
Spolu po celý rok

Loni jsme propojení s církví oslavenou (svatí v nebi), ani s tou trpící 
(duše v očistci) jako církev putující liturgicky slavit nemohli. V té době se 

však povedlo alespoň zpřístupnit nástěnnou malbu Posledního soudu. Kdo 
z nás se na tomto pietním místě pomodlí za duše v očistci i během roku? 

P. Martin Lanži
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Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech 
vydává na společnou cestu, 
aby zakusila synodalitu. Slo-
vo synoda znamená doslova 
„společně na cestě“. Jde 
o nový impuls papeže Fran-
tiška a jeho spolupracovníků, 
abychom my všichni znovu-
objevili své místo ve spo-
lečenství církve, aktivně 
se podíleli na jejím životě a 
usilovali o naplnění poslání 
církve.

V neděli 17. října 2021 za-
čala v každé diecézi na 
celém světě první fáze sy-
nody 2021–2023, která má 
formu naslouchání Božímu lidu 
v jeho celku. Chceme i v na-
šich diecézích a apoštolském 
exarchátu vykročit společně a 
necháme se vést Duchem Sva-
tým, který vytváří jednotu v růz-
norodosti. Celá tato společná 

cesta je cestou učedníků, kteří 
následují Krista a vydávají svě-
dectví o Bohu. Je také cestou, 
kterou se vydáváme k sobě 
navzájem, abychom si naslou-
chali, chápali se, měli účast na 
těžkostech, dělili se o radosti. 
Do synodálního procesu jsou 
přizváni i lidé jiných křesťan-
ských církví, jiných náboženství 
i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

K samotnému setkávání ve 
skupinkách v rámci farností a 
jiných pastoračních celků je ur-
čeno deset témat, z nichž je 
možno si vybrat. Pro každou 
diecézi je ustanoven diecéz-
ní koordinátor, který bude v 
kontaktu s koordinátory na 
úrovni farností, pro které 
zprostředkuje materiály a po-
skytne základní informace.

Synodální proces v diecézích 
trvá jen pár měsíců, již v úno-
ru 2022 se mají zpracovávat 

podněty ze synodálních sku-
pinek ve farnostech a z jiných 
pastoračních celků. Těmi se 
pak budou zabývat zástupci 
na celonárodní a kontinentální 
úrovni. Završením této cesty 
pak bude zasedání vlastní bis-
kupské synody v Římě, které 
je plánováno na podzim 2023, 
a účastníci synody se na něm 
budou shromážděnými podně-
ty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme 
za váš aktivní přístup, kterým 
můžete přispět ke společnému 
dobru. Svatý apoštol Pavel nás 
k tomu povzbuzuje slovy: „Pro-
jevy Ducha jsou dány každému 
k tomu, aby mohl být užitečný“ 
(1 Kor 12,7).

Čeští a moravští biskupové, 
mírně kráceno

Začala první fáze církevní synody

Společná památka připomíná 
498 mučedníků z období špa-
nělské občanské války. Datum 
bylo stanoveno při jejich blaho-
řečení 28. 10. 2007 papežem 
Benediktem XVI.

Počet španělských mučedníků 
se zdá překvapující vzhledem k 
tomu, že s touto největší skupi-
nou se jedná už o 977 mučed-
níků z náboženského pronásle-
dování v letech 1934-1939, 
ale udává se, že během občan-
ské války (od 17. 7. 1936 do 
1. 4. 1939) bylo ve Španělsku 
zabito přes 7000 duchovních 
osob, mezi nimiž je uvedeno 
13 biskupů, 4200 kněží, 2500 
řeholníků a 300 řeholnic.

Z nich byli někteří blahořečeni 
už papežem Janem Pavlem II. 
ve skupinách mezi léty 1987 
až 2001, kdy blahořečil skupi-
nu 233 mučedníků. Jejich pa-

mátky, na rozdíl od této společ-
né, jsou slaveny a připomínány 
v den smrti.

