
Další příležitosti

Známý dánský filozof 19. století Søren Kierkegaard kromě jiného řekl, 
že křesťany nemůžeme nikdy být, křesťany se můžeme jenom stávat. Bě-

hem nejhezčího měsíce v roku nám tato činnost určitě půjde lehčeji. I v síle 
Ducha svatého, kterého seslání si koncem května připomene.

P. Martin Lanži
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Kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích.

Původní dřevěný kostel v Martínkovicích byl po-
staven roku 1605 a dle zápisu v kronice martín-
kovické farnosti zde byly umístěny varhany už v 
roce 1630. Po dokončení stavby nového kostela 
v roce 1694 byly zřejmě v průběhu tohoto roku 
přeneseny varhany z původního kostela. Svědčí 
o tom zápis ve výše uvedené kronice, kde se pi-
satel zmiňuje o výdajích na varhanáře při stavbě 
nového kostela. Tyto varhany zde sloužily až do 
roku 1769, kdy započal Franz Süssmuth se stav-
bou nových varhan, které byly dokončeny v roce 
1771 a stojí zde doposud. Z těchto informací lze 
dovodit, že chrámová hudba se v martínkovic-
kých kostelích provozovala už od roku 1605, kdy 
se liturgické zpěvy dle zvyklostí zřejmě provozo-
valy bez doprovodu hudebních nástrojů a od roku 
1630 již zněly při liturgii i varhany.
Ve farní kronice je uveden přehled kantorů (učite-
lů) v Martínkovicích. Jako první je uveden Georg 
Haan z Martínkovic (*????-16. 12. 1607). Jeho 
působení se datuje od r. 1605 do roku 1607. 
Po něm nastoupil na místo kantora v roce 1608 
Adam Haan, který působil ve funkci kantora až 

do roku 1623, kdy jej nahradil Stanislaus Haan. 
Po něm nastoupil v r. 1625 Kaspar Gottschlich, 
který již v roce 1630 měl k dispozici varhany. 
V roce 1633 nastoupil na místo kantora Georg 
Meissner z Otovic, který zde působil plných 35 
let až do roku 1668. Po něm se ujal služby do r. 
1673 Johann Leonard Pröll z Broumova. Novým 
kantorem se v témže roce stal Johann Meissner 
z Martínkovic, za jehož působení se začalo v roce 
1690 se stavbou nového kostela. Tento kantor 
zřejmě měl později k dispozici už varhany v no-
vém kostele. V letech 1697-1710 byl kantorem 
Heinrich Meier z Otovic, po něm nastoupil na 
uvolněné místo Heinrich Rotter, který zde působil 
do r. 1717.  Dalším kantorem se v tomto roce stal 
Benedict Rotter z Heřmánkovic, který zde půso-
bil 29 let do r. 1746. Téhož roku byl jmenován 
kantorem Adam Rotter z Božanova (*????-21. 
6. 1760), po jeho smrti v r. 1760 se služby ujal 
jeho syn Adam Rotter, který zde funkci kantora 
vykonával až do roku 1780. Za jeho působení 
se v roce 1769 začalo se stavbou nových var-
han, které byly dokončeny v r. 1771, takže tyto 
varhany mohl tento kantor využívat dalších 9 let. 
Dalších 7 let do r. 1787 zde působil jako kantor 
Benedict Rotter z Vernéřovic. Jak je z uvedeného 
patrné převažuje ve výčtu jmen kantorů jméno 
Rotter. Jak bývalo v té době dosti běžné v někte-
rých případech se jednalo o rodinné příslušníky, 
kteří kantorské povolání po sobě dědili.
V roce 1787 začal vykonávat funkci kantora An-
ton Ansorge z Vižňova. Bližší informace o něm se 
zatím nepodařilo zjistit. V místním hudebním ar-
chívu se však dochoval jeho rukopis opisu sklad-
by Valentina Fechnera Rorate coeli pod č. 213. Z 
toho je patrné, že chrámovou hudbu na místním 
kůru po mnoho let provozoval, neboť další zmín-
ka o následujícím kantorovi je až v r. 1839.
V roce 1839 se úlohy kantora a regenschoriho 
ujal Franz Žďarský (1809-1873). Narodil se ve 

Sloupně 28. 10. 1809. V roce 1929 byl uzpůso-
ben k výkonu funkce učitele. Do učitelského úřa-
du v Martínkovicích nastoupil 6. 9. 1839, když do 
tohoto času vykonával různé učitelské funkce na 
jiných místech. Jak bylo v té době běžné, téměř 
každý vesnický kantor vykonával funkci ředitele 
kůru (regenschori) a varhaníka. Žďarský musel 
být velice vzdělaným a schopným hudebníkem, 
o čemž svědčí značné množství opisů skladeb 
různých autorů. Tyto hudebniny jsou uloženy na 
místním kůru. Zdejší hudební archív obsahuje 
více jak 300 skladeb. Většina opisů pochází z 
rukou Žďarského. V roce 1845 provedl Žďarský 
opravu zdejších varhan za pomoci přizvaného 
truhláře. Varhany musely být ve špatném stavu, 
neboť v kronice se po této opravě píše, že var-
hany „jsou schopné k užívání“. Při této opravě 
došlo k výměně hracího stolu, jenž byl původně 
umístěn ve varhanní skříni, a k jeho umístění če-
lem k oltáři. Přestavbu ve výši 56 florinů (zlatých) 
zaplatil z poloviny sám kantor. Za jeho působení 
byla na kůru provozována velmi kvalitní církev-
ní figurální hudba, jak o tom svědčí množství 
poměrně náročných skladeb (Haydn, Mozart 
apod..) umístěných v hudebním archívu.
Dne 4. listopadu 1868 Žďarský rezignoval z dů-
vodu odloučení školy od kostela na službu zvo-
níka a s tím spojené úřednické práce. Ponechal 
si pouze službu na kůru a funkci kostelního slu-
žebníka.                
Dne 2. října 1871 zanechal výkon učitele v obec-
ní škole a odešel do penze. 
Zemřel 2. listopadu 1873 po té, co onemocněl 
na kurděje. Byl pohřben na místním hřbitově. 
Jeho náhrobní deska spolu s deskou jeho man-
želky je zasazena do hřbitovní zdi vlevo od hlav-
ního vchodu.

