si myslíte. Umíte si popovídat s přítelem? 

Potom si budete umět popovídat s Bohem, protože on je váš přítel. A právě toto je modlitba.

21. Náš rozhovor s Bohem by měl být naprosto svobodný a důvěrný, protože Bůh je jedinou osobou, 

u níž se v žádném případě nemusíme obávat neporozumění ani odmítnutí.

22. Bůh touží nejvíce ze všeho po vašich vlastních slovech, protože ta jsou ryze vaše. 

Ta vycházejí z vašeho srdce a to je právě tím, po čem Bůh, který vás miluje, dychtí.

23. Abyste si přivoněli k růžím, musíte se zastavit – o co víc je pak nezbytné zastavit se, abyste mohli mluvit s Bohem.

24. Víra ví, že Bůh je skutečný, a víra ví, že Bůh je přítomný.

25. Modlitba je tím, co otevře duši, aby do ní Bůh mohl více vstoupit.

26. Rozum a srdce jsou na sobě závislé podobně jako slepice a vejce, smysly a rozum, muž a žena.

27. Bůh nás učí spoléhat na víru, ne na pocity nebo vlastní zrak či důkazy tím, že nám dal svátosti, především Eucharistii.

28. Víra, naděje a láska – to je vše, co si modlitba žádá. Není třeba velké svatosti ani zbožnosti. Modlitba je cestou ke svatosti.

29. Láska je jedinou věcí v tomto životě, která rozhodně a vítězně odpovídá na problém nudy. 

Pouze to, co milujete, se nikdy nestane nudným – do té doby, než to přestanete mít rádi.

30. Jedině Bůh nás nikdy nepřestane milovat. Proto s plnou důvěrou můžeme vyznávat své hříchy pouze jemu.

31. Vzývání Ježíšova svatého jména je nejprostší cestou neustálé modlitby.

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
PETER KREEFT 

MODLITBA PRO ZAČÁTEČNÍKY
 KNA 2014
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Dějiny	farního	kostela	Nejsvětější	Trojice	ve	Zdoňově	II.	
	
Dominantou	 obce	 je	 kostel	 Nejsvětější	 Trojice,	 který	 byl	 již	 od	 roku	 1384	
uváděn	 jako	 farní.1	První	 známý	 kněz	 ze	 Zdoňova,	 plebán	 Mikuláš,	 je	 však	
zmiňován	 již	 roku	 1354,	 kdy	 instaloval	 faráře	 v	Mieroszově	 (Friedlandu):	
„Prussym	et	 ridlanth.	 1354.	 27.	Octob.	 Johannes	 presbiter	 ad	 presentacionem	
prepositi	et	tocius		conuentus	monasterij	Sderasien.	ad	ecclesiam	in	Prussym,	et	
Nicolaus	presbiter	in	Fridlanth	ex	causa	permutacionis	sunt	translati.	Nicolaum	
plebanus	de	Merchlinivilla	et	Johannem	plebanus	de	Zar	induxit.“2	Další	zmínky	
o	plebánovi	ze	Zdoňova	jsou	již	k	létům	1356	a	1357.3	Po	Mikulášovi	byl	zdejším	
plebánem	Mertlin,	 po	 kterém	následují	Martin	 (1359	 -	 1371),	 Petr	 z	Pilníkova	
(1371-1372),	Konrád	(1372	-	1377),	Hašek	z	Vernéřovic	(1377)	a	Jindřich	(1382).	
Další	faráře	známe	z	15.	století:	Petr	z	Teplic	(1417),	Tomáš	(1432),	Jan	(1432)	a	
Jakub	(1434).4	
V	15.	 a	 16.	 století	 byl	 kostel	 luteránský.	 V	roce	 1615	 je	 připomínán	 pastor	
Nicolaus	 Weidendorfer	 a	 jeho	 nástupce	 Caspar	 Lempzuberus	 (Lehmberger).5	
Dalšími	známými	luteránskými	pastory	byli	Basilius	Steiner	a	Marcus	Scholz.	Za	
třicetileté	války	zde	působili	luteránští	kazatelé	ze	sousedního	Slezska.	Jménem	
jsou	 známi	 dva	 z	nich,	 a	 to	 Karl	 Richter	 a	 Mehleberger.6	V	 roce	 1635	 byly	
desátky	ze	Zdoňova	20	říšských	tolarů.	Kostel	byl	filiální	ke	kostelu	v	Teplicích	a	
byl	 spravován	 zpočátku	 až	 z	 Trutnova.7	Prvním	 katolickým	 farářem	 byl	 P.	
Bonaventura,	 dominikán,	 který	 spravoval	 i	 farnosti	 na	 Žacléřsku.	 Ten	 byl	 při	
jedné	 cestě	 do	 Zdoňova	 u	 Bečkova	 zavražděn.8	Dalšími	 faráři,	 kteří	 sídlili	
v	Teplicích	 byli	 Christoph	 Klose	 (1649-1652),	 Jakob	 Höpner	 (1652-1658),	 oba	
broumovští	 benediktini.	 	 V	padesátých	 letech	 17.	 století	 došlo	 na	 území	
trutnovského	vikariátu	k	obsazení	dalších	dvou	farností,	které	byly	do	té	doby	
spravovány	farářem	z	Teplic	nad	Metují.	Jednalo	se	o	farnosti	ve	Stárkově	(1655)	
a	 ve	 Zdoňově	 (1657).9	Prvním	 farářem	 po	 oddělení	 Zdoňovské	 farnosti	 byl	
Benedikt	Dimter,	opět	benediktin	z	kláštera	v	Broumově.10	

