
Možná?

Současný německý teolog Wolfgang Beinert v knize Malé dějiny křes-
ťanského myšlení konstatuje, že „možná lze docela dobře bez Boha žít“, 

hned však ve stejné větě pokračuje a klade otázku: „lze však bez něho 
zemřít?“ Trefná slova pro už druhou postní dobu v čase covidu-19.

P. Martin Lanži
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Simeon – jak píše sv. Lukáš – „očekával potě-
šení Izraele“ (Lk 2,25). Vystupuje do chrámu ve 
chvíli, kdy Maria a Josef přinášejí Ježíše a bere 
do náručí Mesiáše. Tím, kdo rozpoznává v Dítěti 
světlo, jež přišlo k osvícení pohanů, je muž již 
starý, který s trpělivostí očekával naplnění Hos-
podinových příslibů.
Simeonova trpělivost. Podívejme se z blízka na 
Simeonovu trpělivost. Po celý život přebýval v 
očekávání a uplatňoval trpělivost srdce. V mod-
litbě se naučil, že Bůh nepřichází v mimořádných 
událostech, nýbrž uskutečňuje své dílo ve zdán-
livé monotónnosti našich dní, v někdy únavném 
rytmu našich činností, v malých věcech, které s 
houževnatostí a pokorou vykonáváme ve snaze 
následovat jeho vůli. Na své trpělivé cestě Si-
meon neošuntěl ubíháním času. Třebaže je již 
letitým mužem, plamen jeho srdce stále hoří. 
Ve svém dlouhém životě snad byl někdy zraněn 
a zklamán, a přece neztratil naději; s trpělivostí 
střeží příslib, nedovolí, aby jej stravovala hořkost 
z uplynulého času nebo rezignovaná melancho-
lie, která se někdy dostavuje, když dospíváme 
k soumraku života. Naděje očekávání se v něm 
proměnila v každodenní trpělivost toho, kdo na-
vzdory všemu zůstal bdělý, až do chvíle, kdy ko-
nečně „jeho oči uviděly spásu“ (srov. Lk 2,30).
Kde se Simeon naučil této trpělivosti? Obdržel ji 
z modlitby a života svého lidu, který v Hospodinu 
vždy rozpoznával Boha, který je „plný slitování a 
milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ 
(Ex 34,6); Otce, který „má trpělivost po dlouhá 
léta“ (srov. Ne 9,30); aby stále znovu nabízel 
možnost obrácení.
Simeonova trpělivost je tedy zrcadlem trpělivosti 
Boží. Z modlitby a dějin svého národa se Simeon 
naučil, že Bůh je trpělivý. Ve své trpělivosti – říká 
sv. Pavel – nás chce „přivést k pokání“ (Řm 2,4). 
Rád bych připomněl Romana Guardiniho, který 
říkal: trpělivost je způsob, jakým Bůh odpovídá na 
naši slabost, aby nám nabídl čas ke změně (srov. 
Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, s. 28). A 
především Mesiáš – Ježíš, kterého Simeon svírá 
v náručí, nám odhaluje trpělivost Boha – Otce, 
který k nám je milosrdný a povolává nás až do 
poslední hodiny, který nevyžaduje dokonalost, 
ale napřaženost srdce, které se otevírá novým 
možnostem tam, kde se všechno zdálo ztracené, 
který se snaží vlomit do nás také tehdy, když je 
naše srdce uzavřené, který nechává růst dobré 
zrno, aniž by vytrhával koukol. To je důvod naší 
naděje: Bůh nás očekává a nikdy v tom nepo-
levuje. Když se vzdalujeme, vychází nás hledat, 
když padáme na zem, pozvedá nás, když se k 
Němu vracíme poté, co jsme zabloudili, očekává 
nás s otevřenou náručí. Jeho láska se nepomě-
řuje vahami našich lidských kalkulů, nýbrž vlévá 
nám vždy znovu odvahu k novému začátku.

Naše trpělivost. Pohleďme na význam Boží a 
Simeonovy trpělivosti pro náš zasvěcený život. 
A ptejme se: Co je to trpělivost? Není to pou-
hé tolerování těžkostí nebo fatalistické snášení 
protivenství. Trpělivost není znamením slabosti. 
Je silou ducha, která nás uschopňuje „nést tíži“ 
osobních a komunitních problémů, pomáhá při-
jmout jinakost druhého, dovoluje nám vytrvat v 
dobrém také tehdy, když se všechno jeví zbyteč-
né nebo když se o nás pokouší nuda a zahálči-
vost.
Chtěl bych poukázat na tři „místa“, v nichž se 
trpělivost stává konkrétní.
Prvním je náš osobní život. Jednoho dne jsme 
odpověděli na Pánovo volání a s nadšením a vel-
korysostí jsme se Jemu nabídli. Na cestě se nám 
spolu s útěchami dostalo také zklamání a fru-
strací. Entusiasmu naší práce někdy neodpovídá 
kýžený výsledek, jako by naše setba nepřinášela 
příhodné ovoce, horlivost modlitby oslabuje a 
ztrácíme odolnost proti duchovní vyprahlosti. V 
našem zasvěceném životě se může stát, že zkla-
maná očekávání odřou naši naději. Musíme mít 
trpělivost sami se sebou a s důvěrou očekávat 
Boží čas a způsoby: On je svým slibům věrný. 
Když si to připomeneme, dokážeme znovu pro-
myslet své cesty a posílit své sny, aniž bychom 
upadali do vnitřního smutku a nedůvěry.
Druhým místem, v němž se konkretizuje trpěli-
vost, je komunitní život. Lidské vztahy, zejména 
pokud jde o sdílení životního projektu a apoštol-
ské činnosti, nejsou vždy samozřejmé. Někdy v 
nich vznikají konflikty a nelze si nárokovat oka-
mžité řešení, ani unáhleně odsuzovat člověka 
nebo situaci. Je zapotřebí umět poodstoupit a 
získat správný nadhled, snažit se, abychom ne-
ztráceli pokoj, čekat na lepší čas, abychom se 
vzájemně pochopili v lásce a v pravdě. V našich 
komunitách je zapotřebí této vzájemné trpěli-

vosti: snášet, totiž nést na svých ramenou život 
bratra nebo sestry, také v jejich slabostech a ne-
dostatcích. Pamatujme si toto: Pán nás nevolá, 
abychom byli sólisté, ale abychom byli součástí 
sboru, který snad někdy neladí, ale neustále se 
musí pokoušet o společný zpěv.
A konečně třetím „místem“ je trpělivost ve vztahu 
ke světu. Simeon a Anna uchovávají v srdci na-
ději ohlašovanou proroky, i když její uskutečnění 
prodlévá a roste jen pomalu uprostřed nevěrností 
a běsnění světa. Nepovzlykávají nad tím, jak se 
věci nedaří, nýbrž s trpělivostí očekávají světlo v 
temnotě dějin. Potřebujeme tuto trpělivost, aby-
chom se nestali vězni lamentování: „Svět nás už 
neposlouchá“, „už nemáme povolání“, „žijeme v 
těžkých časech“… Stává se někdy, že se proti-
víme trpělivosti, s níž Bůh obdělává půdu dějin 
a našeho srdce, s netrpělivostí toho, kdo ihned 
všechno soudí. A takto přicházíme o naději.
Naděje nám pomáhá hledět na sebe sama, 
na naše komunity a na svět s milosrdenstvím. 
Můžeme se ptát: přijímáme trpělivost Ducha ve 
svém životě? Neseme se ve svých komunitách 
navzájem a dáváme najevo radost z bratrského 
života? Vykonáváme svou službu ve vztahu ke 
světu s trpělivostí nebo s hořkostí posuzujeme? 
Před těmito výzvami náš zasvěcený život stojí. 
Nemůžeme zůstat uvězněni v nostalgii minulosti 
nebo se omezit na opakování stále stejných věcí. 
Potřebujeme kráčet s odvážnou trpělivostí, pro-
zkoumávat nové cesty, hledat, co nám napovídá 
Ducha svatý.
Rozjímejme nad Boží trpělivostí a prosme o dů-
věryplnou trpělivost Simeonovu, aby také naše 
oči mohly uvidět světlo spásy a přinášet je ce-
lému světu.
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Svátek Uvedení Páně do chrámu, Bazilika sv. Petra 
Promluva Svatého otce