Pokračování příště

Chrámová hudba na Broumovsku v průběhu 
pěti století. (4) Ing. Vladimír Hrubý

Franz Žďarský s manželkou Annou Barbarou



357. Jak je křesťanský morální život 
spojen s vírou a svátostmi?
Co vyznává symbol víry (Kredo), to svátosti dáva-
jí. Vždyť jimi věřící dostávají Kristovu milost a dary 
Ducha svatého, které jim dávají schopnost žít nový 
život Božích dětí v Kristu, jehož přijali vírou.
358. Co je kořenem lidské důstojnosti?
Důstojnost lidské osoby má svůj kořen ve stvoření k 
obrazu a podobě Boha. Lidská osoba, vybavená du-
chovní a nesmrtelnou duší, rozumem a svobodnou 
vůlí, je zaměřena na Boha a povolána se svou duší i 
se svým tělem k věčné blaženosti.
359. Jak dosáhne člověk blaženosti?
Člověk dosáhne blaženosti díky Kristově milosti, 
která ho činí účastným na božském životě. Kristus v 
evangeliu ukazuje svým cestu, která vede ke štěstí 
bez konce – k blahoslavenství. Kristova milost pů-
sobí i v každém člověku, poslouchaje své svědomí 
hledá a miluje pravdu a dobro a vyhýbá se zlu.
360. Proč jsou blahoslavenství důležitá 

pro nás?
Blahoslavenství jsou středem Ježíšova kázání a 
přebírají a dovádějí k dokonalosti Boží přísliby, dané 
od Abraháma. Načrtávají samu Ježíšovu tvář, cha-
rakterizují autentický křesťanský život a odhalují 
člověku poslední cíl jeho jednání, věčnou blaženost.
361. Jaký vztah mají blahoslavenství s 
touhou člověka po štěstí?
Odpovídají vrozené touze po štěstí, kterou Bůh vložil 
do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě, a kterou 
může ukojit pouze On.
362. Co to je věčná blaženost?
Je to patření na Boha ve věčném životě, v němž 
budeme mít plně „účast na božské přirozenosti“ (2 
Petr 1,4), na Kristově slávě a budeme se těšit z tri-
nitárního života. Blaženost přesahuje lidské schop-
nosti, je nadpřirozeným a nezaslouženým darem od 
Boha jako milost, jež k ní vede. Slíbená blaženost 
však nás staví před rozhodující mravní volby tím, že 
nás podněcuje milovat Boha nade všechno.
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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 

28. května

Noc kostelů

3. června

Slavnost Božího Těla

12. června

Farní den (fara Ruprechtice) 

20. června 

1. svaté přijímání 

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 Jiné liturgické slavnosti 

Zjevení dává smysl dějinám
44. Vidění z knihy Zjevení k nám hovoří o „svitku 
popsaném zevnitř i zvenčí, zapečetěném sedmi 
pečetěmi“, který drží „v pravici ten, který sedí 
na trůně“ (Zj 5,1). Tento text obsahuje stvoři-
telský a spásonosný Boží plán, jeho podrobnou 
vůli ohledně všeho: ohledně osob, věcí, událostí. 
Žádná stvořená pozemská nebo nebeská bytost 
není s to „tento svitek otevřít a číst jej“ (Zj 5,3), 
neboli pochopit jeho obsah. Ve zmatku lidských 
událostí nedokáže nikdo ukázat směr nebo smysl 
posledních věcí.  Jenom Ježíš je pánem zape-
četěného svitku (srov. Zj 5,6–7); pouze on „je 
hoden rozlomit jeho pečeti“ (Zj 5,9). Jenom Ježíš 
je totiž schopen odhalit a uskutečnit Boží plán, 
který je v něm ukryt. Je-li lidské úsilí ponecháno 
samo sobě, nemůže dát dějinám a jejich udá-
lostem smysl a život zůstává bez naděje. Pouze 
Boží Syn je s to rozptýlit temnoty a ukázat ces-
tu. Otevřený svitek je pak předán Janovi a skrze 
něj celé církvi. Jan je vyzván, aby svitek vzal a 
spolkl jej: „Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky 
anděla stojícího na moři i na zemi (...) Vezmi ho 
a spolkni!“ (Zj 10,8–9). Teprve až jej důkladně 
stráví, bude moci náležitě sdílet jeho obsah dal-
ším lidem, k nimž je poslán s příkazem: „Znovu 
musíš prorokovat proti mnoha lidem, národům, 
jazykům a králům“ (Zj 10,11).

