
Benefit Prvního pátku v měsíci

Čemu ho připodobnit? Třeba situaci, kdy Frodo už nemá sil nést dál 
prsten, a v tom mu pomůže ta, která v tom bájném světě viděla do srdcí 

každého a byla nejmocnější ze všech Elfů – eldarská žena Galadriel. Frodovi 
pomohla pro jeho úkol a poslání. Věřícímu s kreditem nabitým sérií devíti 
prvních pátku zas pomůže ten, který drží slovo – věrný a milosrdný Bůh.

P. Martin Lanži
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391. Co pro nás znamená přijetí Božího 
milosrdenství?
To vyžaduje, abychom uznali své viny a litovali 
svých hříchů. Sám Bůh odhaluje svým slovem 
a svým Duchem naše hříchy, dává nám pravdu 
svědomí a jistotu odpuštění.

392. Co to je hřích?
Hřích je „slovo, skutek nebo touha, jež jsou pro-
ti věčnému Zákonu“ (sv. Augustin). Je to uráž-
ka Boha v neposlušnosti k jeho lásce. Zraňuje 
přirozenost člověka a napadá lidskou solidaritu. 
Kristus svým utrpením plně odhaluje závažnost 
hříchu a přemáhá jej svým milosrdenstvím.

393. Existují různé druhy hříchů?
Rozmanitost hříchů je veliká. Mohou se rozlišovat 
podle svých předmětů nebo podle ctností či při-
kázání, proti nimž se staví; mohou se týkat přímo 
Boha, bližního nebo nás samých. Kromě toho lze 
je rozlišovat na hříchy v myšlenkách, slovech, v 
jednání nebo opominutí.

394. Jak se rozlišuje hřích podle závaž-
nosti?
Rozlišuje se na smrtelný a všední.

395. Kdy se člověk dopustí smrtelného 
hříchu?
Člověk se dopustí smrtelného hříchu, když je tu 
zároveň závažná materie, plné uvědomění si a 
dobře uvážený souhlas. Tento hřích v nás ničí 
lásku, zbavuje nás posvěcující milosti, vede nás 
k věčné smrti pekla, jestliže se člověk nekaje. 
Řádnou cestou bývá odpuštění prostřednictvím 
svátostí křtu a pokání či smíření.

396. Kdy se člověk dopouští všedního 
hříchu?
Člověk se dopouští všedního hříchu, jenž se 
podstatně liší od smrtelného hříchu, když jde 
o lehkou věc, nebo i závažnou, ale bez plného 
uvědomění si nebo plného souhlasu. Ten neruší 
smlouvu s Bohem, ale oslabuje lásku; projevuje 
se nezřízenou náklonností ke stvořeným dobrům; 

brání duši dělat pokroky ve cvičení ctností a v 
konání mravního dobra; zasluhuje časné očistné 
tresty.

397. Jak se v nás množí hřích?
Jeden hřích táhne za sebou druhý a jeho opako-
vání plodí neřest.

398. Co to jsou neřesti?
Neřesti jako pravý opak ctností jsou zvrácené ná-
klonnosti, které zatemňují svědomí a naklání ke 
zlému. Neřesti mohou být spojeny se sedmi tzv. 
hlavními hříchy: pýcha, lakomství, závist, hněv, 
chlípnost, nestřídmost, lenost nebo apatie.

399. Jsme také odpovědni za hříchy, kte-
ré spáchali druzí?
Máme tuto odpovědnost, když při nich jakýmko-
liv způsobem spolupracujeme.

400. Co to jsou struktury hříchu?
To jsou společenské poměry nebo instituce, jež 
jsou výrazem nebo důsledkem osobních hříchů.
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Hřích

Drazí bratři a sestry, dobrý den a krásný svátek!

V dnešním evangeliu, o slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie, vyniká v liturgii Magnificat. Tato pí-
seň chval je jako „fotografie“ Matky Boží. Maria 
se „raduje v Bohu“. Proč? Protože „pohlédl na 
pokoru své služebnice“, říká (srov. Lk 1,47-48).
Mariino tajemství spočívá v pokoře. Je to pokora, 
která k ní přitáhla Boží pohled. Lidské oko vždy 
hledá velikost a je oslněno tím, co je okázalé. 
Bůh však nehledí na zdání, Bůh hledí na srdce 
(srov. 1 Sam 16,7) a je okouzlen pokorou. Poko-
ra srdce uchvacuje Boha. Dnes, při pohledu na 
Nanebevzetí Panny Marie, můžeme říci, že poko-
ra je cestou do nebe. Slovo „pokora“, jak víme, 
pochází z latinského slova humus, což znamená 
„země“. Je to paradoxní: aby se člověk dostal na 
vrchol, do nebe, musí zůstat nízko, jako země! 
Ježíš učí: „Kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Lk 
14,11). Bůh nás nepovyšuje pro naše dary, pro 
naše bohatství, pro naše schopnosti, ale pro naši 
pokoru. Bůh miluje pokoru. Bůh pozvedá ty, kdo 
se snižují, pozvedá ty, kdo slouží. Maria si totiž 
nepřipisuje nic jiného než „titul“ služebnice, aby 
sloužila: je „služebnice Páně“ (Lk 1,38). Nic jiné-
ho o sobě neříká, nic jiného pro sebe nehledá. 
Jen aby byla služebnicí Páně.
Dnes se tedy můžeme sami sebe, každý z nás, 