                                                
1 Wácslaw Wladiwoj TOMEK (ed.): Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských z diecéze 
pražské. Praha 1873, s. 97. 
2 Franciscus Antonius TINGL(ed.): Liber primus confirmationum. Tomus primus. Pragae 1867, s. 20. 
3 Tamtéž, s. 26, 60. 
4 Josef KURKA: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská. Místopis církevní do 
roku 1421. Praha 1914, s. 586. 
5 SOA Zámrsk, Sbírka druhopisů matrik, inv. č. 10971, sign. 182-1, kniha 10971, Matrika narozených, oddaných 
a zemřelých (včetně pamětních zápisů), 1616-1678, fol. 229r. 
6 Waltraut SCHMIED: Die Gemeinden Merkelsdorf und Liebenau. Forchheim 1985, s. 67. 
7 Národní archiv Praha (dále NA Praha), fond Archiv pražského arcibiskupství I (dále APA I), sign C 109 32-54, 
Consignatio seu descriptio unius partis districtus Regio-Hradecensis, 1635. 
8 W. SCHMIED, Die Gemeinden, s. 67. 
9 Tamtéž, sign. C 109/1, kar 2038, inv. č. 3348, Historica - Královéhradecké biskupství. 
10 W. SCHMIED, Die Gemeinden, s. 67. 
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V	roce	1639	byl	Zdoňov	a	okolí	obsazen	Švédy:	„...	in	diesen	Jahr	ist	ein	Einfahl	
von	den	Schwedischen	Volksknechten	alhier	getroffen.“	To	byl	i	důvod,	proč	pro	
tento	 rok	 nejsou	 žádné	 zápisy	 v	matrice.	 Zda	 byl	 při	 tomto	 vpádu	 nějak	
poškozen	 zdoňovský	 kostel,	 se	 nepodařilo	 zjistit.	11	Válečné	 události	 zabránily	
plnému	prosazování	rekatolizačních	záměrů	vrchnosti.	Teprve	v	roce	1648	bylo	
přistoupeno	 k	násilné	 rekatolizaci.	 V	tomto	 roce	 bylo	 do	 obvodu	 farnosti	
vsazeno	 80	 lichtenštejnských	 dragounů,	 aby	 byli	 poddaní	 donuceni	 přistoupit	
k	velikonoční	zpovědi.12	
	
Mezi	léty	1717-1720	vznikl	velmi	zajímavý	pramen	–	Soupis	far,	farářů,	kaplanů	
a	 patronů	 s	počty	 duší	 v	královéhradecké	 diecézi,	 který	 je	 dnes	 uložen	 ve	
Státním	 okresním	 archivu	 v	Hradci	 Králové.	 V	tomto	 soupisu	 je	 z	tehdejšího	
trutnovského	 vikariátu	 uvedeno	 17	 farností	 (Vrchlabí,	 Staré	 Buky,	 Hostinné,	
Horní	Branná,	Jilemnice,	Rudník,	Dolní	Kalná,	Dolní	Lánov,	Zdoňov,	Mladé	Buky,	
Rokytnice	nad	Jizerou,	Žacléř,	Stárkov,	Trutnov,	Horní	Vernéřovice,	Teplice	nad	
Metují	 a	 Vlčice).	 K	farnosti	 ve	 Zdoňově	 patřilo	 tehdy	 2	 556	 duší. 13 	Na	
adršpašském	panství	hraběte	Kolovrata	byla	v	roce	1721	oddělena	od	farnosti	
ve	 Zdoňově	 a	 nově	 zřízena	 farnost	 při	 kostele	 ve	 Chvalči.	 Aby	 byla	 dosažena	
kanonická	 porce,	 obdržel	 farář	 ve	 Chvalči	 příspěvek	 100	 zlatých	 ročně.14	Při	
přípravě	 na	 vznik	 nové	 kolatury	 byly	 zároveň	 upraveny	 vztahy	 vrchnosti	 ke	
kostelu	ve	Zdoňově.15	Roku	1762	byl	zdoňovský	kostel	vyplundrován	pruskými	
jezdci.16	V	roce	 1790	 byl	 ustanoven	 kaplanem	 ve	 Zdoňově	 Václav	 Friedrich.17	
V	roce	1889	poškodil	věž	kostela	blesk.	
V	druhé	polovině	19.	století	zde	byli	činní	tito	faráři:	Veit	Janisch,	Franz	Zelisko,	
Franz	 Schmidt.	 V	první	 polovině	 20.	 století	 byli	 zdejšími	 duchovními	 správci	
Franz	 Rottkovsky,	 Viktor	 Bibus	 a	 do	 roku	 1945	 Cölestin	 Baier,	 který	 byl	 po	
nálezu	pancéřové	pěsti	v	zemědělské	budově	spolu		se	svojí	kuchařkou	Theresii	
Prochaska	zatčen,	uvězněn	v	Teplicích	nad	Metují	a	následně	zavražděn.18	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 PhDr.	Pavel	Zahradník,	Ph.D.	
	