Nutnost a naléhavá potřeba hlásání
45. Evangelium naděje, dané církvi a v ní žité, 
vyžaduje, aby bylo každý den hlásáno a dosvěd-

čováno. To je vlastním posláním církve všech 
dob a všech míst. To je také posláním dnešní 
církve v Evropě. „Hlásat evangelium je skuteč-
ně milostí a vlastním povoláním církve, a ona v 
něm nachází svou nejvnitřnější totožnost. Církev 
existuje právě proto, aby hlásala evangelium, 
tj. aby kázala a učila, aby působila jako kanál, 
jímž proudí dar milosti, aby smiřovala hříšníky 
s Bohem, aby ustavičně prodlužovala a zvěč-
ňovala Kristovu oběť ve mši svaté, v památce 
jeho smrti a slavného zmrtvýchvstání.“ Církvi v 
Evropě, „nová evangelizace“ je úkolem, který tě 
očekává! Uměj znovu najít zápal k hlásání! Uvě-
dom si, že dnes, na počátku třetího tisíciletí, se k 
tobě vznáší naléhavá prosba, která zazněla již na 
úsvitu prvního tisíciletí, když se Pavlovi ve vidění 
zjevil Makedoňan, který ho prosil: „Přejdi do Ma-
kedonie a pomoz nám!“ (Sk 16,9). I když je tato 
prosba nevyjádřená nebo dokonce potlačená, je 
tou nejhlubší a nejryzejší prosbou, která vyvěrá 
ze srdce současných Evropanů, žíznících po na-
ději, která neklame. Tobě byla tato naděje dána 
darem, abys ji v každé době a na každém místě 
předávala s radostí dál. Ježíšova zvěst, kterou je 
evangelium naděje, ať je tedy tvou chloubou a 
tvým nejhlubším důvodem existence. Pokračuj 
s obnoveným zápalem v tomtéž misijním duchu, 
který během těchto dlouhých staletí, počínaje 
kázáním apoštolů Petra a Pavla, vedl tolik světců 
a světic, autentických hlasatelů evangelia na ev-
ropském světadílu.

ECCLESIA IN EUROPA XIV. 
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
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Co pokládáte za hlavní poselství křesťan-
ství?
Odpovím parafrází slov jednoho svého idolu: 
„Nebude-li Francie veliká, nebude.“ Nebude-li 
naše společnost a Evropa křesťanská, nebude. 
Křesťanství má hodnoty, které jsou dány v ge-
nech této společnosti, a bez nich se tato společ-
nost rozpadne.

A jakými hodnotami by se měla katolická 
církev prezentovat? Občas může působit 
víc negativně než pozitivně, víc proti než 
pro.
Hodnota je skutečnost, kterou prochází a kterou 
vytváří Ježíš Kristus. On nás neposílal do světa 
jako organizované společenství, ale řekl svým 
učedníkům: „jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium,“ to znamená zvěst o Bohu, a apo-
štol Pavel, který vytváří středomořské křesťan-
ství, říká: „hlásáme Krista“ – bez hlásání Krista 
se všechny ostatní otázky stávají podružnými a 
nemají žádný svorník. Jsou to takové jednotlivé 
poučky, které přestávají být hodnotami. 

Jak bychom tedy měli Krista představovat 
světu?
On se nám představil sám, představil se nám 
jako ten, který nejen žil před dvěma tisíci lety, ale 
který stále vede svoji církev a je v ní stále živě 
přítomen, jednak v textu Písma svatého, jednak v 
liturgii a jednak v životě církve samotné, to zna-
mená v tradici, která nese toto poselství. Také 
víme, že se s Kristem křesťané setkávají ve svém 
osobním životě a dávají o něm svědectví.

Jak se s Kristem setkáváte Vy? Jaká situ-
ace Vás ve Vašem duchovním životě nejvíc 
formovala?
Takových situací bylo vícero, ale určitě bych jme-
noval rozhodování v době dospívání, když jsem 
si uvědomil, že musím brát křesťanství opravdu 
vážně, že nejde pouze o určitou pozici. Později 
šlo o takové životní události, se kterými jsem se 
setkal jako voják, jako kněz nebo i jako vězeň. To 
jsou momenty, které hrají v životě člověka důleži-
tou roli. Moje poznání vyšlo z toho, že tu není jiný 
důvod pro existenci světa, pro existenci člověka 
i pro moji existenci než Bůh, který je Stvořitelem, 
a který mi podává ruku. Pokud by nebyl Bůh, tak 
lidský život nemá žádnou cenu.

Jaké hodnoty jsou podle Vás pro mladou 
generaci důležité?
Myslím, že vaše generace do jisté míry cítí ne-
dostatky, v kterých předchozí generace zklamaly. 
Tekoucí identitu si nevymyslela vaše generace, 
ale nejranější naše, jde o takzvanou umlčenou 

generaci, která se narodila mezi lety 1925 a 
1945. To je generace, která prošla první republi-
kou, zkušenostmi druhé světové války, věděla, co 
je to totalita, nacismus a komunismus. Věděla, 
co je to zrada. Základní potřebou mladé gene-
race je, aby neztratila paměť, o tom mluví velmi 
často papež František; neříká tomu historie, ale 
paměť.

Má-li mladá generace splnit úkol, který je jí dán, 
nemůže mít tekoucí identitu, ale musí mít upev-
něné vědomí toho, kdo jsem, kam jdu a čeho 
chci dosáhnout. Je to možné za předpokladu, že 
víme, že nejsme sami, že jsme s druhými a pro 
druhé. Nejdůležitější pro dnešní dobu je vědomí, 
že největší jistotou je společenství rodiny, protože 
vliv rodičů a praprarodičů se nedá nikdy smazat, 
jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.

Současná generace má obrovské šance, které 
jsme my neměli, ale v tom obrovském množství 
nabídek je zároveň hrozně těžké obstát. Zažil 
jsem to, když jsem šel nakupovat vánoční dár-
ky, hrnečky. Když jsem přišel k regálu, byl jsem 
najednou úplně ztracený. V dětství jsem hrnečky 
kupoval a byl jsem na to odborník; nejcennější 
byly bílé s puntíky, jinak byly všechny stejné. Ale 
teď jsem stál před regálem a padl na mě takový 
splín, že to už není pro mě. Přiznám se, že tohle 
si uvědomuji strašně nerad.