ve svém srdci zeptat: Jak jsem na tom s poko-
rou? Snažím se, aby mě druzí uznávali, abych 
se prosadil a byl chválen, nebo myslím spíše na 
to, abych sloužil? Umím naslouchat jako Maria, 
nebo chci jen mluvit a přijímat pozornost? Umím 
mlčet jako Maria, nebo pořád žvaním? Umím 
ustoupit, zmírnit hádky a spory, nebo se vždy 
snažím vyniknout? Každý z nás se zamysleme 
nad těmito otázkami: Jak si stojím v pokoře?
Maria ve své malosti dobývá nebesa jako první. 
Tajemství jejího úspěchu spočívá právě v tom, že 
si uvědomuje, že je malá, že si uvědomuje, že je 
sama potřebná. S Bohem může přijmout všech-
no jen ten, kdo sám sebe považuje za nic. Jen 
ti, kdo se vyprázdní od sebe samých, jsou jím 
naplněni. A Maria je „plná milosti“ (v. 28) právě 
pro svou pokoru. I pro nás je pokora výchozím 
bodem, vždy je počátkem naší víry. Je nezbytné 
být chudý v duchu, to znamená potřebovat Boha. 
Kdo je plný sám sebe, nedává prostor Bohu, a 
my jsme mnohokrát plní sami sebe, a kdo je plný 
sám sebe, nedává prostor Bohu, ale kdo zůstá-
vá pokorný, umožňuje Pánu vykonat velké věci 
(srov. v. 49).
Básník Dante nazývá Pannu Marii „pokornější a 
vyšší než stvoření“ (Ráj XXXIII, 2). Je krásné po-
myslet na to, že nejpokornější a nejvznešenější 
bytost v dějinách, která jako první celým svým 

já, tělem i duší, dobyla nebes, strávila svůj ži-
vot převážně mezi zdmi své domácnosti, strávila 
ho v obyčejnosti, v pokoře. Dny plnosti milosti 
nebyly příliš působivé. Často probíhaly stejně, 
mlčky: navenek nic zvláštního. Ale Boží pohled 
na ní stále spočíval, obdivoval její pokoru, její 
přístupnost, krásu jejího srdce, kterého se nikdy 
nedotkl hřích.
Je to velké poselství naděje pro nás; pro vás, 
pro každého z nás, pro vás, kteří prožíváte stej-
né, únavné a často těžké dny. Maria vám dnes 
připomíná, že Bůh i vás volá k tomuto osudu slá-
vy. Nejsou to hezká slova, je to pravda. Není to 
vymyšlený šťastný konec, zbožná iluze nebo fa-
lešná útěcha. Ne, je to pravda, je to čistá realita, 
je to živá a pravá realita Panny Marie přijaté do 
nebe. Oslavujme ji dnes s láskou dětí, oslavujme 
ji radostně, ale pokorně, oživováni nadějí, že s ní 
jednou budeme v nebi!
A nyní se k ní modleme, aby nás doprovázela na 
cestě ze země do nebe. Ať nám připomene, že 
tajemství cesty je obsaženo ve slově pokora. Ne-
zapomínejme na toto slovo a kéž nám ho Panna 
Maria stále připomíná. A že malost a služba jsou 
tajemstvím dosažení cíle, dosažení nebe.

www.vaticannews.va/ca;15.08.2021

Promluva papeže před modlitbou 
Anděl Páně v neděli 15. srpna



3

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

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

28. května

Noc kostelů

3. června

Slavnost Božího Těla

12. června

Farní den (fara Ruprechtice) 

12. června

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním 

13. června

1. svaté přijímání 

26. června

Pěší pouť do Vambeřic

12. – 17. 7.

Farní tábor 

24. července

Jakubsko-Anenský víkend

25. července

Cyklopouť do Nowe Rudy

říjen

Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice) 

říjen

Farní výlet (TV Noe, FATIMA?)

listopad

Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)

Ve společenství místních církví

53. Síla hlásání evangelia naděje bude mnohem 
účinnější, bude-li spojena se svědectvím hluboké 
jednoty a společenství v církvi. Jednotlivé místní 
církve se nemohou osamoceně postavit tváří v tvář 
výzvě, jež na ně čeká. Je zapotřebí ryzí spolupráce 
mezi místními církvemi kontinentu, jež bude výra-
zem jejich bytostného společenství; tuto spolupráci 
vyžaduje také nová evropská situace. Do tohoto 
rámce by se měl začlenit přínos kontinentálních 
církevních organismů, počínaje Radou evropských 
biskupských konferencí (CCEE). Ta je účinným ná-
strojem, jak společně hledat vhodné cesty k hlá-
sání evangelia v Evropě. Prostřednictvím „výměny 
darů“ mezi různými místními církvemi jsou všem k 
dispozici zkušenosti a reflexe západní i východní, 
severní i jižní Evropy a sdílejí se společná pastorač-
ní zaměření; to pak stále více reprezentuje kolegi-
ální smýšlení biskupů kontinentu, aby společně, s 

odvahou a věrností hlásali jméno Ježíše Krista, je-
diný pramen naděje pro všechny obyvatele Evropy. 

Společně se všemi křesťany

54. Jako nezadatelný imperativ se zároveň jeví 
povinnost bratrské a přesvědčené ekumenické 
spolupráce. Osud evangelizace je úzce spojen se 
svědectvím o jednotě, které budou moci vydávat 
všichni Kristovi učedníci: „Všichni křesťané jsou 
povoláni vykonávat toto poslání podle svého povo-
lání. Úkol hlásat evangelium zahrnuje to, aby je-
den šel vstříc druhému a aby křesťané postupovali 
společně; to musí vycházet z nitra; evangelizace 
a jednota, evangelizace a ekumenismus jsou ne-
rozlučně spojeny“. Beru proto za svá slova, která 
napsal Pavel VI. ekumenickému patriarchovi Athe-
nagorovi I.: „Kéž nás po cestě smíření vede Duch 
Svatý, aby se jednota našich církví stále víc stávala 
zářivým světlem naděje a posily pro celé lidstvo“.