Mnozí ze zavražděných se na 
své duchovní povolání teprve 
připravovali a otázka jejich za-
řazení je asi nejistá. V té sou-
vislosti by mohlo jít o důvod 
zaokrouhlení počtu v celkové 
skupině zabitých duchovních 
osob.

Prohlášení za mučedníka před-
chází dlouhé šetření, při němž 
jsou důležité výpovědi očitých 
svědků. Jde o to, že mučedník 
umírá za křesťanskou víru, v 
lásce k Bohu a odpouští svým 
katům. To musí být v kanonic-
kých procesech prokázané. 
Trpělivé přijetí utrpení a smrti 
z lásky k Bohu patří k nejsil-
nějším svědectvím o Kristově 
Božství. Tak silným, že se krev 
mučedníků projevuje jako se-

meno nových křesťanů.
498 připomínaných špa-
nělských mučedníků* je na 
těchto stránkách rozděleno do 
skupin přijatelných velikostí a 
podle sounáležitosti k řádovým 
společenstvím, do kterých jed-
notliví mučedníci patří. Největší 
počet těchto mučedníků je z 
řádu augustiniánů (kde jsou 
životopisné údaje podstatně 
kratší než u jiných), proto je zde 
touto skupinou začínáno.

Před každým mučedníkem je 
uvedeno indexové číslo z ori-
ginálního seznamu, ve kterém 
je řazení podle diecézí, nehledě 
na datum úmrtí. Zde je však při 
seřazení přihlíženo k datu jejich 
vstupu do nebe, protože bývají 
jinde v martyrologiu používána 
pro slavení samostatných pa-
mátek.

www.catholica.cz/
Jan Chlumský

6. listopad, 
bl. 498 španělských mučedníků 

V sobotu 16. října byl v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové vysvěcen na jáhna Katolické 
církve Vladimír Uhnavý z Křinic. Za uplynulých 15 
let je to už čtvrtý jáhen, který pochází z brou-
movské farnosti. Prvním byl ThLic. RNDr. Tomáš 
Reschel, Ph.D., který jako kněz aktuálně působí 
ve farnosti Sloupnice. Druhým je Doc. Jan Hojda, 
Th.D., který působí v Hradci Králové a jeho oko-
lí, včetně University HK. Třetím jáhnem, kterého 
známe ze života kláštera, je fra Gereon Rudolf 
Holý, OPraem.   
Jáhenství je prvním stupněm katolického kněž-
ství a může být celibátní nebo necelibátní. Jan 
Hojda a Vladimír Uhnavý nadále žijí se svými 
rodinami, přičemž stejně jako celibátní bratr 
Gereon můžou např. předsedat obřadům křtu, 
svatby, bohoslužby slova, či pohřbu.

Slavnostní představení nového klerika z řad 
broumovské farnosti v jejím centru děkanském 
kostele sv. Petra a Pavla proběhlo hned v neděli 
17. října, avšak za menší účasti farní obce. Kaž-
dým pádem díky za pomoc s příp ravou slavnosti.

P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

Nová pomoc pro 
farnost



411. Jak společnost zajiš-
ťuje sociální spravedlnost?
Společnost zajišťuje sociální 
spravedlnost, když respektuje 
důstojnost a práva osoby, vlast-
ní cíl samé společnosti. Kro-
mě toho se společnost zabývá 
sociální spravedlností, která je 
spojena se společným dobrem 
a výkonem autority, když usku-
tečňuje podmínky, jež dovolují 
jednotlivcům a sdružením, aby 
dosáhli toho, nač mají právo.
412. Na čem se zakládá 
rovnost všech lidí?
Všichni lidé se těší stejné dů-
stojnosti a mají stejná základní 
práva, protože jsou stvořeni k 
Božímu obrazu a vybaveni toutéž 