337. Jaký je Boží plán s mužem a ženou?
Bůh, jenž je láska a stvořil člověka pro lásku, ho po-
volal k tomu, aby miloval. Když stvořil muže a ženu, 
povolal je v manželství k intimnímu společenství živo-
ta a vzájemné lásky tak, „aby už nebyli dva, ale jedno 
tělo“ (Mt 19,6). Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a 
množte se a naplňte zemi“ (Gen 1,28).
338. K jakým cílům Bůh ustanovil manžel-
ství?
Manželské spojení muže a ženy, založené a uspořá-
dané vlastními zákony Stvořitele, je svou přirozeností 
zaměřeno na společenství a dobro manželů a plození 
a výchovu dětí. Manželské spojení podle prvotního 
božského plánu je nerozlučitelné: „Co Bůh spojil, člo-
věk nerozlučuj“ (Mt 19,6).
339. Jakým způsobem ohrožuje manželství 
hřích?
Kvůli prvotnímu hříchu, který vyvolal také poruše-
ní prvotního společenství muže a ženy darovaného 
Stvořitelem, je manželské spojení velmi často napa-
dáno nesvorností a nevěrností. Nicméně Bůh ve svém 
nekonečném milosrdenství dává muži a ženě svou 
milost, aby uskutečňovali spojení svých životů podle 
původního božského plánu.
340. Co učí Starý zákon o manželství?
Bůh pomáhá svému lidu především pedagogikou Zá-
kona a proroků, aby uzrávalo vědomí, že manželství 
je jediné a nerozlučitelné. Svatební smlouva Boha s 
Izraelem připravuje a předobrazuje novou Smlouvu, 
dovršenou Božím Synem, Ježíšem Kristem, s jeho 
nevěstou Církví.
341. Co nového dal manželství Kristus?
Ježíš Kristus nejenom obnovuje prvotní řád, jaký chtěl 
Bůh, nýbrž dává milost žít manželství v nové důstoj-
nosti svátosti, která je znamením jeho manželské lás-
ky k církvi: „Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, 
jako Kristus miloval církev“ (Ef 5,25).
342. Je manželství povinné pro všechny?
Manželství není povinné pro všechny. Bůh povolává 
některé muže a ženy, aby následovali Pána Ježíše v 
životě panenství nebo celibátu pro Boží království tím, 
že se svobodně zříkají velkého dobra manželství, aby 
se starali o věci Pána a snažili se Mu líbit, stávajíce se 
znamením absolutního primátu Kristovy lásky a vrou-
cího očekávání jeho slavného příchodu.
343. Jak se slaví svátost manželství?
Protože manželství ustanovuje manžele do veřejného 
stavu života církve, je její liturgické slavení veřejné, 
za přítomnosti kněze (nebo kvalifikovaného svědka 
církve) a dalších svědků.
344. Co to je manželský souhlas?
Manželský souhlas je vůle, vyjádřená jedním mužem 
a jednou ženou vzájemně a definitivně se sobě dát, 
aby žili svazek věrné a plodné lásky. Protože souhlas 
vytváří manželství, je nezbytný a nenahraditelný. Aby 
souhlas učinil manželství platným, musí být jeho 
předmětem manželství a musí to být lidský akt, vědo-

mý a svobodný, nevynucený násilím nebo nátlakem.
345. Co se požaduje, je-li jeden z manželů 
nekatolík?
Aby byla smíšená manželství (mezi katolíkem a po-
křtěným nekatolíkem) dovolená, vyžaduje se dovolení 
církevní autority. Aby byla platná manželství s rozdíl-
ným kultem (mezi katolíkem a nepokřtěným), mají za-
potřebí dispens. V každém případě je podstatné, aby 
manželé nevylučovali přijetí cílů a podstatných vlast-
ností a aby katolický manžel (manželka) potvrdil, že 
druhý (druhá) zná závazky, jak uchovat víru a zajistit 
křest a katolickou výchovu dětí.
346. Jaké má účinky svátost manželství?
Svátost manželství vytváří mezi manželi trvalé a vý-
lučné pouto. Sám Bůh pečetí souhlas manželů. Proto 
uzavřené a dokonané manželství mezi pokřtěnými 
nemůže být nikdy rozloučeno. Kromě toho tato svá-
tost uděluje manželům nezbytnou milost, aby dosáhli 
svatosti v manželském životě a k odpovědnému přijetí 
dětí a jejich výchově.
347. Které hříchy jsou těžce proti svátosti 
manželství?
Jsou to cizoložství; polygamie, neboť odporuje stej-
né důstojnosti mezi mužem a ženou a jedinečnosti 
a výlučnosti manželské lásky; odmítnutí plodnosti, 
které zbavuje manželský život jeho nejcennějšího 
daru – dětí; a rozvod, který se prohřešuje proti ne-
rozlučitelnosti.
348. Kdy církev připouští tělesné oddělení 
manželů?
Církev připouští tělesné oddělení manželů, když se 
jejich společné bývání stalo ze závažných důvodů 
prakticky nemožným; i když si přeje jejich smíření. 
Avšak nejsou svobodni uzavřít nové manželství, leda 
že by jejich manželství bylo prohlášeno za neplatné; 
za takové je prohlásí církevní autorita.
349. Jaký je postoj církve k rozvedeným, 
kteří znovu uzavřeli sňatek?
Církev, věrna Pánu, nemůže uznat manželství roz-
vedených, kteří uzavřeli další civilní sňatek. „Kdo se 
rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouš-
tí se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým 
mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství“ 
(Mk 10,11-12). Vůči nim církev uskutečňuje postoj 
jemnocitné péče tím, že je vybízí, aby žili podle víry 
a vychovávali děti v křesťanské víře. Nemohou však 
dostat svátostné rozhřešení, ani přistupovat k přijímá-
ní eucharistie, ani vykonávat určité církevní odpověd-
nosti, dokud trvá situace objektivně odporující Božímu 
zákonu.
350. Proč se křesťanská rodina také nazývá 
„domácí církev“?
Protože rodina ukazuje a uskutečňuje rodinnou a komu-
nitní povahu církve. Každý člen podle své role vykonává 
křestní kněžství a přispívá k tomu, aby udělal z rodiny ko-
munitu milosti a modlitby, školu lidských a křesťanských 
ctností a místo prvního hlásání víry dětem.
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Rok 2021 ve farních 
akcích

leden

Tříkrálová sbírka – online nebo u kostelních 

dveří

únor

Farní ples se v roce 2021 konat nebude

17. února

Popeleční středa – začátek postní doby

březen

Duchovní obnova v Otovicích – DLE 

SITUACE

2. dubna

Velkopáteční křížová cesta v Křinicích 

(poledne)

4. dubna

Zmrtvýchvstání Páně

21. května

Ekumenická bohoslužba, k. sv. Ducha – 

DLE SITUACE

22. května

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním 

23. května 

1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha 

sv. 

28. května

Noc kostelů

3. června

Slavnost Božího Těla

12. června

Farní den (fara Ruprechtice)

24. července

Jakubsko-Anenský víkend

25. července

Cyklopouť do Nowe Rudy

prázdniny

Farní tábor 

říjen

Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice) 

říjen

Farní výlet (TV Noe, FATIMA?)

listopad

Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)

Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Svátost manželství
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Poslání laiků

41. Nezadatelný je přínos věřících laiků životu 
církve: mají nenahraditelné místo při hlásání 
evangelia naděje a při jeho službě, protože „skr-
ze ně je církev, znamení a pramen naděje i spásy, 
účinně přítomna v nejrůznějších částech světa“. 
Protože jsou laici plně účastni poslání církve ve 
světě, jsou povoláni k tomu, aby vydávali svědec-
tví, že křesťanská víra je jedinou úplnou odpovědí 
na otázky, které život klade každému člověku a 
každé společnosti, a mohou předávat světu hod-
noty Božího království, příslibu a záruky naděje, 
která neklame. 

