
Nový šat 

Od 1. prosince se budou v kostele sv. Archanděla Michaela ve Vernéřovicích 
opět slavit mše sv. Dokončení rekonstrukce svatostánku z prostředků Ev-

ropské unie tak nabízí naprosto originální zhmotnění adventního očekávání. 
Vždyť i samotné sakrální stavby jsou ve své podstatě především majákem 
na cestě k věčnosti.

P. Martin Lanži 
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Vatikán. Papež František při ranní  eucharistii v 
úterý 12. listopadu  v Dómě svaté Marty vykládal 
první čtení z knihy Moudrosti (2,23-3,9). Zdůraz-
nil přitom, že ďábel, velký lhář, nás pokouší, aby 
lidstvo zničil, protože závidí Kristu, který se stal 
člověkem.
Papež nejprve rozebíral první verš zmíněného 
čtení, který připomíná, že Bůh stvořil člověka 
jako obraz vlastní přirozenosti. Skrze ďáblovu 
závist však do světa vstoupila smrt, dodal. Závist 
dovedla tohoto pyšného anděla, který odmítl při-
jmout vtělení, ke zkáze lidství. Do našeho srdce 
tak jeho přičiněním vchází žárlivost, nepřejícnost, 
soutěživost, ačkoli bychom všichni mohli žít v kli-
du jako bratři. Začínají boje a touha po rozvratu, 
vysvětloval římský biskup v dialogu s věřícími: 
„Otče, já ale nikoho neničím...“ „Opravdu? A co 
ty klepy? Když někoho pomluvíš, už jsi ho zničil“. 
Papež citoval apoštola Jakuba (Jak 3,1-10), kte-
rý popsal jazyk jako krutou, ničivou zbraň. „Po-
mluvy a očerňování zabíjejí“, podtrhl František.
„Ale otče“, kázal 
pak dále dialogic-
kou formou, „jsem 
přece pokřtěný, 
praktikující katolík. 
Jak by se ze mne 
mohl stát vrah?“ 
„V našem nitru totiž 
od samého počátku 
zuří válka“, pokra-
čoval. „Ačkoli Kain 
a Ábel byli bratři, 
zničila je žárlivost 
a závist. Taková je 
realita – stačí se 
podívat na televizní zprávy. Války, zkáza a lidé, 
kteří kvůli válkám umírají na různé nemoci“. Sva-
tý otec pak v souvislosti s výročím pádu Berlín-
ské zdi poukázal na hrůzy nacistického režimu, 
na mučení rasově nečistých lidí.
„Za tím vším stojí někdo, kdo k tomu ponouká. 
Nazýváme to pokušením. Když se jdeme vyzpo-
vídat, vyznáváme, že jsem měl takové či onaké 
pokušení. Kdosi se dotkne tvého srdce a svede 
tě na špatnou cestu. Někdo zasévá do našeho 
srdce zhoubu a nenávist. Dnes musíme zcela 
jasně říci, že ve světě jsou mnozí ničitelé, kteří 
rozsévají nenávist.“
Často mne napadá, komentoval dále papež 
František, že zprávy jsou takovým zkázonosným 
vyprávěním o nenávisti, atentátech, válkách. Je 
pravdou, že mnoho dětí umírá hlady, na následky 
nemocí, kvůli nedostatku vody, vzdělání, hygieny. 

Proč se ale peníze, které by toto vše mohly na-
pravit, vydávají na výrobu zbraní, působících jen 
zmar?, tázal se papež. Toto se děje ve světě, ale 
také v duši každého z nás kvůli ďáblově setbě 
nenávisti a zášti. „Co nám ďábel závidí?“, ptal se 
František. „Naši lidskou přirozenost“.
„Víte proč? Protože Boží Syn se stal jedním z nás. 
To ďábel nemůže připustit, nedokáže to snést.“
Právě proto vše maří. Zde spočívá jádro ďáblovy 
nenávisti, kořen veškerého našeho zla, pokušení, 
válek, hladu, všech světových kalamit. Rozsévat 
zkázu a nenávist není běžné, ale občas se to děje 
také v politice, upozornil František. Politici se to-
tiž často poddávají pokušení, aby druhého ničili 
a špinili.  Tak nedochází k čestné a poctivé po-
litické konfrontaci pro dobro dané země. Upřed-
nostňují se urážky, aby se druhý zničil, zejména 
pokud se zdá lepší než my.
„Chtěl bych, aby se dnes každý z nás zamyslel 
nad tím, proč se v současném světě rozsévá to-
lik nenávisti? V rodinách, které někdy nemohou 