Co na mladé generaci obdivujete?
Vezmu to trochu ze široka. Víte, rekatolizaci neu-
dělali jezuité, ale Josef II., protože nařídil povin-
né náboženství, Marie Terezie nařídila povinnou 
školu, a najednou ty děti přišly, mami, ty neumíš 
číst, tati, ty neumíš počítat. Rodiče to úplně po-
nížilo. Dnes je to podobné například s techno-
logiemi. Přijde malé děcko a umí s tím. Já se 
přiznám, že na počítači píšu strašně nerad, jen 
diktuji; nemá to klávesnici jako psací stroj. Navíc 
když se to člověk naučí, tak mi dají zase nový 
počítač a zase se to musím učit od začátku. Dnes 
ráno jsem potřeboval někomu zavolat a nešlo to; 
už mám prsty takové neohrabané. To je to, co 
obdivuji: počítače vás nutí používat jiná myšlen-
ková paradigmata, která jsou pro nás cizí, a to 
je možná i trochu příčinou nedorozumění mezi 
starší a mladou generací. Například při rozhovo-
ru postupuje mladá generace v dávání příkladů 
jinak než ta starší. Tady je potřeba mít vzájemný 
respekt. 

Jakým výzvám podle Vás čelí mladá gene-
race? 
Můj kontakt s mladou generací už není tak čas-
tý, setkáváme se při různých příležitostech, ale 

tam vždy mluvím ze své pozice. Mladou generaci 
znám třeba z rodinných setkání. Naše rodina je 
velká, první problém tedy je, že se musím před-
stavit, tu čtvrtou generaci už nedokážu zařadit. 
Navíc se setkáváme jednou za dva, za tři roky. 
Tady nejsem expert, to bych skutečně lhal. Na 
druhé straně jsou momenty, kdy se někdo při 
některých příležitostech svěří a z toho mám 
takové zvláštní poznání, že v lidských trablech 
jako by generační rozdíly nebyly. Je to to samé 
v jiném vydání. Nepovažuji tuhle generaci ani za 
horší, ani za lepší. Když starší generace říká, že 
je to teď konec světa, že to či ono za nás neby-
lo, tak to není pravda, bylo, ale v trošku jiných 
kulisách. Co si ale myslím, že je velmi důležité, 
je nepodlehnout tomu, čemu z velké části pod-
lehla předchozí generace, slibům, že život bude 
snadný. Nebude. Je třeba si uvědomit, že i vy 
budete podrobeni perným zkouškám, a proto je 
dobré neutíkat před překážkami, ale postavit se 
jim. Tenhle cvik vám chybí. Až na ten koronavirus 
nic takového, jako jsme měli my, nemáte; nás do 
toho strčili. Ale on Pán Bůh vychovává a dá člo-
věku i ty překážky. Každá generace musí projít, 
jak se říká, křtem ohněm.

Někteří mladí křesťané v sobě možná mají 
jisté napětí, protože se s některými Vašimi 
názory neshodují, ale zároveň jste hlavou 
místní katolické církve. Zajímalo by mě, 
jak by se vlastně s takovým napětím měli 
popasovat, nebo do jaké míry je možné s 
Vámi nesouhlasit?
To není otázka jenom mladých. V katolické církvi 
neměli nikdy všichni stejné názory. Něco jiného 
je církev, pravda víry, morální zásady a něco úpl-
ně jiného jsou konkrétní kulturní, politické či spo-
lečenské postoje. Tady jsem nikdy nevyžadoval, 
že by se podle mě měl mladý člověk řídit. On se 
bude prát s něčím úplně jiným, než s čím se teď 
peru já. Já se peru podle svého svědomí a urči-
tě nechci být člověkem, kterému bude všechno 
jedno. Nechci, aby mě někdo adoroval, říkal, že 
to dělám dobře. Jediné, z čeho nemohu ustoupit, 
je, že jednám podle svého svědomí, a to samé 
platí pro ostatní. Je dobré nejednat podle toho, 
co napíšou noviny. 

Četla jsem, že Vašimi cíli byl návrat majet-
ku církvím a oslovování mladých, tak bych 
se chtěla zeptat, jak se Vám je dařilo na-
plňovat?
Můj kontakt s mladými byl jednak podzemní: s 
těmi, kteří se vydávali na cestu duchovního živo-
ta, ať to byli chlapci, nebo děvčata. Po listopadu 
1989 jsem působil jako vyučující na teologické 
fakultě. Neúčastnil jsem se práce s mládeží na 
úrovni nějakého mládežnického hnutí; to bylo 
dané tím, že můj úkol byl organizačně restituovat 
duchovní život u nás. Pomáhali mi s tím i další 
spolupracovníci, kteří už dnes nejsou tolik vidět.
Udělal byste něco jinak? Je něco, co třeba 

Rozhovor kardinála Duky 
pro server Signály
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Tato památka s pohyblivým datem – první pon-
dělí po neděli Seslání Ducha svatého – se sta-
la v roce 2018 ustanovením papeže Františka 
závaznou pro celou církev. Maria, Matka církve, 
byla dříve v tento den liturgicky připomínána asi 
pouze místní církví v Polsku a v Argentině. Do 
polského liturgického kalendáře byla zavedena 
4. 5. 1971 se souhlasem papeže. Titul Panny 
Marie „Matka církve“ je od roku 1980 používán i 
v Loretánské litanii. Zvláště významnou událostí 
bylo vyhlášení Panny Marie za Matku církve 21. 
11. 1964 na závěr 3. sekce (8. kap. LG) Druhé-
ho vatikánského koncilu papežem Pavlem VI. v 
souvislosti s promulgací věroučné konstituce o 
církvi. Již dříve však papežové oficiálně učili o 
tomto vztahu Boží Matky k církvi.
Je pouze jedna Panna Maria, která je Matkou 
Božího yna. S tím souvisí různost názvů, které jí 
dává církev, aby vyjádřila její velikost i mimořád-
né dary, kterými ji Bůh obdaroval již předem pro 
zásluhy Syna, jak považoval za patřičné a také 
k našemu dobru. Podobně je tomu i při každém 
novém svátku, který je ustanoven v souvislosti 
s potřebou doby. Někdy šlo o vyzdvižení dávno 
uznávané pravdy z důvodu výskytu jejího popírá-