ECCLESIA IN EUROPA XVIII.
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

Milí bratři a sestry,

 

ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020  

a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní 

účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

- příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

- povinná karanténa,

- dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

- omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování 

proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním 

důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 

2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit 

se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

 

V Kristu Váš

biskup Jan
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Narodil se kolem roku 540 v Římě do významné 
patricijské rodiny Gordiána z rodu Anicia a Sylvie, 
kteří měli velký majetek na Sicílii. Tato rodina je 
ovšem svědectvím, že i když mají bohatí do Boží-
ho království ztíženou cestu (srov.Mt 19,23n), je i 
pro ně možná. V martyrologiu je uváděna památ-
ka Sylvie, matky Řehoře I. u data 3. 11.
Řehoř měl velké nadání, nevšední vlohy a po vy-
sokoškolských studiích, které se týkaly i práva, 
se mu nabízela skvělá budoucnost. Výchova, i 
když byla křesťanská, ho směřovala k světské 
dráze. Pracoval v občanské správě a asi ve 30 
letech se stal „městským prétorem“ (tj. nejvyšší 
státní nebo soudní úředník). Někde bývá pře-
kládáno „císařským prefektem města Říma“. V 
této hodnosti, stejně jako ve světských požitcích 
si neliboval a již r. 573-4 (po otcově smrti) svůj 
úřad vyměnil za cestu duchovního života podle 
evangelia.
Otcovský dům na Monte Coelia přeměnil v kláš-
ter sv. Ondřeje a dalších šest klášterů založil 
na svých rozsáhlých sicilských statcích. Mnoho 
zděděného majetku prodal a rozdal chudým. Dvě 
otcovy sestry již dříve žily ve vlastním domě velmi 
přísným životem. I Řehořova matka Sylvie si po 
manželově smrti zvolila mnišský život.
Po dosti krátkém klášterním životě mezi be-
nediktýni, byl Řehoř povolán papežem za jeho 
pomocníka a bylo mu od něj uděleno jáhenské 
svěcení. Papežem Pelágiem II. byl jako jeho apo-
krisiář (vyslanec) poslán (asi již r. 580) do Caři-
hradu, kde ve službě setrval do r. 586. Navázal 
mnohá přátelství, seznámil se s rodinou císaře i s 
četnými biskupy a získával zkušenosti. Po návra-
tu do Říma přebýval ve svém klášteře i jako pa-
pežův tajemník. Přestože trvalo tříleté příměří s 
Longobardy, Řím úpěl. Po strašné povodni nastal 
hlad a následně vypukl mor, podobný skvrnitému 
tyfu (luesinguinária). Mezi prvními oběťmi byl 7.2 
590 papež Pelagius II. Všichni prý hned uvažo-
vali o Řehořovi jako jeho nástupci, jen on ne. Pro 
jistotu psal císaři, aby jeho volbu rozhodně nepo-
tvrzoval. Městský prefekt se však dopisu zmocnil 
a jeho obsah změnil, čímž dosáhl císařské po-
tvrzení volby. Řehoř se také pokoušel o útěk, ale 
nakonec poznal své místo.
Nakolik Řehořovi leželo dobro Církve i země na 
srdci vidíme již z toho, že ke konci srpna 590 
organizoval prosebné průvody za odvrácení moru 
a v souvislosti s nimi vydával nařízení, spadající 
výhradně do papežovy kompetence. Přitom za 
mezivládí patřilo takové rozhodování římskému 
arciknězi se dvěma dalšími představiteli. Řehoř 
vydal pokyny pro jednotlivé okresy, z nichž pod 
vedením farářů, skupiny určených stavů (opa-
tové s řeholníky, abatyše s řeholnicemi, muži s 
jinochy, vdovy s pannami, všechny děti.) v průvo-
dech za zpěvu kajících žalmů a s voláním „Kyrie 

eleison“ přišli od určených kostelů v sedmi prou-
dech k basilice Panny Marie Sněžné. Při průvo-
du, který odbočoval na mostě před Hadriánovým 
pomníkem k sv. Petrovi, byl údajně viděn archan-
děl Michael, schovávající meč na znamení konce 
moru. Na památku vznikl název Andělský hrad. 
Druhou památkou se stalo každoroční konání 
prosebných procesí na svátek sv. Marka (ještě 
v 19. století).
Dalším smírným aktem, který se po sv. Řehoři 
dochoval, jsou tzv. gregoriánské mše. Když se 
Řehoř dozvěděl, že u mnicha Justy z jeho klášte-
ra bylo nalezeno při umírání několik dukátů, čímž 
se mnich závažně provinil proti slibu chudoby 
a zásadám v klášteře, dal za něj sloužit třicet 
mší sv. po 30 dní bezprostředně za sebou. Po 
poslední se duše Justy, který pro provinění ne-
mohl být pohřben na posvátném místě, zjevila 
v nebeské září. Tím rodnému bratru Kapisu prý 
oznámil vysvobození z očistce. Způsob pomoci 
duši v očistci během 30 dnů obětí stejného počtu 
mší svatých, byl později církví uznán (S. congr. 
Indulg. z 15. 3. 1884). Gregoriánské mše mo-
hou být pouze za jednu duši bez zahrnutí dalšího 
úmyslu za jiné.
Řehořův nástup na papežský stolec se počítá od 
doručení souhlasu císaře a přijetí biskupského 
svěcení, k němuž došlo 3. 9. 590. Po nástupu 
zavedl na papežském dvoře pořádek a kázeň. 
Bydlel v lateránském paláci a obklopil se jen oso-
bami z řad duchovenstva. Mezi důvěrníky patřil 
opat z jeho kláštera a někteří mniši. Zakročil proti 
hrabivosti na papežském dvoře a zbavil lakomé 
laiky jejich míst. O druhé adventní neděli začal 
lidu kázat na téma Božího soudu, ke kterému se 
i později vracel. Bázeň před tímto soudem udá-
vala směrnice jeho velekněžskému životu, který 
žil s plnou odpovědností i s prozíravostí. Sobě 
dal titul: „Služebník služebníků Božích“, který se 
pak mezi papeži ujal. Vedení duší nazval umě-
ním všech umění. Biskupu ravenskému věnoval 
asi po roce pontifikátu svůj spis o pravidlech 
duchovního pastýře, v němž uvedl jako zásady, 
že „Pravý pastýř je čistý ve svém smýšlení, bez-
vadný v jednání, moudrý v mlčení a užitečný v 
řeči. Laskavý, soucitný. Svým životem v Bohu je 
povznesen a pokorně se druží k těm, kteří kona-
jí dobro. Ve spravedlivém zápalu povstává proti 
nepravostem hříšníků.“ Připomněl též důležitost 
nezanedbávat ani jednu ze dvou důležitých sta-
rostí, které označil jako péči o věci duchovní a 
zevnější, tedy přirozené fyzické potřeby jakož i 
opačné, pro duši. Sám se jimi řídil. Při konání 
světských věcí připomínal, aby byly provázeny 
láskou a tím přinášely užitek.
Podle slov Řehoře I., když se ujal Kristovy lo-
dičky teklo do ní ze všech stran. Mezi prvními v 
chrámech nabádal k pokání a mimo ně se staral 
lidu o živobytí a pokojný život uprostřed hladu, 
bídy a pustošení ariánských Langobardů, kteří 
šířili bludy po Itálii. Denně posílal chudým, po-
dle pečlivého rozpisu, vůz naložený potravinami 