dospět k smíření, v městských čtvrtích, na pra-
covišti i v politice... Ďábel zasévá nenávist a jeho 
přičiněním vstoupila do světa smrt. Někdo může 
namítnout: Ale otče, ďábel přece neexistuje, je 
to zlo, éterické zlo...Boží Slovo však mluví jasně: 
ďábel měl na Ježíše spadeno, přečtěte si to v 
evangeliu. Je to tam jasně napsáno, ať už máme 
víru či nikoli.“
Modleme se k Pánu, prosil papež František na 
závěr, aby v našich srdcích rostla víra v Ježíše 
Krista, Božího Syna, který na sebe vzal naši lid-
skou přirozenost, aby bojoval s naším tělem a 
zvítězil nad ním, nad ďáblem a zlem. Kéž nám 
tato víra dává sílu, abychom nepřistoupili na hru 
onoho velkého závistivce, lháře a rozsévače ne-
návisti.

www.radiovaticana.cz/12.11.2019

Papež: Ďábel existuje a 
rozsévá nenávist, protože 
závidí Kristu  

Narodila se údajně kolem roku 350 v Římě jako 
dcera císařského úředníka Flaviana a jeho ženy 
Dafrosy. Takto ji, zdánlivě spolehlivě, asi tři století 
po její smrti, popisuje kniha „Passio“, jenže ta se 
pro zjištěné chyby stala málo věrohodnou. Nové 
martyrologium se nespoléhá ani na údaj, že byla 
umučena za císaře Juliana odpadlíka, tedy mezi 
roky 361 – 363. Avšak o století později, asi roku 
468, papež Simplicius zasvětil na Esquiline mu-
čednici Bibiáně baziliku, což je v Liber pontificalis 
spolehlivý údaj, proto nejsou obavy o pravost její 
památky. 
Tradovaná podání zasazují příběh Bibiány do 
období dvaapůlleté vlády císaře Juliána, jenž 
se pokusil o obnovení pohanské vlády tvrdým 
pronásledováním křesťanů. Rodina Flavianova v 
křesťanském duchu vychovala dvě dcery, vedle 
Bibiany (uváděné i pod jménem Viviana) i De-
metrii. Nový římský prefekt Apronián, dosazený 
r. 362, začal hned s pronásledováním křesťanů 
a mezi prvními oběťmi si vyhlédl rodinu Flaviána. 
Při předvolání mu nařídil, aby se zřekl své víry. 
Za odmítnutí dal Flaviánovi vypálit na čelo po-
tupné znamení a vyhnal ho do míst, kde údajně 
asi 22. prosince zemřel hlady. Zbytek jeho rodiny 
po nějakou dobu věznil. Matku Dafrosu dal prý 
4. 1. 363 popravit mečem a pohledné, zbožné 
dcery, které se navzájem posilovaly ve víře, mu-
čit. Demetria údajně na následky mučení hladem 
zemřela 21. 6. a Bibiánu, kterou na začátku pro-
since dal prefekt katům, se nejprve pokoušel při-
pravit o to, čeho si nejvíce cenila, o víru a mravní 
čistotu. Na starost ji proto dostala pohanská žena 
Rufina, ale ani v jejím domě se tyto ctnosti nepo-
dařilo zničit. Bibiana byla proto odsouzena k nej-
krutějšímu bičování. Přivázána ke sloupu, podle 
některého podání skonala při bičování důtkami s 
olověnými kuličkami, podle jiného ji po bičování 
jeden z biřiců probodl dýkou. 
Její tělo bylo pohozeno u tržiště a věřící je za noci 
uctivě pohřbili do blízkosti její sestry a matky. 
Chrám, který byl postaven nad jejich hrobem za 
Simplicia, obnovil Honorius III. v roce 1224. Jeho 
fasádu pak z pověření papeže Urbana VIII. změ-
nil Gian Lorenzo Bernini v letech 1624-1626. 
Hlavní loď lemují sloupy z původní baziliky a pod 
hlavním oltářem jsou uloženy ostatky Bibiány i 
Dafrosy a Demetrie. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský

Sv. Bibiána, panna 
a mučednice, 2. prosinec 



188. Jaké je povolání věřících laiků?
Laičtí věřící mají jako své vlastní povolání hledat 
Boží království tím, že osvětlují a uspořádávají 
časné věci podle Boha. Uvádějí ve skutek povo-
lání ke svatosti a apoštolátu, adresované všem 
pokřtěným.