ní a jindy pro posílení života církve, víry a dalšího 
přiblížení se Bohu.
Panna Maria je také nazývána jmény podle míst, 
kde je uctívána. Její vyobrazení se vztahují na 
událost a ztotožňují se s ženami žijícími v dané 
oblasti. Např. Panna Maria Guadalupská přišla 
jako Mexičanka (ve výkladu jména je tou, která 
zašlápla kamenného hada, Aztéky uctívaného 
okřídleného hada místo pravého Boha). Panna 
Maria zobrazovaná v Číně má zase šikmé oči a 
podobně. Zobrazení, která jdou tzv. „ruku v ruce“ 
s místem úcty mají za úkol hovořit o tom, že Pan-
na Maria rysy konkrétního národa říká: „Jsem 
vaše matka.“ I oděvem „jsem jednou z vás“. 
Maria je Matkou církve, tedy všech lidí (za které 
se obětoval její Syn) na kterémkoliv místě světa.
Mariánská úcta je hluboce biblická, vychází z bi-
blických textů, aby nás vedla k přijetí Boží vůle, 
k Bohu, jehož slávou máme být i my a s ním 
prožívat skutečnost věčného života. Vše je v uče-
ní Krista, který je Cesta, Pravda a Život. Maria, 
skrze níž přišel na svět, a která uchovávala kaž-
dé jeho slovo v srdci, nám jako služebníkům na 
svatbě v Káně říká: „Udělejte vše, co vám řekne.“ 
Je to prosba té, která nikdy nezapochybovala, že 

Ježíš je Cestou, protože přišel z pravého Boha 
skrze Ducha sv. v její tělo, Bůh z Boha, který je 
Pravda a Život. Z lásky obětoval svůj život, aby 
nás převedl do života, kterým je on sám žijící v 
dokonalé lásce s Duchem svatým a Otcem, z 
něhož vychází a s nímž je v dokonalé jednotě. 
O tom, jak málo se zde dá vyjádřit skutečnost, 
svědčí Pavlova slova v 1. listu Korintským „Co 
oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku 
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho mi-
lují“ (2,9).
Panna Maria je Kristova matka, kterou z kříže 
odporučil Janovi (jako zástupci církve) slovy: 
„Hle, Matka tvá“. Ona je tedy i Matkou církve, 
která je mystickým tělem jejího Syna, do něhož 
jsme křtem včlenění i my. Sounáležitost se Sy-
nem můžeme vidět i z podobenství o kmeni a 
ratolestech v 15. kap. Janova evangelia. Ještě 
jasněji v Ježíšových slovech o eucharistii: „Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v 
něm“ (Jan 6,56). Je-li Maria matkou Ježíše, pak 
i jeho mystického těla, o němž je řeč.
Jako Matka chce pro všechny své děti to největší 
dobro, pro které Ježíš zemřel na kříži – život věč-
ný v Božím království.

www.catholica.cz/Jan Chlumský 

Panna Maria, 
Matka církve, pondělí po Letnicích

považujete za chyby?
To se dá takhle těžko říci. Mnohé věci jsem vi-
děl úplně jinak, než jak proběhly, ale jestliže jste 
někým pověřen splněním některých úloh, tak je 
musíte splnit, jak chce on a ne tak, jak chcete vy. 
Nemohu si přisvojovat právo rozumět všem otáz-
kám. Církev je navíc společnost velmi variabilní a 
práce s ní musí probíhat v určitých podmínkách. 
Říct, že bych dělal něco jinak, je pouze hypote-
tické kdyby.

Zapojoval jste se jako kněz do politického 
dění?
Církev si musí uvědomit, že není politickou stra-
nou, a kněží mohli zakládat politické strany tak v 
devatenáctém století, jinak vždycky velmi špatně 
dopadli. Poslání politické strany není posláním 
církve. Něco jiného je politický život jako spo-
lečnosti; ve společnosti jsem a na tomto životě 
se podílím, protože člověk je také bytost spole-
čenská. V tomto smyslu má církev nepřeberné 
množství rolí – působí ve vzdělávání, charitě, 
zdravotnictví, věřící pracují ve vězeňství, v ar-
mádě nebo v policii. V angličtině také není cleric 
nějaký pan farář, ale úředník. Naši předci, přede-
vším feudální pánové, neuměli číst a psát, proto 
tuto funkci vykonávali biskupové, opati, kněží… 
Určité zapojení církve do společnosti je legitimní 
a autentické, ale musíme mít určitý odstup, ne-
snažit se suplovat vládu. Už dávno jsme předali 
žezlo těm, kteří mohou pracovat v tomto oboru, a 

církev jako taková se může věnovat duchovnímu, 
dá se říci vzdělávacímu, procesu.

A vy osobně jste se například před rokem 
1990 nějak zapojoval?
Tam byla nastolena jiná otázka. Byl to zápas o 
svobodu a svoboda je nedělitelná. Nemůže být 
náboženská svoboda, aniž by byla politická, 
ekonomická… Byl to velký zápas. Později po se-
dmnáctém listopadu a po volbě pana prezidenta 
Václava Havla bylo dále zapotřebí se na dění po-
dílet a mít kontakt se světem. Je také velký rozdíl 
mezi úlohou státu a politických stran, proto jsem 
nikdy v žádné nebyl a můj postoj k nim je ne-
utrální; mimo takové strany, které mají opravdu 
totalitní ideologii – s takovými jsem nespolupra-
coval a spolupracovat nebudu. Je neštěstí, že se 
stále dohadujeme, která strana je demokratická 
a která není; pokud má demokratické principy v 
programu a jedná podle něj, tak mi nevadí.