z církevních statků. Do Lateránu k jeho stolu bylo 
denně zváno 12 velmi chudých lidí, se kterými 
se vítal a myl jim i ruce. Cítil s běženci, kteří před 
Langobardy utekli do Říma. Pro 3000 řeholnic ve 
velké bídě vyžebrával pomoc u bohatých přátel, 
poukazujíce na to, že jejich modlitby, pokání a 
slzy udržují římské hradby a chrání všechny před 
Langobardy. Těžko si zde na malé ploše předsta-
vit celý rozsah Řehořovy péče.
V roce 593, když přitáhl k Římu langobardský 
král Agiluf, přerušil papež Řehoř I. homilii a šel se 
starat o obranu města. S bolestí hleděl, jak ne-
přátelská armáda zajímá římské obyvatele. Z nich 
některé poslali na trh jako otroky, jiné mrzačili a 
s useknutýma rukama vraceli do města. Řehoř I. 
na to reagoval tím, že vyšel z města vstříc ke králi 
Agilulfovi. Jeho zjev a prosby přispěly k zastavení 
boje a k návratu vojsk do Pavie, ač zde hrálo roli 
i dojednání ročního poplatku 500 zlatých hřiven 
za příměří. Od ravenského exarchy přišla za to 
žaloba císaři, který papeže hned pokáral a vyčetl 
mu špatnou starost o město a nazval ho hlupá-
kem, což on v pokoře přijal. Dokonce napsal, že 
radostně snáší pohanu a výsměch své osoby, ale 
nejde o něj, ale o italskou vlast a kněžskou dů-
stojnost a věci uvedl na pravou míru.
Řehoř I. dál pracoval na poklidném soužití Italů, 
císařského dvora i Langobardů. S králem Agi-
lulfem prodlužoval příměří a k roku 603 dosáhl 
uzavření mírové dohody. K dobrému výsledku 
napomohla i královna Teodelinda, katolička, 
která pocházela z knížecího rodu v Bavorsku a 
byla manželkou langobardských králů. Prvním 
byl Autharis, který zakázal katolické křty lango-
bardských dětí a náhle zemřel. Řehoř I. proto 
napomínal Langobardy se snahou, aby v jeho 
smrti viděli Boží trest. Teodelinda se podruhé 
provdala za Agilufa. Dopisovala si s papežem a 
svého muže posléze naklonila ke katolické víře. V 
Monze nechala postavit baziliku sv. Jana Křtitele, 
pro kterou od Řehoře I. dostala relikvie. Papež jí 
také poslal své Rozpravy o životech a zázracích 
italských otců, které četl i král. Nakonec nechal 
pokřtít i své děti.
„Rozpravy...“, které napsal prostým vyprávěním 
k útěše a povzbuzení čtenářů, nebyly ojedinělým 
papežovým spisem. Napsal jich neuvěřitelně 
mnoho. Jeho prvním dílem jsou komentáře ke 
knize Job. Za připomínku stojí zvláště jeho 40 
homilií, které byly čteny jáhny na tzv. „štacích“ 
- při poutních pobožnostech v římských basili-
kách, pokud na nich nemohl papež kázat osob-
ně. V souvislosti s těmito pobožnostmi zpracoval 
i mešní knihu, obsahující náš současný mešní 
kánon. Tím sjednotil a upevnil podstatnou část 
liturgie, která nebyla jednotná. Opravil antifonář, 
složil nové texty a nápěvy. Hudba a církevní zpěv 
mu ležely na srdci jako prostředek k Boží oslavě 
i jako prostředek, který má přitahovat, stmelo-
vat a povznášet lid. Mluví se o tom, že Řehoř I. 
založil pěveckou školu. Ve skutečnosti „schola 
cantorum“ už existovala, ale on jí dal zcela nový 

Sv. Řehoř Veliký, 
3. září, papež
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řád a postavil pro ni dvě budovy: v Lateránu a u 
sv. Petra. Chovanci měli na starost bohoslužebné 
zpěvy v basilikách. Tyto školy byly zároveň jakési 
semináře a sám Řehoř I. zde vyučoval nejen zpě-
vu. Napsal i populární 4 knihy nazvané „Dialogy“. 
Jen z jeho 848 dochovaných dopisů je snadné 
vyčíst obdivuhodný charakter obsahující nejkrás-
nější ctnosti – ozdobu svatých.
Nelze přehlédnout Řehořovo misijní snažení o 
rozvoj církve v širším světě. Do Británie vypravil 
skupinu 40 misionářů pod vedením sv. Augustina 
z Canterbury (památka 27.5). Dojednal podporu 
francouzských vladařů, jejichž územím potřebo-
vali misionáři cestovat. V pomoci se osvědčila 
francká královna Brunhilda, která již dříve byla 
zapojena do obnovy disciplíny duchovních v Galii. 
Její neteř Berta byla manželkou hlavního vladaře 
Ethelberta, který asi rok po přijetí misionářů (v r. 
597) přijal sv. křest s množstvím poddaných. Au-
gustin, který v Arelantu téhož roku přijal biskup-
ské svěcení, o Vánocích již křtil se svými druhy na 