                                                
11  SOA Zámrsk, Sbírka druhopisů matrik, inv. č. 10971, sign. 182-1, kniha 10971, Matrika narozených, 
oddaných a zemřelých (včetně pamětních zápisů), 1616-1678, fol. 45r, 140r, 192r. 
12 Tamtéž, fol. 233-234. 
13  SOKA Hradec Králové,  BA Hradec Králové, karton 7, inv. č. 159, sign. IV N 17, Soupis far, farářů, kaplanů, 
patronátních úřadů, filiálních kostelů a počtu věřících v královéhradecké diecézi (po roce 1717). 
14   SOkA Hradec Králové, BA Hradec Králové, inv. č. 153, karton 7, sign. IV N 10, Zřizování nových far v 
královéhradecké diecézi z prostředků Kongregace pro šíření víry, jež na zřízení nových far postoupila 60000 
zlatých (1721).   
15 SOA Zámrsk, Velkostatek Adršpach, inv. č. 704, karton 66, List vrchnostenského úředníka Matyáše Ignáce 
Doubravy vykládající nové vztahy vrchnosti ke kostelu ve Zdoňově, 1717. 
16 Braunauer Heimatkunde, s. 222. 
17  SOA Zámrsk, Velkostatek Adršpach, inv. č. 705, karton 66, Ustavení Václava Friedricha, kaplanem ve 
Zdoňově, 1790. 
18 W. SCHMIED, Die Gemeinden, s. 68. 
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Protokol	o	předání	finančních	prostředků	získaných	z	dobrovolného	vstupného	na	koncertech	

14.	ročníku	festivalu	Za	poklady	Broumovska	konaného	v	kostelích	tzv.	broumovské	skupiny	a		v	
dalších	v	termínu	29.	6.	2019	–	31.	8.	2019.	

	

Zástupci	organizací:	

Za	poklady	Broumovska	o.p.s.		Jan	Školník,	na	základě	plné	moci	

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

Benediktínské	opatství	sv.	Václava	v	Broumově:		

	

Celková	částka	vybraných	prostředků	činí	242	968,-	Kč	

Na	základě	platné	dohody	všech	tří	zúčastněných	stran,	platné	od	1.	února	2013	se	vybrané	
prostředky	dělí	takto:	85	%	z	vybrané	částky,	tj.	206	523,-	Kč	bude	převedeno	na	účty	jednotlivých	
farností,	a	to	v	podílu,	který	odpovídá	počtu	koncertů	konaných	v	kostelích	farnosti:	

Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Broumov	–	5	koncertů	(Martínkovice	-	kostel	sv.	Jiří	a	Martina,	
Šonov	–	kostel	sv.	Markéty,	Vižňov	-	kostel	sv.	Anny	,	Otovice	-	kostel	sv.	Barbory	,	Božanov	-	kostel	
sv.	Máří	Magdalény),	tj.	103	261,50,-	Kč	bude	poukázáno	na	účet	1190987399/0800.	

Benediktínské	opatství	sv.	Václava	–	2	koncerty	(klášterní	kostel	sv.	Vojtěcha),	tj.	41	304,60,-	Kč	
bude	poukázáno	na	účet	699942551/0100	

Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Police	nad	Metují	–	2	koncerty	(Police	nad	Metují	-	kostel	
Nanebevzetí	Panny	Marie,	Bezděkov	–	kostel	sv.	Prokopa),	tj.	41	304,60,-	Kč	bude	poukázáno	na	účet	
1182748339/0800.	