189. Jak se podílejí laičtí věřící 
na kněžském poslání Krista?
Podílejí se na něm tím, že přinášejí – jako du-
chovní oběť „příjemnou Bohu skrze Ježíše 
Krista“ (1 Petr 2,5) – především v eucharistii – 
vlastní život se všemi skutky, modlitbami a apo-
štolskými iniciativami, rodinný život a každodenní 
práci, životní obtíže snášené s trpělivostí i tělesné 
a duševní zábavy. Tak také laici oddaní Kristu a 
posvěcení Duchem svatým, obětují Bohu sám 
svět.

190. Jak se podílejí na prorockém 
poslání?
Podílejí se na něm tím, že stále více přijímají ve 
víře Kristovo slovo a hlásají je světu svědectvím 
života a slova, evangelizační činností a katechezí. 
Tato evangelizační činnost nabývá zvláštní účin-
nosti tím, že je prováděna v obvyklých světských 
podmínkách.

191. Jak se podílejí na královském 
poslání?
Laici se podílejí na Kristově královské funkci tím, 
že dostali moc zvítězit nad hříchem v sobě i ve 
světě, odříkáním se a svatostí svého života. Vy-
konávají různé služby ve společenství a prosycují 
mravní hodnotou časné aktivity člověka a spole-
čenských institucí.

192. Co to je zasvěcený život?
Je to životní stav uznaný církví. Je to svobodná 
odpověď na zvláštní Kristovo volání, kterou se 
zasvěcení zcela oddávají Bohu a usilují o doko-
nalost lásky pod vlivem Ducha svatého. Takové 
zasvěcení se vyznačuje uplatňováním evangel-

ních rad.

193. Co poskytuje zasvěcený život 
poslání církve?
Zasvěcený život se podílí na poslání církve plnou 
oddaností Kristu a bratřím tím, že vydává svě-
dectví o naději nebeského království. Věřím ve 
společenství svatých

194. Co znamená výraz společenství 
svatých?
Tento výraz poukazuje především na společnou 
účast všech členů církve na svatých věcech 
(sancta): víra, svátosti, zvláště eucharistie, chari-
smata a jiné duchovní dary. Kořenem společen-
ství je láska, která „nemyslí jen na sebe“ (1 Kor 
13,5), ale pobízí věřícího, aby „dal všechno ke 
společnému užitku“ (Sk 4,32), i vlastní majetek 
ke službě chudším.

195. A co ještě znamená výraz 
společenství svatých?
Tento výraz také označuje společenství svatých 
osob (sancti), to je těch, kteří jsou skrze milost 
spojeni s Kristem, jenž zemřel a vstal z mrtvých. 
Někteří jsou poutníci na zemi; jiní, kteří už ode-
šli z tohoto života, a očišťují se také za pomoci-
našich modliteb; a konečně jiní, kteří se už těší 
z Boží slávy a přimlouvají se za nás. Ti všichni 
společně tvoří v Kristu jedinou rodinu, církev, ke 
chvále a slávě Trojice.
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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

Kalendář 2020 

Za podpory Královéhradeckého kraje a poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechov-
ského vychází opět po roce nástěnný kalendář s fotografiemi Dana Veselského. Slavnostní 
představení proběhlo v Bruselu v úterý 5. listopadu. Cena je 150,-Kč ( a více :-). K zakou-
pení je v Hradci Králové v karmelitánské prodejně, v Náchodě v knihkupectví, v Polici n/M v 
papírnictví, v Broumově v Infocentru a v klášterní kavárně. Objednávky na farnost je možné 
adresovat od 25. listopadu.