Současná i minulá Evropa poznala podobné vý-
znamné laické postavy

a jejich zářné příklady. Jak zdůraznili synodní ot-
cové, je třeba s vděčností připomínat tyto muže 
a ženy, kteří vydávali a stále vydávají svědectví 
Kristu a jeho evangeliu službou ve veřejném ži-
votě a v odpovědných funkcích, které tento život 
přináší. Je také náramně důležité „vzbuzovat a 
podporovat specifická povolání ke službě spo-
lečnému dobru: formovat osoby, které podle pří-
kladu a ve stylu těch, kteří jsou nazýváni ‚otcové 
Evropy‘, dokážou být tvůrci evropské společnosti 
zítřka a založit ji na pevných základech ducha“. 

Stejné ocenění patří křesťanským laickým ženám 
a mužům, kteří často ve skrytu každodenního ži-
vota a skrze prosté služby hlásají milosrdenství 
Boží těm, kteří trpí chudobou; musíme jim být 
vděční za odvážné svědectví lásky a odpuštění, 
což jsou hodnoty, které evangelizují rozsáhlý 
obzor politiky, společnosti, hospodářství, kultury, 
ekologie, mezinárodního života, rodiny, výchovy, 
povolání, práce a utrpení. K tomu slouží pedago-
gické programy, které uschopní laické věřící žít 
víru v časných skutečnostech. Tyto kurzy založe-
né na skutečném „zaškolení“ v církevním životě, 
věnované zvláště studiu sociálního učení, musí 
být s to poskytnout jim nejen učení a podněty, ale 
také náležité linie spirituality, které budou oživo-
vat jejich úsilí jako autentickou cestu ke svatosti.

ECCLESIA IN EUROPA XII. 
Posynodální apoštolská exhortace sv. Jana Pavla II. z roku 2003 biskupům, 
kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši 
Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých 
podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie 
a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím 
v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv 
hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa 
za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštol-
ská penitenciárie.
 
a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás po-
vzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský 
vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, 
disponovali se k naslouchání a s hlubokým rozli-
šováním odpovídali na Boží vůli. Plnomocný od-
pustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň 
půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se 
aspoň jeden den budou účastnit pobytu v du-
chovním ústraní, který bude obsahovat meditaci 
o svatém Josefovi.
 
b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul 
„muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je opatrovník 
„důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a 
duše“ — má totiž účast na Božím tajemství, a 
je proto mimořádným patronem vnitřního prosto-
ru člověka; pobízí nás, abychom znovu objevili 
sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění 
svých povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou 
Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné 
přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milo-
srdenství, „protože Božímu milosrdenství přísluší 
naplňovat skutečnou spravedlnost“. Proto se 
bude moci dostat daru plnomocného odpustku 
také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vy-
konají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo 
duchovní.

c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, 
že se stal opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta, 
snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježí-
šovým otcem z hlediska zákona. Aby byly všech-
ny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k 
tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného spole-
čenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen 
u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek 
věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci 
pomodlí posvátný růženec.
 
d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. květ-
na 1955 svátek svatého Josefa dělníka – „s tím 
úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce 
a aby se jí inspiroval sociální život a příslušné 
zákony založené na rovném rozdělení práv a po-
vinností“. Plnomocný odpustek tedy bude moci 
obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení 
pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, 
který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat 
v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl 
schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
 
e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že 
„Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde 
člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuště-
nost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věří-
cím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi 
(v latinské tradici) nebo akathist ke svatému Jo-
sefovi, celý anebo aspoň jeho přiměřenou část (v 
tradici byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu 
ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradi-
cí, a to za církev pronásledovanou ad intra a ad 
extra a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí 
jakýmkoli druhem pronásledování.

Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa 
jako patrona ve všech životních situacích: „Zdá 
se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám při-
spívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, 
že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny“ 
potřeby. 
 
Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu 
svatého Josefa v církvi uděluje tato Apoštolská 
penitenciárie – kromě uvedených okolností – pl-
nomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se po-
modlí některou platně schválenou modlitbu nebo 
učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. 
se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý 
Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 
1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské 
tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce 
a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v 
latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce.
 
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plno-
mocného odpustku vylévá co největší měrou na 
seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří 
z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže 
se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl spl-
nit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, 
a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je za-
držuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke 
cti svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona 
dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému 
Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
  
Tento dekret bude platit po celý Rok svatého Jo-
sefa. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v 
rozporu, nejsou na překážku.
 
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie 
dne 8. prosince 2020.

DEKRET u příležitosti    
jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, o zvláštním daru odpustků
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Byl vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Toto jeho po-
volání má význam nejen pozemský, ale máme v 
něm nebeského patrona, jehož přímluva a dů-
stojnost má váhu a je i vzorem pro nás všech-
ny. Stojí po boku své snoubenky Panny Marie 
a hned po ní mu náleží čest a úcta. Vyslovil to 
Pius XI., když ho 8. 12. 1870 prohlásil patronem 
celé Církve. Je to také důvod k tomu, aby se sv. 
Josefovi a příkladu jeho života věnovala větší po-
zornost. Připomeňme si postavení jeho snouben-
ky, která, ač je svrchovanou Královnou, zůstává 
pokornou Boží služebnicí, a pochopíme, že Josef, 
vzor spravedlivého muže, zůstává zcela v pozadí, 
aby více vynikli ti, kterým to více přísluší. Sou-
časná doba však stále více potřebuje oslovovat 
i být oslovována celou Svatou Rodinou. A dnes 
tedy jdeme ke svatému Josefovi.

Narodil se v Betlémě. V prvních kapitolách Ma-
toušova a Lukášova evangelia vystupuje jako 
potomek krále Davida, ženich Panny Marie a 
zákonný pěstoun Pána Ježíše se všemi právy 
a povinnostmi otce rodiny z Nazareta. Byl dře-
vozpracujícím dělníkem (viz Mt 13,55 hebrejsky 
charaš – tvořící ze dřeva).
Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského prá-
va představovalo již pevnou vazbu. Tento mladý 
zbožný pár měl všechny předpoklady pro šťast-
ný život. Každý z nich měl své představy, které 
s naprostou samozřejmostí, a dokonce s velkou 
láskou měnil, když poznal jiný Boží záměr. Ma-
ria, která počala z Ducha svatého, viděla, jaké 
problémy to bude Josefovi přinášet, a chtěla je 
kompenzovat svou láskou vůči němu, ale nepo-
važovala se za povolanou vysvětlovat Josefovi 
nepochopitelné početí.
Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl 
zraněný o to víc, že byli dohodnuti na mimořád-
ném zachovávání svého panenství a panictví, pro 

které se rozhodli dříve, než byli povoláni stát se 
partnery. Mátl ho jen pokoj, který z jeho snouben-
ky vyzařoval. Postupujíc dle svého rozumu, chtěl 
ji snad uvolnit pro muže, který dle něj musel být 
otcem dítěte. Jeho láska byla daleka toho změnit 
se v nenávist, která by souhlasila s trestem pro 
Marii, kterou pokládal najednou za příčinu svého 
strašného zranění. Vždyť tuto jinak dokonalou 
bytost má tak jako tak ztratit. Bude muset zůstat 
se svým trápením sám. K situaci se postavil jako 
spravedlivý muž, který i nadále chtěl pro Marii nej-
větší dobro, a rozhodl se od ní tajně odejít.
Teprve až se Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, 
aby mu řekl, jak se věci mají. „Uklidnění“ Josefa 
se událo, když jeho zraněné smysly byly vyřazené 
spánkem. Důvod je u Boha. My se můžeme jen 
dohadovat, že by třeba psychické zranění bylo 
překážkou v přijetí tak velké milosti. Lidsky by-
chom byli schopni se ptát, proč Bůh nechal Jo-
sefa trpět takovým omylem? A mnohá další proč, 
která Josefově duši byla zcela vzdálená. Ale i to, 
co situaci měnilo, by nemohlo člověka nechat 
klidným, kdyby nebyl dokonale odevzdán do Boží 
vůle. Josefovi se dostalo vysoké cti, důležitosti, 
zodpovědnosti a důvěry. Josef však nikdy nepře-
stal být pokorným služebníkem Božím.
Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U 
něj vidíme, že věřit znamená připustit všechno, 
co od Boha přichází, a někdy i všeho zanechat, 
všechno nechat běžet a všechno opustit. Jen ni-
kdy nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo se na 
něj spolehne. Jan Pavel II. jeho víru přirovnal k 
víře Abrahamově, pro postoj naprosté odevzda-
nosti Boží prozřetelnosti. V tom nám má být vzo-
rem. A tato víra s láskou vůči Bohu i lidem byla 
uskutečňována v lásce k jeho snoubence a byla 
základem všech dalších ctností.
Josef vzal Marii k sobě, tím před zákonem uznal 
její dítě za své i s přijetím plné otcovské odpo-
vědnosti. K tomu ho pověřil Bůh, když mu ústy 
anděla řekl, aby dal dítěti jméno; to bylo podle 
zákona vyhrazeno otci. Tak Josefova role překra-
čuje roli pěstouna.
Z dalších Josefových vlastností bývají uvádě-
ny spravedlnost, poslušnost a ochota k službě. 
Spravedlnost je míněna především ve vztahu k 
Bohu. Čteme-li evangelium, pak z dalších Jose-
fových vlastností vyniká mlčenlivost. Mlčenlivost 
vyjadřující souhlas s Boží vůlí, mlčenlivost uscho-
pňující naslouchat, mlčenlivost, jejímž ovocem je 
pokoj.
Josef byl tichý a jak se zdá, většinou zůstával v 
pozadí. Bylo-li však třeba, dovedl bez průtahů a 