10.000 Angličanů. Řehoř I. mohl již v roce 601 
ustanovit anglickou hierarchii, přičemž Augusti-
na učinil arcibiskupem. Papež sám zůstával duší 
anglických misií a misionářům dával směrnice, 
připomínal potřebu zachovávat národní zvyky a 
dávat jim křesťanský smysl. Další evangelizační 
činnost směřoval Řehoř I. zvláště mezi Vizigóty ve 
Španělsku, kde se král se svými Vizigóty obrátil 
po mučednické smrti svého syna Hermenegilda; 
a také mezi Sasy. Na rozdíl od těchto radostí 
dělala Řehořovi starost Afrika, kde znovu začala 
růst donatistická sekta. Doporučoval působit na 
sektáře s laskavostí a až při zatvrzelém setrvává-
ní nutit je k církevní poslušnosti. Papež tak docílil 
pohřbení bludu.
Zdálo by se, že Řehoř Veliký byl podle své čin-
nosti pevného zdraví, ale opak je pravdou. Vět-
šinu pontifikátu byl sužován chorobami, zejména 
onemocněním žaludku. Tělesná slabost ho od 
roku 599 nutila k převážnému setrvávání na lůž-
ku, a přesto pevnou rukou řídil církev do 65 let, 

kdy 12. 3. 604 skonal. 
Jak Řehoř Veliký vypadal na začátku svého 
pontifikátu, ukazoval portrét v apsidě celaria na 
Coeliu, který tam byl umístěn, aby mnichům při-
pomínal Řehořovu prosbu o modlitbu a na jeho 
úmysly. Tento obraz po zhlédnutí popsal Řehořův 
životopisec Jan Diaconus slovy: „Stojící postava 
světce střední postavy, v levici má evangelium a 
pravici pozdviženou k žehnání. Oděn je dalma-
tikou, přes kterou splývá šedivá kasule. Z tváře 
vyzařuje mírnost a dobrota. Půvabné široké čelo 
je vroubené černým vlasem, zastřiženým do ton-
sury. Nos je mírně zahnutý a brada vyčnívá. Oči 
drobné, jasné a pozorné. Pleť v obličeji snědá 
a svěží. Jemné prsty, jaké odpovídají zručnému 
písaři.“ Jako svědectví, že obraz byl malován za 
papežova života, byla čtyřhranná svatozář.

www.catholica.cz/Jan Chlumský, 
mírně kráceno 

Ve středu 25. srpna se necelé dvě desítky pře-
vážně mladých broumovských věřících vydalo 
do Prahy, aby poděkovali za letošní požehnání 
částečně, a přece zásadně opraveným koste-

lům, které v sobotu 5. června ve Vernéřovicích 
a Ruprechticích provedli pražský arcibiskup a 
kardinál Dominik Duka, OP a břevnovsko-brou-
movský arciopat P. Prokop Siostrzonek, OSB. 

Na osobní audienci u pana kardinála v budově 
Arcibiskupství volně navázala společně slavena 
liturgie v klášterním kostele sv. Markéty na Břev-
nově v den výročí přenesení ostatků sv. Vojtěcha 
do Prahy, prohlídka kláštera a typicky štědré po-
hoštění bratří benediktinů.  

P. Martin Lanži

Poděkování za požehnání
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Nečti – jestliže to neumíš, nečti! Jestliže k tobě 
nepromlouvá pokora a bezbrannost barokní la-
vice, nepřibližuj se k ní s nožem, nenarušuj její 
povrch, neprohlubuj špatnou tradici primitivního 
a egoistického zacházení se společnými a krás-
nými věcmi. Co si budeme dlouze povídat, je to 
svatokrádež – nikoliv v náboženském smyslu, 
ale v širším, ve smyslu ducha vlastního západní 
kultuře, úcty k památkám minulosti. Kolaborace 
s démonem destrukce, pane Atkinsi…
Spojení velkoleposti a mistrovství výzdoby Brou-
movského kláštera se sbírkou prací z výstavy 
„Ora et lege” (modli se a čti) působí podobně, 
jako by nám poslech symfonie, co chvíli, na-
rušovalo šplouchání někoho, kdo v té chvíli u 
stěny vykonává svou potřebu. Jde přece o sa-
krální prostor odvolávající se k nejvyšší úrovni 
lidské duchovnosti, s níž je zde diskutováno 
prostřednictvím konceptuálního umění, které ze 
své podstaty nepřekračuje úroveň pouhého inte-
lektu. Bezpochyby pak tuto úroveň nepřekračují 
některé elementy genderové ideologie patrné v 
některých pracích. 
Nejhůře je v boční kapli klášterní svatyně. Au-
torka, Jesse Darling, ve své tvorbě s okázalou 
duchovní nezodpovědností manipuluje s legen-
dou o svatém Jeronýmovi, lvovi atd., aby dospě-
la k názoru, že Jeronýmova postava představuje 
akademii, církev a muzeum, kde je status quo 
zachováván v rukavičkách v podobě mírného ná-
silí (cit. podle výstavního katalogu). Prezentova-
nou prací z tohoto cyklu je „Panna Marie Batman 
prázdného středu”, za kterou se skrývá přesvěd-
čení, že i mariánský kult je nástroj sloužící k ujař-
mení ženy katolickou církví a ke snižování jejího 
společenského postavení. Marie je zde podle 
katalogu genderově neutrální a záporná posta-
va. Onen „prázdný střed” tvoří prázdný kelímek 
na jedno použití uprostřed postavy, sugesce že 
Marie v tradičních představách katolické církve 
nemá vnitřní obsah a de facto se hodí k recykla-
ci, stejně jako veškeré brakové zboží zaplavující 
naši planetu. 
Toto je umístěno ve svatyni, kde se nacháze-
jí obrazy matky Boží, jejichž prostřednictvím je 
jí odedávna vzdávána úcta při liturgii i v rámci 
individuální modlitby. A proto zde nejde o nic ji-
ného, než o – bez obalu – projev ideologického 
násilí proti společenství věřících! Jinými slovy, o 
nedostatek základní vzdělanosti (neomalenost). 
Domnívám se, že Darling, podobně jako mno-
ho nevěřících nechápe, že pro věřící jsou Bůh (i 
jiné svaté osoby) – skutečnými osobami, třeba-
že prožívanými na jiné než smyslově-rozumové 
úrovni. Víra v náboženském smyslu není myš-
lenka, že něco je tak nebo jinak, ale zkušenost 
Osoby, její mnou samotným nebo někým jiným 
zažité zjevení. Zvěst, nikoliv hypotéza. Na lavicích 
vedle jsou vystaveny brožury (naštěstí pouze v 