Po staletí slavila církev mši sv. ráno. Třeba i z 
toho důvodu, že k sv. přijímání mohl přistoupit 
jenom ten, kdo od půlnoci nic nejedl a nepil. 

Podmanivá adventní atmosféra tak dostala i ori-
ginální duchovní rozměr díky tzv. rorátním mším 
sv. Název se odvozuje od úvodního zpěvu této 
bohoslužby „Roráte coeli de super – Rosu dejte 
nebesa z hůry“ a to i proto, že věřící prosí o na-
plnění dávného Božího slibu, aby už poslal Spa-
sitele. A protože Zachránce porodila Boží Matka, 

jsou rorátní mše sv. striktně věnované Panně 
Marii. Než se tedy Mesiáš narodí, vstávají věřící 
každé ráno ještě za tmy, která symbolizuje tmu 
života během staletí očekávání, jimiž musel projít 
vyvolený izraelský národ, než v Betlémě zaznělo 
andělské Gloria.

V broumovské farnosti není pojem roráty ne-
známý. A to i díky P. Františkovi Hofmanovi, kte-
rý tuto mši sv. slouží každou adventní sobotu v 
7:30 ve hřbitovním kostele Panny Marie v Brou-
mově. Díky existenci přístavby farní budovy na 
Kostelním náměstí se otevírá další možnost jak 
duchovně prožít nastávající adventní dobu. Lo-
kalizace domovů jednotlivých katolických rodin 
a ohromně rozsáhlá farnost nabízí toto řešení: 

každý pracovní den, tzn. pondělí – pátek bude 
v děkanském kostele sv. Petra a Pavla rorátní 
mše sv. ráno v 6:15, poté teplá skromná snídaně 
právě v novostavbě Děkanství. Vše tak, aby se 
dala stíhat škola či pozdější zaměstnání. Sobotní 
roráty pak budou dle už zaběhlého zvyku v 7:30 
v hřbitovním kostele Panny Marie.

Ony 3 pracovní týdny tak nabídnou jiné než ko-
merční prožití adventní doby. Ne zrovna příjemné 
prosincové ranní vstávaní můžeme obětovat za 
odpuštění svých hříchů, pokoj a zdraví v rodině, 
za nemocné, za politiky, za Evropu, atd. Intencí je 
víc než dost. Bůh je štědrý. 

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

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

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

Bankovní účet: 

20036-1180703399/0800

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

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

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, 
upřímně děkujeme.

Roráty
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Vánoce nám mají připomínat to, co by mohlo být, 
ne to, co je….Tato slova zazněla v jedné detek-
tivce, v jejímž závěru se sešli na vánočním večír-
ku dva staří přátelé-policista a spisovatelka. Muž 
si postěžoval ženě, že jako malé dítě toužil po 
plechovém vláčku, který ale nikdy nedostal. Žena 
starému příteli tento sen z dětství proměnila ve 
skutečnost, vláček mu darovala a společně pak 
prožili krásný a šťastný večer.
Co by mohlo být, ne to co je- zdá se, že o Váno-
cích se snažíme prožít ukázkový večer plný štěs-
tí, lásky, ohleduplnosti, splněných přání a vzá-
jemné úcty.  Chtěli bychom alespoň jeden den v 
roce zakusit to, po čem toužíme každý den roku 
a mnohdy nedokážeme ani za celý život uskuteč-
nit. Nešlo by to zařídit tak, abychom si z Vánoc 
uchovali to nejdůležitější i do všedních dnů? Je 
jisté, že pokračovat v oslavách v takovém rozsa-
hu, jako na Štědrý den, není možné nejen proto, 

že bychom brzy zruinovali své finanční konto, ale 
nejspíš by se kouzlo svátečního večera stejně 
brzy vytratilo. Pravděpodobně by ani předsevzetí, 
že budeme k sobě po zbytek roku milí, dlouho 
nevydrželo. Zdá se, že by bylo nejlepší, odnést si 
z Vánoc přímo Spasitele, Jezulátko, kvůli které-
mu všechno začalo, po dvou tisíciletích pokraču-
je a bude pokračovat až do konce tohoto světa. 
A nebyl by k tomu potřeba stromeček, dárky, 
cukroví ani vánoční dekorace. Možná by stačilo, 
stát se na chvíli Zacheem z Lukášova evangelia 
(Lk 19, 2-10), vynaložit trochu námahy, čekat 
na Ježíše a uslyšet- pojď rychle dolů, dnes mu-
sím přespat v tvém domě….  Zacheovi se toto 
čekání vyplatilo, neboť s Ježíšem přišla do jeho 
domu spása. Co je to za sílu, když na člověka 
zavolá Bůh? I s tak otrlým výběrčím daní, jímž 
Zacheus byl, to „zatřáslo“ tak intenzivně, že šel 
za Ježíšem ihned, a dokonce změnil své nepo-