překroucení vykonat, co od něj Bůh žádal. Nebý-
valy to snadné věci. A způsob pokynů ve snu my 
lidé vnímáme jako poněkud zvláštní. Boží vůle, 
kterou byla cesta do Betléma, jako by zase po-
cházela od lidí.
Když byl první velký problém vyřešen, situaci 
zkomplikovalo římské nařízení o sčítání lidu. K 
tomu se přiblížil čas Mariina porodu. Obyvatelé 
Betléma zpočátku neposkytli ani to nejskrom-
nější pohostinství. V nouzi využil znalost okolí 
a jeskynního útulku pro zvířata, který dle svých 
možností s největší láskou upravil pro narození 
největšího Davidova potomka a Spasitele světa 
– Syna Božího.
Odchod do ciziny (po návštěvě Mudrců) normál-
ně vyžadoval čas na přípravu. Josef neztrácel ani 
chvíli a pustil se na cestu bez turistické mapy a 
orientačních tabulí. Obvykle prostí lidé cestovali 
s karavanou nebo ve větší skupině s vůdcem. 
Směrem do Sinajské pouště jich nechodilo mno-
ho a Svatá rodina utíkala před mocným proná-
sledovatelem, takže se nemohla ani mnoho vy-
ptávat. Byla odkázána na svou moudrost, odvahu 
a zejména na Boží prozřetelnost, která si žádala 
velké oběti od svých vyvolených.
V Egyptě bylo více židovských kolonií, které 
mohly utečencům poskytnout pohostinství. Po-
dle staré křesťanské tradice i podle vidění blah. 
Kateřiny Emmerichové Svatá Rodina došla přes 
Heliopole, kde se zdržela možná rok, do osady 
Matariyeh či Matareje, severovýchodně od Káhi-
ry, a tam se usadila. Josef živil rodinu svým ře-
meslem, přičemž se asi rekvalifikoval i na stavbu 
proutěných obydlí.
Nemůžeme říci, že by Josef vykonával Boží po-
kyny bezmyšlenkovitě. Poslušnost spojoval s 
moudrou starostlivostí, jak vidíme při jeho ná-
vratu.
Poslední zpráva o Josefovi je v Lukášově evan-
geliu v souvislosti s poutí dvanáctiletého Ježíše, 
kterou zmiňuje evangelista Lukáš. Z Markova 
evangelia vyplývá, že se Ježíš vyučil v Josefově 
řemesle, a v době jeho veřejného vystoupení již 
Josef nežil. Dá se usuzovat, že Josef zemřel v 
období Ježíšovy dospělosti. Mnohé spisy a le-
gendy ukazují smrt Josefa v růžových barvách. 
I bez nich je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově 
blízkosti, snad přímo v objetí Spasitele světa. Na 
druhou stranu se dá říci, že se s ním dočasně 
loučil, a to lehké nebylo. Ježíš mu však jistě v té 
chvíli oplácel lásku, takže se Josef loučil se svě-
tem v ovzduší Boží lásky a milosti. To byl důvod, 
pro který je uctíván jako patron dobré smrti. Jeho 
jedinečná úloha mu zajistila i významné místo v 
úctě Církve.

www.catholica.cz/Jan Chlumský (kráceno)

Sv. Josef, 19. březen
V probíhajícím Roce sv. Josefa je březnová volba rubriky „Světec měsíce“ jasná.

Letní čas O letošní poslední březnové neděli, tedy 28. 3., (ještě) dojde ke změně času z aktuálního zimního na letní, tzn., že před liturgií Květnové 
neděle si budeme muset posunout hodinky o 60 minut dopředu. Dubnové bohoslužby svatého týdne budou už od 18 hod.
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V Revue pro teologii a duchovní život Salve 
č.2/2020 na téma slavení neděle vyšel rozho-
vor se sociologem Vojtěchem Prokešem na téma 
„Vnímání neděle v české společnosti“. Výzkum 
uskutečnila společnost Behavio na vzorku 600 
lidí v srpnu 2020, při zachování standardních 
požadavků na podobný typ průzkumů. Musím 
přiznat, že nejenom jako duchovní mám o neděli 
a způsobu jejího trávení určitá zkreslená očeká-
vání. Musím však přiznat, že jsem si s velkým 
překvapením přečetl řádky, které v jádru hovořily 
o tom, že 75 % respondentů vnímá neděli pozi-
tivně. To znamená, že neděle má stále obrovský 
potenciál a že má cenu se snažit slavit neděli, 
rozvíjet a přemýšlet o tom, co je v dnešní době 
na jejím slavení nejdůležitější. Neděli jako Den 
Páně, den odpočinku – tak chápe neděli 72 % 
lidí. Neděli chápou mnozí jako čas pro sebe (45 
%), ale ještě překvapivější je, že 46 % chápe ne-
děli jako čas pro druhé.

Uvědomil jsem si, že moje úvaha kterou najde 
čtenář na vlnách Českého rozhlasu (https://
radiozurnal.rozhlas.cz/dominik-duka-jsme-su-
per-konzumni-spolecnost-pandemie-je-bozi-
-vyzva-8181138 ) s titulkem o superkonzumní 
společnosti vycházela z nesprávné perspektivy, 
kdy si často mnozí z nás stěžují, jak o nedě-
lích převážná většina našich obyvatel koná tzv. 
nákupní bohoslužbu v supermarketu. Co nám 
k tomu však říká statistika o návštěvě supermar-
ketu a jiných nedělních aktivitách? Pravidelnou 
návštěvu obchodního centra realizuje 5 % re-
spondentů. Je pravda, že nepravidelnou realizuje 
65 %. Chápejme ovšem, že pro velkou část lidí je 
to nákup osobních potravin k nedělní konzumaci. 
Zcela jistě se pak také jako duchovní ptám, kolik 
lidí zamíří v neděli do našich kostelů. Pravidelně 
5 %, což je výsledek, který odpovídá našim inter-
ním průzkumům. Nepravidelně 11 %. Znamená 
to, sečteme-li tyto dva údaje, že neděle se těší 
mnohem většímu počtu návštěvníků, než jsme 
přesvědčeni. Já bych k tomu také dodal, že ne 
nevýznamné procento lidí si pustí bohoslužbu v 

televizi, rádiu nebo na 
internetu.

Dojem je pochopitelný, 
ale naše úvahy, tím spíše 
pražského arcibiskupa 
by neměly vycházet z do-
jmů, ale z objektivních a 
relevantních údajů. Se-
čtu-li počet obchodních 
center a počet kostelů 
a kaplí, tak najednou za-
čínám chápat, proč tedy 
máme dojem, jak lidé 
propadli konzumu v obchodních centrech. V 10 
tisících sakrálních prostor rozprostřených po celé 
naší zemi se totiž nemůžeme setkat s tak hustou 
návštěvností, jako v řádově několika stovkách ná-
kupních center, koncentrovaných v aglomeracích 
kolem větších měst.