Římskokatolická	farnost	–	Teplice	nad	Metují	–	1	koncert	(Teplice	nad	Metují	–	kostel	Panny	Marie	
Pomocné),	tj.	20	652,30,-Kč	bude	poukázáno	na	účet……………………….	

15	%	z	vybrané	částky,	tj.	36	445,-	Kč,	použije	Za	poklady	Broumovska	o.p.s.	na	základě	dohody	
všech	stran	ve	prospěch	konání	festivalu.		

		

	

Se	způsobem	vypořádání	souhlasí	a	svým	podpisem	stvrzují:	

V	Broumově	dne	5.	září	2019	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	 …………………………….	

ThLic.	Martin	Lanži	 	 	 	 	 	 							Jan	Školník	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	 	

			Bude	doplněno	 	 	 	 	 	 	
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Vyúčtování	–	výplatní	listina	

Pronájem	kostelů	v	rámci	festivalu	Za	poklady	Broumovska,	14.	ročník	

Koncerty	probíhaly	v	termínu	29.	6.	2019	–	31.	8.	2019,	vždy	v	sobotu	od	18.	00.	
Dohodnutá	cena	za	pronájem	jednoho	kostela	na	jeden	den	je	1	500	Kč.	
Kostely	byly	otevřeny	od	10.	hodiny	dopolední	do	21.	hodiny	večerní.	
Nájemné	je	rozúčtováno	dle	příslušnosti	kostela	do	farnosti.	
	
	
Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Broumov	 	 Celková	částka	
Martínkovice,	kostel	sv.	Jiří	a	Martina;	
Šonov,	kostel	sv.	Markéty	
Vižňov,	kostel	sv.	Anny;		
Otovice,	kostel	sv.	Barbory;		
Božanov,	kostel	sv.	Máří	Magdalény;	
	

5	x	1500	Kč	 7500	Kč	

Bude	poukázáno	na	účet:	 1190987399/0800	 	
	

Benediktínské	opatství	sv.	Václava	 	 Celková	částka	
Broumov,	klášterní	kostel	sv.	Vojtěcha	 2	x	1500	Kč	 3000	Kč	
Bude	poukázáno	na	účet:	 699942551/0100	 	
	

Římskokatolická	farnost	-	děkanství	Police	n.	Met.	 	 Celková	částka	
Police	nad	Metují	–	kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie;	
Bezděkov	na	Metují	–	kostel	sv.	Prokopa	

2	x	1500	Kč	 3000	Kč	

Bude	poukázáno	na	účet:	 1182748339/0800	 	
	
	
Římskokatolická	farnost	-	Teplice	n.	Met.	

	 	

Teplice	nad	Metují	-	kostel	Panny	Marie	Pomocné	 1	x	1500	Kč	 1500	Kč	
Bude	poukázáno	na	účet:	 	 	
	

Celkem:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15	000	Kč	

	

V	Broumově	dne	5.	září	2019	

Zapsala:	Tereza	Kramplová	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	 …………………………….	

ThLic.	Martin	Lanži	 	 	 	 	 	 							Jan	Školník	

	

…………………………….	 	 	 	 	 	

			Bude	doplněno	 	 	 	 	 	 	
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

6. říjen
Otovice   08:30 
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00 
 

13. říjen
Martínkovice  08:30
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00 
  

20. říjen
Vižňov   08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 
 

27. říjen
Božanov   08:30 
Vižňov    10:00 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 

 
MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV

Pondělí xxx    xx:xx
Úterý klášterní k. 17:00 
Středa k. sv. Václava 17:00
Čtvrtek děkanský k. 17:00* 
Pátek děkanský k. 17:00 
Sobota  k. sv. Václava 17:00

* Ve čtvrtek 03/10 mše sv. jenom 
v kapli PM v Šonově v 17:00

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

Svátost smíření: 
20 min před každou mší sv.; sobota 26/10, 

P+P, 09:00 – 10:30

Změna bohoslužeb v týdnu (sobota)

Od 5. října jsou sobotní večerní mše sv. s nedělní 
platností v 17:00 v kostele sv. Václava v Broumově.   

Výuka náboženství – školní rok 2019/2020, od 5. září:
3. tř.: (1. sv. přijímání): úterý, fara Broumov, 14:10 

- 14:55
4. – 5. tř.: čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 13:00 - 13:45 
4. – 5. tř.: pátek, fara Broumov, 13:05 - 13:50 
6. – 8. tř.: pátek, fara Broumov, 13:50 - 14:35

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.