angličtině), v nichž autorka vede dialog s angli-
kánskou duchovní (transgender osobou), ze kte-
rého mimo jiné vychází najevo, že právě odhalila 
jí dosud neznámé pravdy, že obrazy v kostelech 
jsou k tomu, aby lidem usnadňovaly modlitbu a 
také, inspirována samotným Derridou, že existu-
jí věci, kterým nerozumíme… Její pochybnosti 
týkající se duchovního hledání rozptyluje vyhle-
dávač Google a krásná literatura považovaná 
za prameny. Prohlašuje také: Obecně budu o 
Ježíšovi raději přemýšlet jako o neurodivergent-
ním, bisexuálním rebelovi než jako o šampiónovi 
zbožnosti bílé rasy.
V okázalosti celé výstavy je očividná omezenost 
intelektuálního, konceptuálního přístupu ke svě-
tu, kde to, co je mystické, překračující dočasnost, 
je zredukováno pouze na to, co se dá pochopit a 
na základě toho (to znamená libovolně) zformá-
tovat. Že tím vzniká karikatura? Neškodí. Neško-
dí to do sebe zahleděnému umělci, jehož vědomí 
nic víc nepotřebuje. Škodí to však církvi, která se 
od nynějška může naivním příjemcům jevit jako 
další mafiánské společenství… Pak je to však 
jakoby kdosi broumovský klášter, celou brou-
movskou skupinu kostelů, opata Zinkeho a oba 
Dienzenthofery vyhodil do povětří. Jako by zlikvi-
doval celou kulturu křesťanské Evropy. Jestliže 
se z ní ztrácí Ježíš ve své lidské i božské podsta-
tě, pak zůstává pouze politický machiavelismus. 
A utopické pokusy o nápravu (další a další revo-
luce), připomínající jednání barona Münchhau-
sena, když sám sebe za vlasy vytahuje z bahna. 
Jestliže se ztrácí hluboký horizont lásky, zůstává 
boj, zvůle moci a svět chápaný jako aréna soupe-
ření o vládu. Co potom znamená ono ora v názvu 
výstavy? Kdo se zde modlí? Ke komu?
Obrazy Kamilly Bischof umístěné v zákristii (dva) 
a v chodbě (jeden) jsou příkladem kvalitního ma-
lířství poškozeného autorčiným velmi infantilním 
záměrem (ke slovu se dostává již zmíněný kon-
ceptualismus), to jest situováním těchto děl na 
domečky pro panenky mající polopaticky ilustro-
vat těžký úděl žen v průběhu dějin… V refektáři 
se zase pohled návštěvníků, kteří by chtěli uvidět 
kopii Turínského plátna (jedné z nejvýznamněj-
ších křesťanských památek), střetává s kon-
struktivistickým nábytkem agresivně narušujícím 
harmonii interiéru. Autor záměru (a spolu s ním 
autoři výstavy) „diskutuje” – znovu pouze na 
mentální úrovni – se vším, co se nachází kolem 
a co čerpá své zdůvodnění pouze z nadpřirozené 
(iracionální) vize skutečnosti. Avšak vrátíme-li se 
k osobnímu aspektu zbožnosti – asistují tomu 
relikviáře s ostatky svatých… 
O Meisenbergových alegorických obrázcích, 
majících představovat čas a prostor, zavěšených 
na pozadí ctihodných svazků v knihovně není 
co psát. Takto by to mohl – jako zpracování za-
daného úkolu – zpracovat žák ZUŠ. Nic na tom 
nemění skutečnost, že mají prostřednictvím hry 
s perspektivou vytvářet iluzi prostoru, ale slouží 
i jako metafora lidského vědění, které je samo 