Co tedy lidé v neděli většino-
vě dělají? Je třeba si povšim-
nout některých ukazatelů, 
které mě rovněž usvědčují 
při mém dřívějším tvrzení o 
superkonzumní společnosti 
z omylu. Pravidelně se četbě 
věnuje 22 % populace z vý-
zkumného vzorku, nepravi-
delně pak 58 % populace. 
Do přírody se vydává jedna 
čtvrtina lidí pravidelně a 69 
% populace nepravidelně. 
Zcela jistě mě může někdo 
oponovat, že hospody se 

v neděli jenom prohýbají. Lidově řečeno „na pivo“ 
se v neděli pravidelně vydává 7 % populace, ne-
pravidelně pak 55 %. Skutečně tedy neděli nejvíce 
proodpočíváme, anebo vyrazíme do přírody, což je 
svým způsobem také odpočinek; relaxace, jak by-
chom dnes moderně řekli.

Určitě bychom řekli, že se v současné době bu-
deme v duchu sokolské a orelské tradice tužit 
sportovně. Pravidelně sportuje 9 % a nepravidel-
ně 43 %. Jsme sedavá společnost, která mnoho 
času stráví před televizní obrazovkou. Jak je to 
tedy s pasivním sportem, alias se sledováním 
sportovních přenosů? Pravidelně 7 % a nepra-
videlně 38 %. Tady mi pak chybí údaje, kolik lidí 
sleduje v rámci sledovacích prostředků boho-
služby. Není to zanedbatelné číslo.

Češi, také známí jako konzervatoř Evropy, se slo-
ganem: „Co Čech, to muzikant“ už asi patří do 
minulosti. Podle výsledků průzkumu se 2 % do-
tázaných aktivně věnuje hře na hudební nástroj. 
Nepravidelně pak 13 %.

Dotazovaný sociolog Prokeš také položil otázku, 
jak neděle naplňuje potřeby, které jsou pro nás 
důležité. V hodnotovém žebříčku je na prvním 
místě pocit jistoty a klidu, tedy 78 %. Z odpo-
vědí také vyplývá, že nejsme ani národ sobců, 
neboť výpověď, že neděle pro mě znamená mít 
čas pro druhé, odpověděly tři čtvrtiny populace. 
Neděle mi dovoluje odhalit smysl mého života, 
tuto odpověď v neděli pak hledá 72 % české 
společnosti.

Myslím, že citace ze zmíněného rozhovoru se 
sociologem Prokešem je i určitým povzbuzením 
v čase koronaviru a možná můžeme i říci, že je 
to určitá odpověď na otázku, proč prožíváme čas 
koronaviru. Není to jenom čas úzkosti, bolesti, 
nemoci i někdy až úzkostného strachu, ale také 
možnost se zamýšlet i při četbě tohoto krátkého 
textu nad otázkou, jaký má smysl můj život, kým 
je pro mě ten druhý, jak mohu dosáhnout onoho 
zmíněného pocitu vnitřního klidu a jistoty.

Přeji proto každému z nás, abychom odhalili 
hlubší smysl neděle jako dne svátečního, jak se 
dočítáme v písmu v Druhé knize Mojžíšově: „Po-
mni, abys den sváteční světil” – pro Židy Šabat, 
pro křesťany neděle. Ano, neděle je původně 
den bohoslužby, ale svěcení neděle má v jádru 
mnohem hlubší horizont, než se mnohdy snaží-
me reflektovat. Možná je to z důvodů určité po-
vrchnosti, nebo setrvačnosti se vyjadřovat – ano, 
mám povinnost jít do kostela. Ano, jako křesťan 
mám povinnost jít do kostela, ale především jsem 
pozván, abych slavit v duchu latinského termínu 
celebrāre, – který neznamená jenom radostné 
jásání, poskakování a oslavu, ale má v sobě i 
určitý náboj povinnosti. Není to však povinnost 
nepříjemná, ale radostná, která člověka kultivuje, 
zdokonaluje a naplňuje ho přesně tím klidem a 
vyrovnaností, ze které vzniká tichá radost.

www.aktualne.cz/blogy/dominik-
-duka.14.02.2021

Výzkum o neděli: 
nejsme superkonzumní společnost
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MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
PETR VRBACKÝ

CESTOU MILOSRDENSTVÍ

APOSTOLICUM 2017

1. Utrpením se duše připodobňuje Spasiteli. Čím větší utrpení, tím čistší se stává láska.

2. Víra je následování a následování je cesta. Smířit se s Bohem i s lidmi znamená otevřít dveře domu Božího pokoje dokořán.

3. Kdo je Božímu milosrdenství zcela odevzdán, stává se zároveň jeho věrohodným svědkem pro druhé. A nejen svědkem, nýbrž i nástrojem.

4. Duši člověka zaplavuje nejvíc radosti v okamžiku důvěrného setkání s Ježíšem ve svatém přijímání.

5. Velkou hodnotu má věrnost v maličkostech, důslednost v předsevzetích a vytrvalost v protivenstvích.

6. Jestliže Ježíš ve své lidské přirozenosti vytrpěl smrt, aby se jako Bůh ponížil pro naše vykoupení, pak žádné lidské ponížení není marné či zbytečné.

7. Velikost touhy je přímo úměrná velikosti cíle. A čím větší touha, tím větší je také odhodlání i ochota k oběti. Proto také žádná, ani ta navenek nejnepa-

trnější oběť, sebezápor, skutek lásky, nezůstane bezvýznamná.

8. Nekajícnost a zatvrzelost jsou hřeby, které zabraňují Ježíšovým rukám, aby mohly volně objímat a žehnat. 

Dokud nejsou uvolněny pokáním, trvá bolest kříže a krvácí rány hříchu.

9. Kolikrát člověk zakusil, že Bůh je stálý, tolik stálosti získala jeho vlastní víra.

10. Jestliže se vždycky a všude, ve všech událostech a životních okolnostech odevzdáváme do vůle Boží, vzdáváme tím Bohu velikou chválu.

11. Vytrvalost a věrnost je spolehlivá cesta do nebe.

12. S kým anebo s čím máme být nejvíce trpěliví? 

S bližními a jejich slabostmi, sami se sebou, když se znovu a znovu neúspěšně potýkáme s hříchem a pokušením.

13. Žádná samota nemusí být opuštěností, žádné příkoří nemusí mé nitro rozdírat hořkostí. To vše mohu podat skrze ruce Ježíšovy Bohu Otci s radostí, 

že tento obětní dar bude proměněn mocí jeho lásky na smír za spásu mou i celého světa.

14. Žít ve stavu Boží milosti je ta nejúčinnější ochrana před jakoukoliv mocí zla. Ježíš nás nikdy nevydá do jeho moci. 

Důvěřovat mu znamená nastolit ve svém srdci pokoj a smíření.

15. Být nablízku člověku, který se ocitá v těžkostech, je projev milosrdenství, dokonce i zvláštní projev Boží blízkosti a soucítění.

16. Podstatnou podobou postní doby je ochota přijímat každodenní kříže jako vítanou možnost stanout po boku Pána Ježíše, směřujícího k vrcholnému 

sebeodevzdání na Kalvárii pro naši spásu.

17. Jaké je moje odhodlání nést s Ježíšem kříž – a jaká je moje schopnost nést ho v tichosti, 

bez potřeby strhnout na sebe obdiv nebo alespoň soucit těch okolo?

18. Nejintenzivněji prožíváme společenství s Ježíšem v Eucharistii a u Božího svatostánku.

19. Boží slovo nás povzbuzuje k věrnosti, stálosti a vytrvalé důvěře. Jen tak může Bůh v našem životě osvědčit svou věrnost a své slitování.

20. Postní čas je časem milosti. Bůh vychází vstříc naší touze, překračuje naše slabosti a naplňuje nás svými dary. Nejde o vnější změnu, nýbrž o niter-

nou proměnu: naše víra má být více vztahem a méně zvyklostí.