ctivé chování. Syn člověka přišel, aby spasil, co 
zhynulo, aby přinesl spásu do každého domu, 
kde budou ochotni ho přijmout. Připravit se na 
příchod Ježíše, čekat a přijmout ho do příbytku 
svého srdce- není právě toto odkaz Vánoc, který 
bychom měli přenést do všedních dnů? Přeros-
te-li naše setkání se Spasitelem v trvalý vztah, 
náš sen o tom, co by mohlo být a není, se rázem 
může změnit ve skutečnost, tedy to, co je a může 
dát našemu životu konkrétní směr.
Holandské přísloví říká - Když nevíš, kam plu-
je tvá loďka, žádný vítr ti nebude dost dobrý. I 
o tom jsou Vánoce. Pokud nevíme, co od nich 
očekáváme, těžko si můžeme odnést něco do 
dalších dnů. Můžeme sice prožít krásný večer, 
ale radost z dárků nám dlouho nevydrží a z jaké-
ho zdroje budeme čerpat dál, až se překulí Nový 
rok a začnou všední dny plné starostí, stresu a 
práce? Když doba vánoční skončí, nic se neděje, 
ale pokud s ní odejde i Spasitel, nezbude, než si 
také říci- Vánoce nám připomněly to, co mohlo 
být, ale není…

J. Teinerová

Šťastné a veselé…

Blíží se konec devatenáctého roku nového sto-
letí. Měli jsme výročí sto jedna let od založení 
Republiky Československé, výročí 30 let od zno-
vuvykročení naší republiky a společnosti ke svo-
bodě a zodpovědnosti za chod svého státu. I nám 
se blíží konec sezóny na pěchotním srubu T-S 
19 Turov u Chlívců. Rok 2019 byl rokem, kdy se 
intenzivně pracovalo ve strojovně a filtrovně ob-
jektu, vylepšovalo se zázemí pro osádku a místní 
bunkráci se vrhli i na očištění základové desky 
objektu T-S 41. V srpnu jsme pak oslavili spolu s 
návštěvníky i desetileté výročí od začátku rekon-
strukce pěchotního srubu a jsme rádi, že svou 
činností vzdáváme hold všem našim předkům, 
kteří s odhodláním bránit vlast, stavěli pohraniční 

opevnění.

Jaro roku 2019 za-
čalo tam, kde se v 
roce 2018 skončilo, 
tedy ve strojovně a 
filtrovně objektu. Ve 
strojovně se jedna 
parta podílela na 
zprovoznění nového 
srdce objektu – die-
selagregátu a druhá 
parta pracovala ve 
vedlejší filtrovně na 
kompletní rekon-
strukci prasklin a 

následné obnově omítky a vybílení. Tím se stalo, 
že levá spodní část objektu je po stavební strán-
ce téměř obnovena a můžeme začít s technic-
kým vybavování. S příchodem léta se podařilo 
osadit vně od dieselagregátu výfukové potrubí, a 
tak si mohli návštěvníci na výroční letní akci pro 
veřejnost v červenci vyslechnout burácení tohoto 
obra. To samozřejmě vzbudilo velký zájem ná-
vštěvníků, takže na samotné rekonstrukční práce 
nám zbylo méně času, ale jsme rádi, že jsou lidé 
s naší prací spokojeni, a že máme co ukázat!