rozumovou duší, mají tutéž při-
rozenost a původ a jsou v Kristu 
jediném spasiteli povoláni k téže 
božské blaženosti.
413. Proč existují rozdíly 
mezi lidmi?
Existují nespravedlivé hospodář-
ské a sociální rozdíly, které po-
stihují miliony lidských bytostí; 
ty jsou v otevřeném rozporu s 
evangeliem, odporují spravedl-
nosti, důstojnosti osob a míru. 
Avšak jsou i rozdíly mezi lidmi, 
způsobené různými faktory, 
které zapadají do Božího plánu. 
Vždyť On chce, aby každý dostal 
od druhých, co potřebuje, a aby 
ti, kteří mají zvláštní „nadání“, se 
dělili s druhými. Takové rozdíly 

povzbuzuji a často zavazují oso-
by k velkodušnosti, laskavosti a 
sdílení dober a pobádají kultury 
k vzájemnému obohacení.
414. Jak se vyjadřuje lid-
ská solidarita?
Solidarita, jež vyvěrá z lidského 
a křesťanského bratrství, se pře-
devším vyjadřuje spravedlivým 
rozdělováním dober, spravedli-
vým platem za práci a úsilím o 
spravedlivější společenský řád. 
Ctnost solidarity se také usku-
tečňuje sdílením duchovních 
dober víry, ještě důležitějších 
než jsou ona hmotná.
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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

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)

Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Osoba a společnost

Evangelizace kultury a inkulturace evangelia

58. Hlásání Ježíše Krista musí proniknout i do 
současné evropské kultury. Evangelizace kultury 
musí ukázat, že i dnes je možné žít v Evropě plně 
evangelium jako cestu, která dává smysl lidské 
existenci. Proto na sebe musí pastorace vzít úkol 
utvářet křesťanskou mentalitu v běžném životě: v 
rodině, ve škole, v médiích, ve světě kultury, práce 
a ekonomie, v politice, ve volném čase, ve zdraví i 
v nemoci. Je třeba se v klidu kriticky konfrontovat 
s nynější kulturní situací Evropy a zhodnotit vyno-
řující se tendence, fakta a situace většího významu 
naší doby ve světle Krista jako středu všeho bytí 
a ve světle křesťanské antropologie. Také dnes je 
třeba ukázat evangelní, teoretický i praktický pří-
stup ke světu a k člověku a připomenout kulturní 
přínos křesťanství v průběhu evropských dějin. Be-
re-li se v úvahu velká důležitost věd a technologic-
kých vymožeností v evropské kultuře a společnosti, 
je církev prostřednictvím teoretického prohloube-
ní a praktických iniciativ povolána vypořádat se 
konstruktivním způsobem s vědeckými poznatky 
a jejich aplikacemi, poukázat na nedostatky a ne-
přiměřený ráz pojetí, které je inspirováno scientis-
mem, jenž chce přiznávat objektivní platnost pouze 
experimentálnímu vědění, a hlásat etická měřítka, 
která má člověk vložena do své přirozenosti.
59. Do evangelizace kultury náleží i důležitá služ-
ba, kterou vykonávají katolické školy. Bude třeba 
pracovat na skutečném uznání svobody výchovy a 
právní rovnosti mezi státními a nestátními školami. 
Ty druhé jsou často jediným prostředkem, kde je 

možné nabídnout křesťanskou tradici těm, kteří jí 
jsou vzdáleni. Vybízím osoby činné ve školství, aby 
vytrvaly ve svém poslání a vnášely světlo Krista 
Spasitele do svých specifických výchovných, vě-
deckých a akademických činností. Zvláště má být 
hodnocen přínos křesťanů, kteří se věnují bádání 
a učí na univerzitách: „službou myšlení“ předávají 
mladým generacím hodnoty kulturního dědictví, 
obohaceného dvěma tisíci léty humanistické a 
křesťanské zkušenosti. Jsem přesvědčen o důle-
žitosti akademických institucí, a proto také žádám, 
aby byla v různých místních církvích pěstována 
náležitá pastorace univerzitních studentů a podpo-
rovalo se tak to, co odpovídá aktuálním kulturním 
potřebám.
60. Nesmíme zapomenout na kladný přínos daný 
patřičným doceněním církevních kulturních pa-
mátek. Ty totiž mohou představovat zvláštní faktor 
při novém probouzení křesťansky inspirovaného 
humanismu. Díky svému pečlivému uchovávání a 
rozumnému využívání mohou být jako živé svědec-
tví po staletí vyznávané víry platným nástrojem pro 
novou evangelizaci a katechezi a mohou vybízet 
k objevení smyslu pro tajemství. Prostřednictvím 
vytrvalého dialogu s umělci se zároveň mají pod-
porovat nová umělecká vyjádření víry. Církev totiž 
potřebuje umění, literaturu, hudbu, sochařství a 
architekturu, neboť „musí učinit pochopitelným, ba 
dokonce – nakolik je to možné – okouzlujícím svět 
ducha, svět neviditelného, svět Boha“, a také proto, 
že umělecká krása coby odlesk Božího Ducha je 
znakem tajemství, vybídnutí hledat tvář Boha, který 
se učinil viditelným v Ježíši z Nazareta.