21. Je třeba nedbat na lidské mínění, ale dbát na vlastní svědomí, co o nás svědčí. Za svědka všech skutků mít Boha.

22. Vztahem s Marií se naše víra nestane modloslužbou, ale získá citlivost a pokoru. 

S Mariinou pomocí dokážeme užívat i své lidství jako dar a nástroj svatosti. 

23. Ježíš má mnoho milovníků svého království, ale málo nosících jeho kříž. Všichni touží se s ním radovat, ale málokteří chtějí pro něho něco snášet. 

Mnozí Ježíše milují, dokud se jim nenaskytne žádné protivenství.

24. Ježíšova křížová cesta nás učí obětovat se pro lásku a milovat skrze oběť. Chtít ji obejít znamená minout se s Ježíšem.

25. Pohled upřený na Ježíše zjednodušuje život ve světě a pomáhá udržet správný směr.

26. Utrpení je největší poklad na zemi – očišťuje duši. V utrpení poznáváme, kdo je naším opravdovým přítelem.

27. Bůh do naší duše vložil kompas, jehož pomocí je možno zorientovat se na každém životním rozcestí. 

Máme totiž svědomí, spolehlivý nástroj Božího vedení.

28. Překážkou Božího milosrdenství není naše hříšnost, ale častěji lhostejnost a ochablost. Člověk, který po ničem netouží, také o nic nebojuje.

29. Mějme odvahu usilovat o stále větší souznění s Boží milostí. 

Ta se může stát darem, jaký Bůh touží dávat lidem i mýma rukama. Buďme pro lidi požehnáním.

30. Dokud žijeme, Boží láska v nás roste. Až do smrti máme usilovat o Boží lásku.

31. Milosrdenství je řeč, kterou k našim duším promlouvá Bůh.
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Během prvního březnového týdne je možné 
hlasovat pro jednu ze čtyř variant mříže, která 
bude umístněna v předsíni kostela sv. Archan-
děla Michaela ve Vernéřovicích. Mříž má smysl 

z důvodu větrání, ale i částečného zpřístupnění 
kostela, zvláště během teplejších měsíců během 
roku. Nabídka od uměleckého kováře Martina 
Štefanky ze Všestar je v min. výši 110.000 Kč 

a max. výši 130.000 Kč. Hlasovat je možné na 
farní email church.broumov@gmail.com, s tím, 
že stačí napsat jedno z písmen A, B, C, D.

P. Martin Lanži

Čtyři návrhy 
podoby mříže pro kostel ve Vernéřovicích
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Co asi David myslel výrazem procitnout, když 
psal tento žalm?  V dnešní době se toto slovo pří-
liš nepoužívá a ve slovníku současné češtiny se 
vysvětluje ve smyslu probudit se. Probudit se ze 
spánku, z hrozného snu, z bezvědomí, omámení. 
Dalo by se také říci začít vnímat skutečnost. 
David zřejmě cítil, že svůj život neprožívá napl-
no a něco důležitého mu v něm chybí. Od stavu 
bdělosti očekával významnou událost – chtěl 
spatřit Boha. V Bibli se ale dočteme, že Boha ne-
lze vidět (Jan 1,18), a přesto v Davidově žalmu 
čteme verš- „…nasytím se pohledem na Tebe“, 
tedy neuvidím tě jen letmým pohledem, ale budu 
se smět na tebe dívat do sytosti, jak dlouho budu 
potřebovat, budu si tě vrývat do paměti, ty budeš 
mým pokrmem a já budu z tebe žít. Zdali se tato 
touha měla uskutečnit už v životě pozemském, 
nebo až v tom, kterému říkáme věčný, není až 
tak podstatné. Přesto, že v plnosti lze Boha vidět 
až na věčnosti, mohou už v životě pozemském 
nastat okamžiky patření na Boha, chvíle, kdy se 
hranice mezi životem pozemským a věčným do 
jisté míry vytrácí. I církevní otcové říkají – věčnost 
začíná tady a teď. (Jurij Gagarin prý po návratu 
z vesmíru prohlásil, že Boha tam nahoře nikde 
neviděl. Jistý kněz k tomu poznamenal: „Když jsi 
ho neviděl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“)
Podmínkou patření na Boha je čisté srdce (Mat 
5,8). Aby srdce bylo čisté, musí být neustále 
bdělé, připravené hledat Pravdu, čistý zdroj ži-
vota. Pak je možné vnímat vnitřními smysly i to, 
co je fyzickému světu skryté. V posledních letech 
můžeme často vnímat, že současný svět má 
touhy poněkud opačné.  Pomocí virtuální reality 
se záměrně snažíme dostat z bdělosti do stavu 
iluze. V Číně, a zřejmě nejen tam, existují tzv. 
agentury na sny. Pomocí virtuální reality vás po-

dle přání „přenesou“ do vašeho snu. Je to jakýsi 
druh zábavy, či relaxace, kde se ve skutečnosti 
manipuluje s lidskými představami, fantazií. Iluze 
je dokonalá.  Zažijete to, čeho se vám v životě 
nedostává, to, o čem jen sníte.  Zaplatíte a od-
cházíte pro danou chvíli uspokojeni. Nemusíme 
ovšem až za hranice našeho kontinentu.  Stačí 
se zamyslet nad texty některých českých písní.  
V jedné z nich se zpívá: „…nelíbí se mi svět, jak 
je teď právě, tak si tvořím vlastní ve své hlavě…
nelíbí se mi svět, jak se právě chová, tak si tvořím 
vlastního boha…“. Zakusit, jak krásné by to bylo, 
kdyby svět i lidé odpovídali našim představám, 
by ale ve skutečnosti mohlo být ještě větším 
zklamáním než realita, ve které žijeme a se kte-
rou nejsme spokojeni. Ať už svět vypadá jakkoli, 
není možné se chlácholit iluzemi, jaké by to bylo, 
kdyby…  Ani duši nelze nakrmit nějakou virtuální 
břečkou ve snaze ji uspokojit. Pokud tak činíme, 
nemůžeme se divit, že nemáme víc šťastných a 
spokojených lidí, ale víc psychopatů, lidí nervově 
labilních a psychicky nevyrovnaných. 
 Bdělost je název i hlavní téma poslední knihy je-
zuitského kněze, teologa, psychoterapeuta a spi-
sovatele Anthony De Mella (1931-1987), která 
vyšla až po jeho smrti. Celý obsah díla je vlastně 
poukazem na stav „spánku“, ve kterém se potá-
címe v domnění, že žijeme skutečný život. Sou-
středěni sami na sebe, na své zájmy, očekávání, 
iluze, bolesti či vlastní štěstí. Spíme. Ve spánku 
je nám lépe, protože nemusíme hledat příčinu 
svých problémů, brát do vlastních rukou zodpo-
vědnost za svůj život a požadujeme od druhých, 
aby nás oni činili šťastnými. Necháváme se ma-
nipulovat, když přijímáme myšlenky, které nejsou 
naše, a bez rozlišování se s nimi ztotožňujeme. 
Trpíme depresemi a úzkostmi, že svět je špatný, 

násilně se snažíme věci spravovat a předělávat 
druhé, aby odpovídali našim představám. Sytíme 
se svým sobectvím, žárlivostí, bolestmi. 
Ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-
1910) řekl - „Všichni si myslí, že změní svět, ale 
nikdo nepřemýšlí, jak by změnil sebe.“ 
 Často si klademe otázky, zdali skutečně exis-
tuje Bůh, kdo je Ježíš Kristus, existuje život po 
smrti?  Jak málo se ale ptáme – kdo jsem já, 
jaký skutečně jsem? Jak se ale dopátrat pravdy 
o sobě i o druhých? Anthony de Mello radí – ne-
dělat nic násilného, jakoby zpovzdálí pozorovat 
sám sebe, vnímat svoje reakce, uvědomit si jak 
se cítím tělesně, co se odehrává v mé mysli.  Jen 
to, čeho jsem si vědom, můžu mít pod kontrolou. 
Benediktínský mnich Anselm Grün doporučuje k 
poznání sebe atmosféru ticha, protože ze všech 
stran k nám doléhá ohlušující lomoz světa.  Kou-
pej si duši v mlčení – v mlčení probíhá opravdové 
poznání všech věcí, tady můžeme poznávat sami 
sebe, své skutečné já. Negativní emoce z našeho 
života nelze odstranit, ale budou-li pochopeny, 
mohou se proměnit ve zdroj naší vnitřní síly. To je 
základ k proměně, která nám umožňuje dívat se 
na věci pravdivě a uschopnit se k vnímání jem-
ných impulsů, kterými nás Bůh oslovuje. 