V druhé polovině roku se pracovalo na komplet-
ní rekonstrukci omítek ve schodišťové šachtě 

a umístění  konzolí pro nádrže na vodu, čímž 
budou návštěvníci vstupovat do spodního patra 
objektu další opravenou a příjemnou částí. Druhá 
parta pracovala za bunkrem na zlepšení tamější-
ho technického zázemí pro osádku. Nepracovalo 
se ale jen na Devatenáctce, v červnu se vydala 
parta místních bunkráků na očištění základové 
desky nepostaveného objektu T-S 41 u Slavětí-
na nedaleko Markoušovické rozhledny a přispívá 
tak k navrácení původní podoby základových 
desek nepostavených těžkých objektů v regionu. 
Závěrem zveme všechny k návštěvě našeho ma-
lého soukromého muzea opevnění zasazeného 
do krásné krajiny Broumovské vrchoviny.

Více info na: 606 236 799
t-s19@t-s19.cz

www.t-s19.cz
www.facebook.com/bunker.t19/ a instagramu

Novinky Pěchotního srubu T-S 19 Turov, 
aneb: „V devatenáctce už burácí motor“
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1. Pociťujme potřebu častěji otvírat Písmo, abychom zjistili, co nám Bůh říká skrze okolnosti a začněme hledat a rozpoznávat Boží vůli ve svém životě.

2. Nechat Ježíše, aby byl středem našeho života, je nepřetržitý zápas.

3. Je život, který žiji, v souladu s Boží vůlí a podle Božího plánu, nebo jsem to spíš já, kdo přikazuje Bohu, aby se přizpůsobil mému plánu?

4. K rozpoznání Boží vůle potřebujeme moudrost. Moudrost nevede k rozhodnutí skrze logiku, ale skrze světlo, které dostáváme od Boha.

5. Tím nejdůležitějším v našem životě je Ježíš. Je velice snadné říct, že Ježíš je Pán, ale žít s Ježíšem jako s Pánem je něco úplně jiného.

6. Ježíš vás nepovolal, abyste se stali úspěšnými, ale abyste byli k dispozici Bohu. V tom bude spočívat váš úspěch.

7. Ať je vaše situace jakákoliv, vždycky můžete hledět kupředu. Vždycky se můžete obrátit k Otci a zeptat se ho: „Co chceš, abych teď dělal?“

8. Jestliže upřeme oči na Ježíše, naše problémy sice hned nezmizí ani se nezmění, ale změníme se my. Ježíš se stane jediným Pánem našeho života.

9. Bůh k nám promlouvá neustále. Mluví k nám i skrze okolnosti. Jde jenom o to, abychom nastražili uši a porozuměli tomu, co od nás Bůh chce.

10. Každý z nás je Boží syn, Boží dcera a máme Otce na nebesích, který ví o každém vlasu na naší hlavě. 

To znamená, že máme Otce, kterého zajímá každý detail našeho života.

11. Myslete pozitivně. Proč bych se měl soustředit na jednu věc, kterou mi Bůh nedal, a nevšímat si tolika věcí, které mi dal?

12. Musíme být schopni vidět Boha jak očima rozumu, tak očima srdce. O Bohu se nedá jen diskutovat, je třeba ho zakusit.

13. Křtem něco končí…a něco začíná. Zemřít minulosti…vstát k novému životu. Toto v nás působí křest. Křtem začínáme svou cestu ke svatosti. 

14. Využívat svou lidskou vůli, námahu a zkušenosti je správné, ale nedostačující. Na to, abychom dosáhli Božích výsledků, potřebujeme Ducha svatého.

15. Kde je pokoj, radost a láska, tam je Boží království.

16. Žít neznamená mít, ale být. Žít znamená umět se ke každému chovat laskavě, být štědrý a být dobrý. 

17. Bůh nám důvěřuje mnohem víc než my jemu. 

On zná naše slabosti, omezení a hříchy, a přesto nás volá. I vám svěřil práci – na tom místě, kam vás poslal.

18. Chcete vědět, jak velice vás Ježíš miluje? Jen se na něj podívejte na kříži. Svým utrpením nám chtěl ukázat bezbřehost své lásky.

19. Nestačí jen znát Bibli, musíme Božímu slovu dovolit, aby v nás začalo žít, a my kráčeli cestou pravdy.

20. Jestliže člověk Bohu důvěřuje, pak ho samozřejmě i poslouchá. 

Není to však poslušnost plynoucí ze strachu z jeho moci, ale poslušnost založená na důvěře. 