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
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Gal 5,13-14

Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svobo-
da však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k 
prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte 
láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen 
v jediné větě: ‚Miluj svého bližního jako sebe‘.

Apoštol Pavel nás ve svém listě Galaťanům po-
stupně a pomalu vpravuje do veliké novosti při-
nášené vírou. Jedná se skutečně o významné 
novoty, protože se zde neobnovují pouze některá 
životní hlediska, nýbrž jsme vtahováni do onoho 
„nového života“, který jsme přijali ve křtu. V něm 
jsme byli zahrnuti tím největším možným darem, 
existencí Božích dětí. Znovu jsme se narodili v 
Kristu a přešli jsme od religiozity, sestávající z 
přikázání, k živé víře, jejímž středem je společen-
ství s Bohem a bratry, tedy láska. Od otroctví po-
znamenaného strachem a hříchem jsme postou-
pili do svobody Božích dětí. Opět se tu objevuje 
slovo „svoboda“.

Snažme se dnes lépe pochopit, v čem podle 
Apoštola spočívá jádro této svobody. Pavel tvrdí, 
že je to něco zcela jiného, než „záminka k životu 
podle těla“ (Gal 5,13; podle italského biblického 
překladu). Svoboda tudíž není nějaká zhýralost, 
život sledující tělesné instinkty, osobní choutky a 
sobecké pudy. Naopak, jak Apoštol píše, svobo-
da v Ježíši nás vede ke službě druhým (tamtéž). 
Je ale něco takového otroctví? Ano, svoboda v 
Kristu obnáší určité „zotročení“, má tento roz-
měr, který nás přivádí ke službě druhým a životu 
pro druhé. Jinými slovy, pravá svoboda se plně 
projevuje v lásce. Opětovně zde stojíme před 
evangelním paradoxem: jsme svobodní ke služ-
bě, nikoli k tomu, co se nám zachce. Svoboda 
pochází ze služby, sami sebe plně nalézáme v 
té míře, v jaké se darujeme. Mějme tedy odvahu 
a dávejme sami sebe. Život získáváme, když ho 
ztrácíme (srov. Mk 8,35) – to je čiré evangelium.
Jak lze tento paradox vysvětlit? Apoštolova 
odpověď je natolik jednoduchá, nakolik je též 
náročná: „láskou“ (Gal 5,13). Bez lásky není 

svoboda. Sobecká svoboda, která koná, co se 
mi zachce, není svobodná, protože se navrací 
sama do sebe, není plodná. Kristova láska nás 
vysvobodila, a ještě jednou nás vymaňuje z nej-
horšího otroctví, kterým je vlastní ego. Svoboda 
však roste skrze lásku. Ovšem pozor – nikoli 
skrze důvěrnost a lásku z televizních seriálů, či 
vášeň, která si jednoduše hledá, co jí vyhovuje 
a co ji těší, nýbrž skrze lásku, kterou spatřujeme 
v Kristu, milosrdnou lásku: taková láska je sku-
tečně svobodná a osvobozující. Tato láska září v 
nezištné službě, která se utváří podle Ježíše, jenž 
umývá nohy svým učedníkům a říká: „Dal jsem 
vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte 
dělat i vy“ (Jan 13,15). Sloužit jedni druhým.