o sobě kolektivně sdíleným archivem. Zdařilá je 
vede toho (navzdory mnoha vrstvám asociací, 
které údajně obsahuje) práce téhož umělce se 
zjevujícím se a mizejícím „textem” na slepých 
dveřích chodby. Stejně tak video Martina Kohou-
ta umístěné v knihovně je podle mého názoru 
povedený umělecký pokus, subtilní svou prosto-
tou, autentický dialog bez vstupních podmínek. 
Práce „Slavs and Tatars“ upoutává vytříbeností 
řemesla, je však překombinovaná v ideové vrstvě 
(bez moudrosti z katalogu ani ránu!), nakonec 
ale milá svou naivitou, když vidíme, že apoštolo-
vé (Židé) mohou vzhledem i oděvem připomínat 
muslimské imámy (tedy Araby) obývající přece 
tentýž Blízký východ.
Nedorozumění spočívá v tom, že to, co expozice 
prezentuje, není diskuse nového umění s umě-
ním starým, ale „svobody“ intelektu s duchov-
ností citlivou na přítomnost Tajemství. Přičemž, 
v širším záběru, tato údajná svoboda zde nic zá-
sadního neodhaluje, spíše se pohodlně usazuje 
v kolejích vyježděných levicovým mainstreamem. 
Je jasné, že umělec může tvořit, jak chce, ale 
aby neriskoval, že se zesměšní, měl by si být vě-
dom svých limitů. A také místa, kde se nachází. 
Vše, co nám výstava nabízí, samozřejmě dopro-
vází neuvěřitelně nadutý komentář (vide kata-
log!), který se tak stává samostatnou tvorbou a 
odtržení od expozice by mu prospělo. Těžko se 
vzdoruje pocitu, že to všechno dohromady je 
jednou velkou snobskou konstrukcí. Neboť ně-
kdo je někdo, něco vystavil tady, něco tamhle, 
např. v New Yorku atd. atd. S rozpaky jsem si na 
poslední stránce katalogu přečetl, jaké úctyhod-
né instituce z několika zemí organizaci výstavy 
podpořily… 
Toto všechno nepíši proto, že sám jsem křesťan. 
Nejsem buddhista, ale pouze z úcty k té tradici 
bych za nic na světě v buddhistickém svatostán-
ku nebo klášteře neinstaloval tak primitivní a du-
chovně neuctivou výstavu. Na adresu hospodáře 
místa si dovolím následující úvahu. Jak je známo 
z Ježíšových slov zapsaných v Evangeliích, dobrý 
hospodář má rozumně zacházet s tím, co je staré 
i s tím, co je nové. Ono slavné nova et vetera zde 
vypadá tak, že staré bylo bezstarostně vystaveno 
útoku agresivní a ledabylé novosti, naštěstí se 
však samo obhajuje kvalitou artismu a duchem 
víry v jinou skutečnost, nepřístupnou spekulacím 
a ideologické elokvenci. Největší (pozitivní) do-
jem na mě během prohlídky udělal průvodce, Ja-
kub Gruss, který dokázal při té příležitosti vytvořit 
skutečné „divadlo jednoho herce” a díky osobi-
tému projevu pro mě celý projekt učinil alespoň 
o trochu stravitelnějším.

Antoni Matuszkiewicz

(Autor je polský spisovatel, bývalý ředitel muzea, vy-
dal více než 20 knih, vystudoval historii, kulturní vědu, 
muzeologii. Již 13 let bydlí Martínkovicích.)

Nečti...
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MYŠLENKY NA MĚSÍC zÁŘÍ
JOSEPH RATZINGER

BŮH A SVĚT

BARRISTER & PRINCIPAL, O.S.

1. Bůh tu není jako četník nebo soudce, aby nám dával tresty nebo pokuty. 
Ale v zrcadle víry a úkolu, které mám, musím každý den přemýšlet o tom, co je v pořádku a kdy něco nehrálo.

2. Boží řeč je tichá. Ale dává nám mnohé pokyny. 
Právě zpětně lze poznat, že Bůh námi pohnul skrze přátele, knihu nebo i prostřednictvím domnělého neúspěchu, či dokonce nehody.

3. V noci, když člověk nemůže najít klid, bych doporučil růženec. 
Když se člověk znovu a znovu přidržuje jeho slov, zbavuje se postupně myšlenek, které ho souží.

4. Problémy nás mají vychovávat, abychom je uměli zpracovávat. 
Zatvrdit se, stát se nepřístupným, by znamenalo ztrácet lidskost a schopnost cítit – i vůči ostatním.

5. Podíváme-li se na Krista, on je ten, který soucítí, a tím je pro nás vzácný. Soucítění, zranitelnost, patří ke křesťanovi. 
Člověk se učí přijímat rány, žít i se zraněními a nacházet v tom nakonec hlubší uzdravování.

6. Víru nemáme nikdy hotovou. Víru je třeba žít znovu a znovu v utrpení, stejně jako ve velkých radostech, které nám Bůh dává. 
Nikdy to není  něco, co si mohu uložit jako minci.

7. Bůh mě miloval nejprve, dříve, než jsem dokázal milovat já. Jen proto, že mě už znal a miloval, jsem vůbec byl stvořen.
8. Co je důležité pro každého člověka, co jeho životu teprve dodává význam, je vědomí, že je milován.

9. Víra je cesta. Dokud žijeme, jsme na cestě, a ta je také opětovně ohrožována a pokoušena.
10. Kristus neřekl: já jsem zvyk, nýbrž pravda. Kristus nestvrzuje zvyk, naopak vede nás pryč od navyklého. 

Chce, abychom vyrazili na cestu, vyzývá nás k hledání toho, co je pravé.
11. Církev může udávat velké, základní obrysy lidského života, říkat, kam určitě nesmím jít, nechci-li padnout. 

Zůstává úkolem jednotlivce, aby rozpoznal a vyčerpal různorodé možnosti své cesty.
12. Akt víry neznamená namlouvat si nějakou ideu nebo připisovat víře moc. 

Akt víry spočívá v důvěře, že Bůh je tady, že se mu mohu vydat do rukou. A pak ustoupí i hora.
13. Musím začít tím, že se neohlížím na sebe, nýbrž se ptám, co chce Bůh. Musím začít tím, že se učím lásce.

14. Milosrdný Bůh z nás nesnímá odpovědnost, nýbrž nás odpovědnosti učí. 
Vede nás k tomu, abychom z toho, co je nám dáno, žili odpovědně a abychom jednoho dne před ním mohli obstát.

15. Bůh nám dává, co je pro nás nejlepší – i když mi to předem nedokážeme rozeznat. 
Za nejlepší pro sebe často považujeme pravý opak toho, co od Boha dostáváme.

16. Jestliže hledám rychlé štěstí, pak moje víra nebude mít na růžích ustláno. 
Jeden z důvodů dnešní krize víry je asi právě ten, že požitek a štěstí si chceme odnášet hned, že nechceme riskovat dobrodružství, které trvá celý život.

17. Boží vůle není vůči mně vnější, cizí, je naopak mým základem. 
A v experimentu života lze opravdu rozpoznávat jak žít správně. Život se pak nestává pohodlným, ale správným.

18. Svědomí a jeho funkce je samozřejmě něčím živým. Může v člověku vadnout nebo zrát.
19. Bůh má všechny podstatné rysy, které připisujeme osobě, totiž vědomí, poznání a lásku. 