Až procitnu, nasytím se pohledem na Tebe. Kdo 
touží po tomto pohledu, musí nejprve projít svým 
vlastním „údolím smrti“, musí nechat zemřít 
svou fantazii a iluze o tom, že za moje štěstí jsou 
odpovědni druzí. Kořen zla je v nás samotných, 
v našem sobectví, ideologiích, falešných před-
stavách. Odstraníme-li tyto překážky, které nám 
brání vidět pravdivě, promění se i všechno ostat-
ní. To je lék, který nikdy neselže.    

 J. Teinerová (použitá literatura: Bdělost – 
Anthony De Mello SJ, O mlčení – Anselm Grün, 

Cesta duše k Bohu – sv. Bonaventura)  

Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe… (Žl 17)

(humor) 

Obvyklý pohled z nejmenšího okna nejseverový-
chodnější fary diecéze během tradičních večer-
ních zpráv nevěštil nic dobrého. Světlo z něčeho 
jako středověké pochodně a čilé bzučení připo-
mínající jihoafrické vuvuzely, tak tak respektovaly 
vládou nařízený zákaz vycházení po deváté hodi-
ně večerní.  Ústupový pohled z protějšího okna 
farní budovy do otevřeného náměstí nabídl knězi 
jenom skrovnou útěchu z poznání, že právě vy-
tažené dlažební kostky jsou něco jako legendární 
akce „Z“, jinak řečeno, že pro případnou ply-
nofikaci detašovaného pracoviště biskupského 
úřadu bude ušetřeno v kolonce „příprava stave-
niště“.
Několik desítek hlav čítající dav se němě plížil 
k bílému zvonku u dveří duchovní správy. Únik 
byl více méně nemožný. Hnutí za možnost číst z 
postní brožury jako první obsadilo oba východy 

budovy. Shodou okolností jel kolem samostatný 
výpomocný duchovní (SVD). Dobrou náladu z 
nedělních slev u místního německého prodejce 
mu narušilo uvědomění si už nahoře popsané 
scény.  Jinak řečeno, plynulou cestu z marke-
tu mu zastavil dav, který směroval k osamocené 
stavbě na periferním málo osvětleném náměstí 
města. Transparenty s texty jako „BUDEME SE 
ZPOVÍDAT KAŽDÝ MĚSÍC“, „DO SBÍRKY BUDEME 
DÁVAT JENOM BANKOVKY“ nebo „BUDEME ZA-
VÍRAT DVEŘE KOSTELA“, naznačovaly, že doba 
dlouhé domácí izolace způsobila nekontrolova-
telný hlad po osvěžení ducha a duše. 
Zmiňovaný SVD se šetrně pokusil o uchope-
ní role mediátora. Dle všeho úspěšně. Dav se 
zastavil. Dočasný obyvatel fary s bázní otevřel 
okno. Povrchem dlažebních kostek prošla láva 
lidského potu. Nikdo se neodvážil říct jediné slo-
vo. Spirituální potřebu bylo možné krájet řeznic-
kým nožem. Kdo promluví jako první? 

Do vládou povoleného ticha zazvonil telefon při-
pojený na dosud neodhlášenou pevnou linku. 
Baterii mobilního telefonu si kněz nestihl v prů-
běhu dne pro četné hovory s památkáři a spon-
zory nabít a ve chvíli, když mu šlo o vlastní život, 
se mohl spoléhat už jenom na důvtip okresního 
nadřízeného, kterému ještě stihl alespoň krátce 
přiblížit napjatou atmosféru. Kněz získal souhlas 
davu. Ze sluchátka předrevolučního telefonu 
promluvil hlas okrskového vikáře. Davem pro-
běhla menší vlnka nejistoty po otázce identity. 
Byla to rozhodující chvíle. SVD to správně vytušil 
a vykřikl „Je to on!“. Asi tak po třech, maximál-
ně čtyřech vteřinách nastalo vládou zakázané 
objímání a povolený pláč. Vikář slíbil do nejbližší 
neděle požadované brožurky. Hlad bude utišen. 
Na chvíli. Snad se z toho kněz poučí. Už to trvá 
dlouho.

P. Martin Lanži

HAMČÍPOBRAJÍ – Hnutí za možnost číst z postní brožury jako první
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Dalším varhaníkem, který střídavě působil v 
klášterní kostele a v kostele sv. Petra a Pavla 
byl Josef Gramer (1725-1796), který se v roce 
1754 v Broumově oženil a přestěhoval se z Bo-
žanova do Broumova. V Broumově zastával místo 
klášterního varhaníka. Je však známo, že až do 
roku 1785 zastával i místo varhaníka v kostele 
sv. Petra a Pavla, jelikož ve farní škole nebyl pro 
tuto funkci vhodný učitel. Gramer se narodil 9. 
2. 1725 v Šonově. Jeho rodiče pocházeli z Bo-
žanova. Gramer nejdříve působil od roku 1750 
do roku 1754 jako varhaník v Božanově. Gramer 
byl třikrát ženatý. První manželství s Katharinou 
Francke bylo bezdětné. Po její smrti se znovu 
oženil s dcerou břevnovského klášterního varha-
níka Thomase Javůrka Katharinou, s níž měl dvě 
děti. Krátce po porodu druhého dítěte i jeho dru-
há žena zemřela roku 1764. V roce 1767 se po 
třetí oženil a s ženou Elisabeth Teuber z Božano-
va měli pět dětí. Jeho nejstarší syn Josef se stal 
farářem v Dolním Dvoře (Niederhof) u Trutnova.
Gramer těžce onemocněl a zemřel 9. 1. 1796.
V roce 1769 byli do broumovské školy dosazeni 
jako učitelé bez odpovídajícího vzdělání Valentin 
Fechner a Benedict Pohla (Pohl). Hudbu na kůru 
obstarávali oba kantoři. Fechner byl regenschori 
a Pohla kantorem. Ale žádný z obou učitelů ne-
byl varhaníkem, proto na varhany docházel hrát 
klášterní varhaník Josef Gramer, jak bylo již uve-
deno. Jelikož pod vedením regenschoriho Fech-
nera byla hudba nedbale obstarávána, převzal 
řízení kůru Pohl, přičemž Fechner pouze udával 
takt zpěvákům. Po odchodu Pohla do Trutnova 
přivedl do Broumova kupec Fürbass jistého Jo-
sefa Bauma (†1796) z Německého Brodu, dnes 
Havlíčkova Brodu. Tehdejší prelát Rautenstrauch 
jmenoval Bauma za 2. učitele po Pohlovi. Jelikož 
uměl hrát na varhany a na housle a zároveň byl 
i dobrý zpěvák, převzal řízení hudby na zdejším 
kůru. Své učitelské místo zastával až do své smr-