Podle Pavla tedy svoboda není libovůle, protože 
taková bezúčelná a bez vztažná svoboda by zela 
prázdnotou, podobala by se cirkusové drezúře, 
což není dobré. Taková svoboda vytváří také 
vnitřní prázdnotu. Kolikrát si všímáme, že když se 
řídíme pudem, zbyde nám v nitru veliké prázdno 
plynoucí ze špatného nakládání s pokladem naší 
svobody a s krásou, která nám umožňuje volit 
skutečné dobro pro sebe i druhé. Jedině taková 
svoboda je plná, konkrétní a začleňuje se do re-
álného každodenního života. Pravá svoboda nás 
vždy osvobozuje, kdežto svoboda, která volí mezi 
tím, co se mi líbí a co nikoli, nakonec zanechává 
prázdnotu.

V jiném listě – v prvním listě Korinťanům – Apo-
štol reaguje na mylné představy o svobodě, kte-
ré prohlašují, že „všechno je dovoleno“. „Ano, 
ale nikoli všechno prospívá“, odpovídá Pavel. 
‚Všechno je dovoleno‘, ale ne všechno vzdě-
lává, vyvrací námitky a dodává: „Žádný nesmí 
dbát jenom o to, co prospívá jemu, nýbrž o to, 
co (prospívá) druhému“ (1 Kor 10,23-24). Toto 
pravidlo strhává masku jakékoli sobecké svobo-
dě. Tomu, kdo se pokouší svobodu zredukovat 
na libovůli, předkládá Pavel nároky, kladené lás-
kou. Svoboda vedená láskou je jediná, která činí 
svobodnými druhé i nás, umí naslouchat, aniž 
by se vnucovala, dokáže milovat, aniž by k če-

mukoli nutila, vzdělává a neničí, nevyužívá dru-
hých k osobnímu prospěchu a prokazuje dobro, 
aniž by hledala vlastní užitek. Zkrátka, pokud se 
svoboda nestaví do služby dobru – to je test k 
přezkoušení – hrozí, že bude neplodná, nepřine-
se ovoce. Svoboda, prodchnutá láskou, naopak 
přivádí k chudým lidem a rozpoznává v jejich 
tvářích Kristovu tvář. Služba jedněch druhým tak 
Pavlovi umožňuje, aby v listě Galaťanům položil 
tento nikterak podružný důraz: když hovoří o svo-
bodě, kterou mu druzí apoštolové dali k hlásání 
evangelia, vyzdvihuje, že mu doporučili jedinou 
věc – totiž aby pamatoval na chudé (srov. Gal 
2,10). To je zajímavé. Když Pavel s apoštoly po 
ideologických bojích dospěli ke shodě, apošto-
lové mu doporučili, aby pokračoval v jeho díle a 
nezapomínal na chudé. Jeho kazatelská svoboda 
tedy měla sloužit druhým, nikoli jemu samému 
podle libosti.

Víme nicméně, že jedno z nejrozšířenějších po-
jetí moderní svobody prohlašuje, že „má svobo-
da končí, kde začíná tvá svoboda“. Zde ovšem 
chybí vztah, vazba! Je to individualistický pohled. 
Kdo ovšem darem obdržel Ježíšovu svobodu, 
nemůže se domnívat, že by svoboda spočívala 
v udržování odstupu od druhých, které vnímá 
jako rušivý prvek, nepohlíží na člověka jako na 
bytost opevněnou samu v sobě, nýbrž jako na 
trvalou součást společenství. Sociální rozměr je 
pro křesťany zásadní a povoluje jim přihlížet ke 
společnému dobru, nikoli osobním zájmům.