Je tak někým, kdo může hovořit a naslouchat. To je na Bohu to zásadní.
20. Skutečný Bůh je něčím víc. Není pouhou přírodou, ale tím, co ji předchází a co ji nese. On je bytost, která umí myslet, hovořit, milovat a slyšet.

21. Bůh musí dělat to, co my obrazně nazýváme „Božím hněvem“, tj. musí nám klást odpor tam, kde od sebe odpadáme a kde jsme ohroženi.
22. Boha mohu hledat jen tak, že odložím dominantní pozici. Místo ní v sobě musím rozvíjet ochotu, otevření se hledání. Musím být schopen pokory a 

čekání – a nechat jej, aby se ukázal tak, jak chce on, a nikoli jak chci já.
23. Člověk je povolán k tomu nejvyššímu, ale jeho svoboda mu může být velkým 

ohrožením vzhledem k pokušení obrátit svoji velikost proti Bohu a postavit se mu naroveň.
24. Bibli jakožto Božímu slovu můžu porozumět jen tak, že ji budu číst jako jednotu, v souvislostech celku, a nikoli doslovně nebo po větách.

25. K učení se lásce patří i to, že se člověk učí uvolňovat a překonávat své ego, že se učí darovat se, a to i tam, kde za to nic nedostává.
26. Je důležité rozpoznat, že pravá láska v sobě nese i velkou vážnost. 

Chce pro druhého opravdové dobro, a proto má odvahu postavit se na odpor tam, kde druhý toto dobro nevidí a kde se slepě žene do neštěstí. 
27. Já nemohu být k druhému dobrý jinak, než tak, že se nechám vést tím, co opravdu je dobro, a že se svému bližnímu snažím pomoci k tomu, 

aby se on sám stával dobrým. Člověk je milující právě tehdy, když se nestará jenom o své vlastní záležitosti, ale když se pokouší dávat a vidět právě ty, 
pro které nikdo nemá dobré slovo, protože se zdají nesympatičtí.

28. Kristus ztělesňuje velikou a čistou Boží dobrotu. Nechce nám něco ztěžovat, přichází naopak, aby to nesl s námi. 
29. Správně se společně modlit a slavit eucharistii znamená, 

že se stávám slyšícím, přijímajícím a že se ve mně takříkajíc uvolňuje závora na dveřích, jimiž může vstoupit Kristus.
30. Jedna stará katolická moudrost říká: Jakou má člověk neděli, takovou má i smrt. 

Jestliže Bůh a neděle naprosto zmizí ze života, chybějí rezervy k zvládnutí onoho posledního přechodu.
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BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...

Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov. 
www.broumovfarnost.cz

Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. 
Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks. 

Uzávěrka: 15. každého měsíce.

Paypal účet farnosti 
church.broumov@gmail.com

Funguje tak, že se lidem pošle tento e-mail a oni na 
něj pošlou peníze přes Paypal (v PayPalu se musí zadat právě e-mail). PayPal se používá při platbách 

po internetu, nejčastěji ve spojení s e-bayem.  
Má ho dost lidí a je jednoduché přes něj něco poslat.

NEDĚLNí BOHOSLUŽBY

5. září

Otovice   08:30
Vernéřovice  10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00 

12. září
Martínkovice  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00 

19. září
Broumov, k. sv. Václava 08:30
Vižňov   10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

26. září
Božanov   08:30
Heřmánkovice  10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

Mše sv. v týdnu, Broumov

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

*O slavnosti sv. Václava mše 
sv. v kostele sv. Václava v 08:30

** Ve čtvrtek 2. září mše 
sv. v kapli Panny Marie v Šonově v 17:00

Adorace: středa, P+P, 17:30 – 17:45; 
pátek, P+P, 17:30 – 17:45 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.
Sv. smíření -  sobota 25/09, P+P, 09:00 – 10:30 

Změna vyhrazena.

Návrh výuky náboženství 
školní rok 
2021/2022, 

od 9. září:

3. tř. (1. sv. přijímání): 
pátek, fara Broumov, 12:00 - 12:45

3. tř. (1. sv. přijímání): čtvrtek, 
ZŠ Meziměstí 12:00 - 12:45

4. – 5. tř.: čtvrtek, 
ZŠ Meziměstí, 12:45 - 13:30

6. – 7. tř.: pátek, 
ZŠ Meziměstí, 13:30 - 14:15 

5. – 7. tř.: pátek, 
fara Broumov, 13:00 - 13:45 

Příprava na svátost biřmování začne v průběhu září.

Od září změna času bohoslužeb
Od úterý 31. srpna budou všechny večerní mše sv. od 17:00. Týká se to i čtvrtečních mší sv., které se 
během školního roku opět přesouvají z rána na večer. Oblíbené mše sv. v šonovské kapli Panny Marie 
s intencí Za smíření zůstávají v běžném modu prvního čtvrtku v měsíci. 

P. Martin Lanži

NEVzDÁVEJME TO
V minulém školním roce se nám povedlo začít se scházet každý čtvrtek s novou generací broumov-
ské scholy na zkouškách. Chtěl bych všem odvážným moc poděkovat za účast. Myslím si, že jsme 
udělali spoustu práce. Je škoda, že kvůli nastalé situaci nám to nevyšlo až do konce roku, ale právě 
kvůli tomu se můžeme ještě více těšit na září, kdy se společně začneme učit spoustu nových písni-
ček, kterými uděláme radost ostatním, a zažijeme spoustu zábavy. Pokud by se našli další odvážní a 
odhodlaní, nebojte se ozvat, budeme rádi za každý hlas, který by nás posílil. Moc rád bych vás tedy 
vyzval k tomu, abychom se sešli v pátek 10. 9. po náboženství, tedy ve 14:30, ve farním přístavku, 
kde se domluvíme na případném posunutí našeho setkání. Už se na všechny těším, a doufám, že už 
nám to letos nic nezmaří!

Vladimír Uhnavý