Je známo, že jste roku 2018 abdikoval a 
zároveň byl požádán, abyste ve funkci se-
trval, dokud se nenajde nějaký nástupce. 
Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít?
Jo, to je otázka. Víte, každý bude mít na svého 
nástupce ještě větší požadavky, než jakým sám 
dostál. Jisté je, že patřím ke generaci takzvaných 
trilobitů ve společnosti: to je moje maličkost, 
prezident Zeman a předseda ústavního soudu 
pan Rychetský; jsme jediní v tomto věku, kteří 

pracujeme. Ještě by k nám mohl patřit někdo 
ještě starší, a to je pan ombudsman Křeček. 
Takže bych řekl, že jsme taková přesluhující ge-
nerace z minulého období. Ten nový člověk by 
měl být určitě z nové generace, která má úplně 
jiné zkušenosti, protože zkušenosti člověka také 
formují, a já patřím ke generaci, kterou formovaly 
zkušenosti zápasu, boj s totalitou. Vše bylo jiné a 
bylo to krásné období, ale dnešní situace bude 
potřebovat někoho, kdo má skutečně zkušenosti 
z období svobodné – snad to tak můžeme říci – 
společnosti. I když absolutní svoboda není, není 
ani absolutní demokracie, je toho ještě mnoho, 
co je potřeba změnit. Je potřeba lépe rozumět 
generacím, které se už narodily ve svobodě a 
prožívají život v trochu jiných souvislostech než 
my. Ale musí to být také člověk, který se nenechá 
uzavřít do církevního provozu, nepodlehne poku-
šení, že církev je možné vést jako podnik a bude 
vždycky vědět, že jeho hlavní povinností je hlásat 
evangelium a jít cestou v duchu pravdy.

Jakou radu, nebo jaký vzkaz byste pro nás 
mladé měl?
Nebát se, hledat pravdu a uvědomovat si, že 
pravdu nehájíme tím, že sekáme napravo, na-
levo, ale že pravdu ukazujeme svým životem a 
argumenty. To je Boží pravda.

Převzato z Signály.cz/05.03.2021, 
ptala se Lída Blažková
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V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi 
papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 
adresuje kardinál Duka dopis prezidentu repub-
liky, reagující na události ohledně vyšetřování 
výbuchu v moravských Vrběticích.

Motto: „Nebojte se! Hledáte Ježíše Nazaretské-
ho, Ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady“ (Mk 
16,6).

Vážený pane prezidente,

ve společnosti, která je do určité míry frustro-
vaná a vyčerpaná dlouhou pandemií koronaviru, 
v situaci, kdy se v boji s ním odhalují naše po-
vahy a charaktery, nás všechny šokovala zpráva 
o událostech sedm let starých. Vše nasvědčuje 
tomu, že byla z velké části odhalena pravda a 
my jsme tak konečně získali odpověď na otázku 
týkající se katastrofických výbuchů v muničních 
skladech ve zlínském kraji. Ptejme se tedy: jak 
překonávat tyto bolestné, ale i zraňující a často i 
strach vyvolávající události?
Posláním církve není nahrazovat kompetence 
státních a politických institucí. Naše úkoly vy-
růstají z dokumentu II. Vatikánského Koncilu, ze 
známé konstituce „Radost a naděje”. A právě o 
naději bych chtěl nyní hovořit; a také o solidari-
tě s bolestí, úzkostmi a utrpením těch, jichž se 
vrbětické události dotkly. Tato konstituce není 
jednostranná. Není to naivní text, který si před-
stavuje, že život je jen samá radost. Naopak nám 
říká, že církev má být solidární s lidmi, kteří trpí, 
jsou opuštěni a sužováni otázkami, které nás 
přesahují.
V situaci, v níž se nyní ocitáme, se můžeme ptát: 
Jaké jsou dnes naše jistoty? Kdo jsou naši přáte-
lé? Kde je skutečná solidarita? Víme, že události, 
které se odehrály před sedmi lety, souvisí s jed-
nou bolestí, s níž se dnes potýká celý současný 
svět: je jí nedostatek úcty k druhému člověku, 

nedostatek lidské vzájemnosti, lidského bratrství. 
Pokud nás snad vrbětická stopa přivádí až do 
Sýrie, chtěl bych připomenout opravdové utrpení 
syrského národa, národa, který je tak úzce spo-
jen s životem prvotní církve, i s osudy sv. apošto-
la Pavla. Můžeme dokonce říci, že kniha svědka 
tamního utrpení, patriarchy kardinála Lahama: 
“Moje milovaná Sýrie”, nám může odpovědět na 
některé otázky, které se váží i k onomu muniční-
mu skladu ve Vrběticích.
Současné události nám ukazují, že chceme-li 
být svobodným a suverénním státem, musíme 
být sami hrdí – abychom dokázali chránit svou 
integritu a suverenitu. Na druhé straně si ale 
musíme uvědomit, že máme-li počítat s pomocí 
ostatních, musíme být zodpovědní. A také mu-
síme plnit povinnosti, k nimž nás zavazují mezi-
národní smlouvy. Nebudeme-li hovořit jednotným 
hlasem, budeme-li využívat jak pandemie koro-
naviru, tak i tohoto případu k vnitřním sporům, v 
nichž zapomínáme na společné dobro a na spo-
lečný osud této země, našeho státu, pak musíme 
počítat s tím, že zůstaneme opuštění. O tom nás 
poučuje celá naše historie. 
Chceme-li, abychom skutečně žili ve světě, v 
němž je zachovávána svoboda, lidská důstoj-
nost, práva člověka a skutečná demokracie, 
pak si musíme uvědomit, že je nutné přijmout 
veliké dědictví, z něhož vyrostla celá naše civili-
zace – její antické a židokřesťanské kořeny; od 
těch jsme se ale odřízli, a proto dnes přestaly 
vyživovat nejen současný politický život, včetně 
toho mezinárodního, ale dokonce i vztahy mezi 
jednotlivci navzájem: rodinou počínaje a státními 
institucemi konče.
Hlas, který měl vrátit Evropě zničené Druhou svě-
tovou válkou a poničené totalitárními ideologiemi 
důstojnost, je Ježíšův hlas. Je to hlas zlatého 
pravidla: „Co chceš, aby jiní činili Tobě, to čiň 
Ty jim“ (Mt 7,12). A také hlas, který vynáší na 
povrch pravidlo rovnosti mezi lidskými bytostmi: 

„Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně 
jste učinili“ (Mt 25,40). Ve světle těchto slov se 
musíme ptát, zda silnější má právo jednat se 
slabším mocensky, z pozice síly, anebo má po-
vinnost respektovat jeho integritu a jeho práva.
Rovněž tak nám ovšem tato Ježíšova slova při-
pomínají, že přátelství zavazuje i tehdy, když pří-
tel není schopen jednat adekvátně. A tak bych v 
této situaci chtěl připomenout, že především my 
křesťané, my, kteří se odvoláváme na onen veliký 
odkaz Knihy knih, Starého i Nového zákona, cítí-
me svoji povinnost pozvednout hlas k modlitbě; 
abychom dokázali stát vždy na straně pravdy a 
dobra.
Kdykoli jsme v minulosti byli v ohrožení, museli 
jsme odložit vše, co nás rozděluje. Vzpomeňme 
na zrození našeho svobodného demokratického 
státu po První světové válce. Vzpomeňme na 
hnutí odporu v době Druhé světové války. Vzpo-
meňme na odpor proti komunistické totalitě a 
diktatuře v osmdesátých letech. V těchto chvílích 
jsme vždy věděli, co je společné dobro, svoboda, 
důstojnost a právo člověka žít svobodný a dů-
stojný život.
V tomto roce si připomínáme 1100. výročí od 
zavraždění sv. Ludmily, světice, která byla vy-
chovatelkou Ochránce naší země, sv. Václava. 
Ona je ctěna u nás i na východě, katolíky i pra-
voslavnými. Její ochraně svěřuji naše země a její 
přímluvě všechna naše současná i minulá zra-
nění s prosbou o jejich uzdravení. Ve Dvořákově 
oratoriu vystupuje „Sv. Ludmila“ podobně jako v 
Muchově epopeji jako Matka celého Slovanstva. 
Kéž jako Matka přivede své děti k dobrým vzta-
hům založeným na vzájemné úctě a jako dobrá 
vychovatelka přivede Slovany k moudrosti pra-
menící z evangelia.
Na závěr inspirován prezidentem Václavem Ha-
vlem dodávám: „Sv. Ludmilo“ přimlouvej se za 
nás, budeme to ještě potřebovat.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český

Dopis prezidentu republiky

Podávat svaté přijímání, to je jeden z největších 
okamžiků mého života. Každému jako jedinečné 
osobnosti pomalu rozdávat, je něco neopakova-
telné.
Ručička dítěte, které se stydlivě přibližuje, aniž 
by ještě dokázalo změřit velkolepost toho oka-
mžiku – přitom ho však dokáže často procítit líp 
než dospělý, protože je čisté, a tedy otevřené mi-
losti, jež ho zaplavuje.
Mozolnaté ruce venkovana, dělníka, pozname-
nané životem, prací, tvrdou půdou nebo nástroji.
Jemné ruce boháče, který nezná ospalá rána, 
kdy člověk musí dobíhat na metro, a večery, kdy 
zas spěchá za rodinou. Ale možná jeho ruce znají 

jiná utrpení! Třeba izolaci, kterou s sebou nese 
každé bohatství, významný společenský úspěch, 
moc… Prožívá něco, co si člověk nechává pro 
sebe. Hostie má své místo i v rukou těchto lidí – 
za podmínky, že kněz jim neustále připomíná, že 
se musí otevřít a sdílet, pomáhat, milovat.
Ruce prostitutky, ruce, které považujeme za zne-
čištěné mnoha dotyky a objetími. Ježíš o těchto 
rukou řekl, že budou první v Božím království. 
Tetované ruce… V těch umím číst víc než v kte-
rýchkoli jiných rukou. Vím, že to bylo často ve 
vězení, kde využily těch několika čtverečných 
centimetrů svobody, které jim zbývaly: své vlastní 
kůže, kam se dají vepsat znamení příslušnosti ke 
světu zavržených, pošlapaných, zničených. 
Třesoucí se ruce starce, který ví, že se věčnost 

blíží, obává se jí, nebo jí hledí do tváře, přijímá 
opotřebení těla, ale vadí mu, že jeho srdce už 
nebije v rytmu dnešního světa.
Ruce dospívajících, prudké a rozhodné, nebo vá-
havé a bázlivé. 
Ruce dospělých, sebejisté, či ztuhlé zoufalstvím, 
že vidí své děti, jak jdou špatným směrem.
Ruce dívky, která si myslí, že nemůže být milová-
na, protože se ji příliš často někdo snažil ulovit, 
uháněl ji, toužil po ní jako objektu. 
Ruce páru, který vydechuje lásku, něhu a jenž s 
úsměvem přidržuje maličkého, který se jim motá 
pod nohama a za každou cenu chce taky ten 
„bonbon.“