ti. Zemřel v roce 1796 v Broumově.
Valentin Fechner (cca 1725-2. 7. 1801), naroze-
ný v klášteře Leubus (Lubieź, D. Slezsko) nedale-
ko Legnice jako syn Heinricha Fechnera ze Seit-
sch (Siciny). Oženil se 22. 11. 1750 v Broumově 
a měl 7 dětí. Zemřel v Broumově 2. června 1801 
ve věku 76 let. Kronikář nedává o hudebníkovi 
ani o pedagogovi nijak dobré vysvědčení. Podle 
něj Fechner neměl v té době pro učitele potřebné 
předpoklady pro hru na varhany, měl jen málo 
ambicí pro hudební organizaci bohoslužeb a ani 
nebyl připraven na pedagogickou zkoušku i ve 
věku 40 let. Také on přišel při požáru roku 1757 
o hudebniny a mobiliář v hodnotě 17 fl. a 12 kr. 
Z jeho hudebního odkazu se dochovalo několik 
skladeb ve farním archívu a v archívech brou-
movského a břevnovského kláštera (Asperges 
me, Ecce quomodo, Litanie a další).
Na broumovském gymnáziu studoval v roce 
1785 jistý Franz Horák (1762-1809) narozený 
v Dašicích u Pardubic. Horák je kronikáři dobře 
hodnocen jak z hlediska jeho hudebních schop-
ností, tak z hlediska jeho učitelské kvalifikace. 
V letech 1781-1785 navštěvoval broumovské 
gymnázium, které v roce 1785 dokončil s velmi 
dobrým prospěchem. Ještě téhož roku byl do-
sazen na místo učitele v místní městské škole, 
kde ihned zavedl nové školské reformy. Tentýž 
rok převzal od Gramera místo varhaníka a v roce 
1804 se stal ředitelem kůru v kostele sv. Petra 
a Pavla. Horák byl známý svým umem hraní na 
varhany při zvláštních vystoupeních ve farním 
kostele. Na Nový rok 1796 dočasně převzal po 
nemocném Gramerovi i funkci klášterního var-
haníka. 
Ve farním hudebním archívu se dochovalo mno-
ho jeho rukopisů v opisech různých skladeb růz-
ných autorů. Se jménem Horák je možná spojený 
pseudonym Montano, od kterého se v archívech 
dochovalo několik skladeb. Horákovi je přičítáno 
autorství skladby Vota filiorum, gratulační kantáty 
pro opata P. Jakuba Chmela z roku 1799. Horák 
byl velmi pilný v opisování hudebnin. Dochovalo 
se více jak stovka opisů skladeb různých autorů. 
Zemřel v Broumově 10. července 1809.
V roce 1796 nastoupil po smrti Josefa Bauma na 
místo druhého učitele Wendelin Rummler z Hos-
tinného (Arnau), který měl potřebná osvědčení k 
výkonu funkce učitele, ale nebyl natolik zručný ve 
hře na varhany, že by dokázal hrát na varhany při 
provádění figurální hudby. Na druhé straně byl 
dostatečně schopný doprovázet obvyklé společ-
né mešní zpěvy. Z tohoto důvodu větší část hraní 
na varhany připadla na Horáka.
Po Horákově smrti byl v listopadu 1809 do funk-
ce učitele jmenován František Růžička (Franz 
Ruziczka) (1783-1859). Růžička se narodil v 
Radnicích u Plzně a roku 1800 se stal učitelem 

na městské škole v Broumově. Na broumovském 
kůru byl pokračovatelem svých předchůdců při 
realizaci chrámové figurální hudby i přesto, že se 
v té době začala rozšiřovat Josefínská reforma i 
na poli chrámové hudby. V jeho opisech se na-
cházejí v kostelních archívech hodnotné skladby 
(Vogel, Laube, Mozart, Boroni a další), což svědčí 
o jeho pozitivnímu přístupu k provozování kvalitní 
figurální hudby. V archivu farního kostela se na-
chází i jedna jeho drobná skladba s doprovodem 
koncertantních varhan. Zemřel v Broumově 26. 
3. 1859. 
Dalším broumovským kantorem působícím na 
broumovské městské škole byl Franz Kopp, 
který přišel do Broumova ze svého učitelského 
působiště v Teplicích nad Metují v roce 1851. Na 
broumovské hlavní škole působil do roku 1869. 
Narodil se v Běluni u Náchoda (součást Brzice) 
8. 11. 1801. 16. září se oženil jako třetí učitel 
na městské škole a varhaník v Broumově. Měl 
celkem 8 dětí. Z jeho rukou se v archívech na-
chází mnoho opisů různých kompozic od mnoha 
autorů (Vogel, Koželuh, Brixi, Dittersdorf). Zemřel 
jako penzionovaný učitel, klášterní varhaník a 
nositel zlatého Záslušného kříže za dlouholetou 
veřejnou službu ve věku 70 let dne 12. 1. 1872. 
Za svého působení v Teplicích n. Met. se setkal 
s pozdějším operním pěvcem J.A. Tichatschkem. 
Kopp mu po zjištění jeho pěveckého talentu 
dopomohl k získání místa zpěváčka v broumov-
ském klášteře. V roce 1865 byl Kopp spoluza-
kladatelem pěveckého spolku Orpheus, který 
působil v Broumově v letech 1865-1938. 
Spolu s Koppem učil na broumovské škole Jo-
hann Patzak (1825-1900), který se narodil 28. 
12. 1825 v Královci u Žacléře. V osmnácti letech 
roku 1843 dostal místo učitele v Božanově a po 
třech letech odešel jako podučitel do Šonova. Od 
roku 1851 učil v Broumově, zpočátku jako po-
dučitel na hlavní škole. Zároveň působil na kůru 
kostela sv. Petra a Pavla jako sbormistr a varha-
ník. Dokladem jeho působení jsou opisy několika 
skladeb a několik jeho kompozic (Roroate coeli) 
uložených v hudebních archívech v Božanově a 
Broumově. V roce 1869 se stal školským inspek-
torem a od roku 1871 zastával funkci ředitele 
školy. Za věrnou více jak čtyřicetiletou službu ve 
školství obdržel v roce 1871 císařské vyzname-
nání. Zemřel 16. 4. 1900 a jeho hrob je dodnes v 
blízkosti hlavního vchodu do hřbitovního kostela 
v Broumově po boku klášterního varhaníka Julia 
Witka.

Pokračování příště.

Chrámová hudba na Broumovsku 
v průběhu pěti století. (2) Ing. Vladimír Hrubý



Důležitou roli v tomto tématu hraje 14. nisan (náš 
březen až duben), čili pevné datum židovských 
Velikonoc, kdy si vyvolený národ po celý týden 
připomíná svoje vysvobození z Egypta pod ve-
dením Mojžíše. Křesťané pak slaví o Velikonoční 
neděli Kristovo zmrtvýchvstání, nikoli pondělní 
pomlázku, či jiné svátky jara, co už jsou lidové 
tradice. 
Hned v prvních desetiletích nově šířícího se ná-
boženství nepanovala jednota v otázce: „Kdy se 
má připomínat ukřižování Ježíše Krista a zejména 
pak jeho zmrtvýchvstání?“. Třeba, církve založe-
né sv. apoštolem Janem se držely obyčeje konat 
Paschu ve stejném termínu jako židé. Rozhodnutí 
učinil až po čtyřech staletích existence křesťan-
ství První nicejský koncil v roce 325. Jednalo se 

vůbec o první koncil Církve a konal se na území 
dnešního Turecka. Zde bylo potvrzeno a upev-
něno pravidlo konat křesťanskou Paschu vždy v 
neděli po prvním úplňku. Proto slavení Velikonoc 
může kolísat mezi 22. březnem až 25. dubnem. 
Třeba v roce 2008 byla Popeleční středa už 6. 
února a Velikonoce ještě ve třetím měsíci roku, 
konkrétně 23. března. Naopak v roce 2011 byla 
Popeleční středa 9. března a Velikonoce 24. 
dubna. 
Je pak už jenom logické, že podle slavení Ve-
likonoc se řídí i slavení dalších významných a 
krásných katolických svátků jako jsou Nanebe-
vstoupení Páně, Letnice,  Nejsvětější Trojice, či 
slavnosti Těla a Krve Páně.

P. Martin Lanži
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

7. březen
Otovice             08:30 
Vernéřovice  10:00 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 

14. březen
Martínkovice  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00

21. březen
Otovice   08:30 
Vižňov   10:00 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00 

28. březen (Květná)
Božanov   08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  17:00

MŠE SV. V TÝDNU

Úterý klášterní k.  17:00
Středa děkanský k. 17:00
Čtvrtek k. sv. Václava 08:00*
Pátek děkanský k. 17:00
Sobota  k. sv. Václava 17:00
 

*Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (25. března) mše 
sv. v 17:00 jenom v hřbitovním k. Panny Marie 

Adorace: středa a pátek u P+P, 17:30 – 17:45 

Pobožnost křížové cesty: 
v pátek u P+P a v neděli v klášteře, vždy od 16:30 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 27/03, P+P, 09:00 – 10:30 (velikonoční) 

Termín Popeleční středy 
a Velikonoc se řídí prvním jarním úplňkem 