21. Člověk dokáže Bohu říci ano jen natolik, nakolik je s ním v důvěrném vztahu a miluje ho.

22. Důvěřujte Bohu a věřte, že se o vás postará, a že vás miluje.

23. Důležité je to, jací jsme, nikoli to, kolik toho vlastníme. 

24. Setkejme se s Ježíšem jako s Pánem našeho života. Znamená to odevzdat všechno, čím člověk je, co má nebo co si myslí, do Božích rukou.

25. Jsme zahrnuti do Božího plánu, plánu lásky. Vše, co se děje v našem životě, je pro naše dobro.

26. Skutečným úspěchem pravého učedníka je služba druhým.

27. Všichni potřebujeme někoho, kdo by v nás věřil, a ten někdo je právě Ježíš.

28. Nakolik je láska pravá, lze poznat v utrpení – umožní totiž vidět ji takovou, jaká skutečně je.

29. Trénujte se v přijímání okolností, které vás na vaší cestě potkají. 

Jak máte být schopni snášet velké utrpení, nebudete-li se cvičit a umrtvovat v malých věcech?

30. Naše jistota spočívá pouze v Bohu a ne v darech, jež nám dává.

31. Místo toho, abychom si Bohu stěžovali a fňukali kvůli darům, které nemáme, raději změňme svoji modlitbu v děkování 

Duchu svatému za všechny ty krásné dary, jež nám dal.

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
ELIAS VELLA 

RUKU V RUCE S JEŽÍŠEM

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2018
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

1. prosinec
Otovice   08:30
Vernéřovice   10:00
Broumov, P+P    10:00 
Broumov, klášter  17:00   

8. prosinec
Martínkovice   08:30 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00  

15. prosinec
Otovice    08:30
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 

22. prosinec
Božanov   08:30 
Vernéřovice  10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 

29. prosinec
Božanov  08:30 
Vernéřovice 10:00
Broumov, P+P 10:00 
Broumov, klášter 17:00

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
Pondělí děkanský k. 06:15**
Úterý děkanský k. 06:15 
Středa děkanský k. 06:15
Čtvrtek děkanský k. 06:15*
Pátek děkanský k. 06:15 
Sobota hřbitovní k. 07:30   
 k. sv. Václava 17:00

* Ve čtvrtek 05/12 bude i mše sv. za smíření 
v kapli PM v Šonově v 17:00 

**09/12 mše sv. v dřevěném k. PM  na hřbitově 
v 17:00 (Neposkvrněné početí Panny Marie) 

Adorace: pátek, P+P, 17:30 – 18:00    
Svátost smíření: 

20 min před každou mší sv.; sobota 21/12, 
P+P, 09:00 – 10:30. Změna vyhrazena.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Štědrý den – úterý 24/12
Broumov, k. sv. Václava  08:30
Otovice (zpívání koled) 22:00
Vernéřovice   22:00
Broumov, P+P  24:00   

Boží hod vánoční – středa 25/12
Martínkovice  08:30
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášterní k. 17:00
 

Sv. Štěpán – čtvrtek 26/12
Broumov, k. sv. Václava 08:30

Sv. Rodina – neděle 29/12 
Božanov   08:30 
Vernéřovice  10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter               17:00

Nový rok – středa 01/01/2020
Martínkovice 08:30
Vižňov  10:00
Broumov, P+P 10:00 
Broumov, klášter 17:00

WWW.BROUMOVFARNOST.CZ
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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.

Sv. Martin v Martínkovicích
Odpoledne o druhé listopadové sobotě našel cestu do obce, která nese jeho jméno sám sv. Martin.

Setkání se sv. Mikulášem
O 2. adventní neděli nás po mši sv. v děkanském kostele sv. Petra a Pavla již tradičně navštíví sv. 
Mikuláš s andělem. Už teď se těší na všechny děti. 8. prosince budou nedělní mše sv. z důvodu nepří-

tomnosti P. Františka jenom v Martínkovicích, v děkanském kostele a v klášteře.  

Betlémské světlo na Štědrý den si bude možné zapálit v děkanském kostele sv. Petra a Pavla 
od 14:00 do 16:00. Zároveň bude zpřístupněn i betlém a pro poslední opozdilce možnost svátosti 

smíření, ale jen do 15:00. 