Z knihy Srdce v ohni od francouzského kněze 
Guy Gilberta, vydal Portál 2012

Oči a ruce
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. květen
Otovice   08:30 
Vernéřovice  10:00 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

9. květen
Martínkovice  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, klášter*  10:00
Broumov, klášter  18:00
*z důvodu likvidace červotoče u P+P

16. květen
Otovice   08:30 
Vižňov   10:00 
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

23. květen
Božanov   08:30
Vernéřovice  10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

30. květen
Šonov, sv. Markéta  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, P+P  10:00 
Broumov, klášter  18:00 

MŠE SV. V TÝDNU

Úterý klášterní k.  18:00
Středa děkanský k. 18:00
Čtvrtek k. sv. Václava 07:00**
Pátek děkanský k. 18:00
Sobota  k. sv. Václava 17:00

5. a. 7. května budou mše sv. v k. sv. Václava 
(u P+P se bude probíhat zásah proti červotoči) 

**Ve čtvrtek 13. května mše sv. v 18:00 
jenom u P+P (Nanebevstoupení) 

Adorace: středa a pátek u P+P, 18:30 – 18:45 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 29/05, P+P, 09:00 – 10:30

Z technických 
důvodů 

bude farní web během 
května nefunkční.

Do roku 2019 bylo v broumovské farnosti zvy-
kem se během květnového odpoledne krátce sejít 
u některé z četných kapliček v krajině. Pokud to 
situace dovolí, mohli bychom tuto tradici resus-
citovat. O konání jednotlivých pobožností ať už u 
Kaple pod Hvězdou, v Kapli na Hvězdě, případně 
jiných jako v Božanově, v Martínkovicích, či Ver-
néřovicích, bude farní úřad informovat průběžně. 
Jisté však je, že pěší pouť do Vambeřic v květnu 
nebude, snad se podaří najít jiný termín. Stejně 
tak se slavnost Prvního svatého přijímání posouvá 
z edukativních důvodů až na neděli 20. června. Již 
zažitá bohoslužba pro motocyklisty v kostele sv. 
Barbory se bude konat dle dohody s pořadateli. 
Aktuálně platí poslední sobota v květnu.
V souvislosti s typicky květnovou slavností sv. 
Jana Nepomuckého rádi založíme novou tradi-
ci pobožnosti k nejznámějšímu českému světci 
u kaple v Rožmitálu u Dvořáků, která má pat-

rocinium právě tohoto mučedníka a byla znovu 
požehnána v srpnu 2020. První pobožnost je 
plánována na sobotu 15. května od 15 hod. V 
neděli 16. května – čili právě v den svátku – 
bude slavnostně v děkanském kostele sv. Petra 
a Pavla v 10 hod požehnán restaurovaný oltář 
mučedníka, kterého sochy je možné obdivovat v 
mnoha evropských zemích včetně Polska, Slo-
venska, Maďarska, Německa, Belgie, USA a Ka-
nady a rovněž tak i na zaniklé jezuitské redukci v 
Paraguayi. Oltář byl restaurován v letech 2016-
2020 z prostředků Ministerstva kultury, Králové-
hradeckého kraje a Děkanství Broumov v celkové 
výši 1.499.750 Kč. Restaurování protějšího ol-
táře Panny Marie Lurdské v děkanském kostele 
začne letos. Vzhledem k tomu, že cena přesahuje 
1,7 mil. Kč a ročně farnost od MK a KHk získává 
maximálně 500.000 Kč, dá se předpokládat, že 
restaurování bude trvat podobně jako v případě 
oltáře sv. Jana Nepomuckého. 

P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

Zvídavý pohled na bílou plochu nad zárubní, 
která odděluje kuchyň a obývací pokoj nedošel 
opět k odpovědi. Informaci o aktuálním čase tak 
musel opět poskytnout mobilní telefon chvilku 
odpočívající po pravici tazatele. 
Další otázka byla stále více a více obsedantní. 
„Jak zaplnit ono prázdné místo?“ Objednávka 
přes internet se jevila v době zákazu pohybu jako 
lákavé překročení aktuálně uzavřených hranic. 
Jenom se k tomu odhodlat.
Čas plynul nezávisle na absenci jeho ukazo-
vatele. A nebylo ho zrovna málo. Dalo by se to 
připodobnit čekání Noeho ve voděvzdorném bib-
lickém korábu, zdali se ona odvážná holubice už 
konečně nevrátí. A tak během jednoho sondová-
ní, zdali už přece jenom se nějaký obchod dočkal 
otevření, se ukázalo naprosto opomenuté řešení.

Pochopitelně, zlatnictví bylo pořád zavřeno a 
místní obchůdek na rohu náměstí, kde se dají 
koupit nejrůznější kancelářské a školní potřeby, 
nástěnné hodiny ve své nabídce postrádal.  A 
tehdy zazněla rada nad zlato: „Zkuste to vedle 
galanterie.“ 
Několik druhů levných nástěnných hodin ve 
vedlejší místnosti lehce bránila několikrát přile-
pována izolační páska. Vstup do zakázané zóny 
vyžadoval dvouslabiční souhlas od kasy. Hlavu 
ovládly myšlenky nikoli hamletovského druhu 
„Koupit/nekoupit?“, ale jaké hodiny si z těch pěti 
druhů vybrat? 
Až při láskyplné instalaci vytouženého ukazate-
le času si čerstvý majitel uvědomil, že už dávno 
mohl mít onen zásadní přehled, kdyby si nekladl 
příliš umělecké nároky.

P. Martin Lanži 

Nástěnné hodiny

Májové pobožnosti