Zejména v tuto dějinnou chvíli potřebujeme 
opětovně odkrýt tuto společnou, a nikoli indi-
vidualistickou dimenzi svobody. Pandemie nás 
naučila, že se neobejdeme jeden bez druhého, 
avšak nestačí o tom vědět, je nutné si tuto cestu 
dennodenně konkrétně volit a rozhodnout se pro 
ni. Prohlašujme tedy a věřme tomu, že druzí lidé 
nebrání mé svobodě, nýbrž jsou možností k její-
mu plnému uskutečnění, neboť svoboda se rodí 
z Boží lásky a v lásce roste. 

www.vaticannews.va/ca;20.10.2021

Promluva papeže na generální audienci
ve středu 20. října

Hibernace kostelů v Heřmánko-
vicích, Šonově a ve Vižňově na 
jedné straně a potřeba častějšího 
setkávání se 2 stovek aktivních 
katolíků na území broumovského 
výběžku, opět přivádí k hledání ide-
álního harmonogramu nedělních 
bohoslužeb. Aktuálně se pro zimu 

2021/2022 jeví model, který uvádí 
tabulka nedělních bohoslužeb pro 
měsíc listopad. Daný scénář na 
jedné straně respektuje to, aby se 
mše sv. slavila i na venkově (první a 
druhá neděle v měsíci) a na druhé 
straně i potřebu vzájemného se se-
tkávání (třetí a čtvrtá neděle), které 

umožňují zvláště děkanský kostel 
sv. Petra a Pavla a klášterní kostel 
sv. Vojtěcha, přičemž o třetí a čtvr-
té neděli zůstává možnost i ranní 
mše sv., jednou na tzv. „západním“ 
okruhu – Vernéřovice a po druhé 
na tom „východním“ (Božanov). 
Božanov bývá pravidelně o čtvrté 
neděli, volba na Vernéřovice padla 
proto, že v Ruprechticích bude od 

listopadu i mše sv. o prvním pátku 
v měsíci (místo Vižňova). A možná 
bude stíhat i p. varhaník Hubka…. 
Toto řešení, které si nenárokuje 
atribut dokonalosti, by bylo jenom 
během zimního období, kdy je nás 
na nedělních bohoslužbách méně.   

P. Martin Lanži

Zimní úprava bohoslužeb



Milá slavnost požehnání tří kostelů ze začátku 
letošního června v nás ještě stále doznívá. Snad 
se podaří připravit i další žádost o grant z fondů 
Evropské unie. Velice intenzivně přemýšlíme nad 
fasádami v Heřmánkovicích a Vižňově, přičemž 
u sv. Anny je nutné řešit i vnitřní strop, podobně 
jako u sv. Barbory v Otovicích.

V roce 2021 proběhly nebo ještě stále probíhá 
několik kontinuálních oprav, které jsou opravo-
vány zvláště z programů Ministerstva kultury 
České republiky (MK ČR) a Královéhradeckého 
kraje (KHk). 
Právě díky KHk mohla začít postupná obnova 
interiéru kostela sv. Jiřího a Martina v Martín-
kovicích. Letos jenom za 152 762 Kč, protože 
ke grantu od KHk se nepodařilo získat další pro-
středky na spoluúčast. Celková výše oprav při-
tom lehce přesáhne 1 mil. Kč. 

Ve vedlejších Otovicích se dokončuje sanktusní-
ku kostela sv. Barbory, přičemž od MK ČR far-
nost obdržela 700 000 Kč a od KHk 198 000 
Kč. Podobně je na tom kostel sv. Anny ve Vižňo-
vě, kde od MK ČR přišlo 700 000 Kč a od KHk 
167 000 Kč. Na tomto kostele rovněž proběhla 
další etapa výměny oken díky Nadaci ČEZ, která 
přispěla částkou 100 000 Kč, přičemž farnost 
přidala 103 000 Kč. Ve Vernéřovicích není jenom 
nová fasáda, ale i mříž v předsíni kostela za 132 
000 Kč, přičemž podstatná část nákladů jde za 
farností, částkou 5 000 Kč přispěla i obec, za 
což vřele děkujeme. Pro varhany v kostele Všech 
svatých v Heřmánkovicích bylo letos vyčleněno 
280 000 Kč od MK ČR a 159 000 Kč od KHk.
V děkanském kostele sv. Petra a Pavla začalo 
restaurování dalšího bočního oltáře. Po oltáři sv. 
Jana Nepomuckého tak bude postupně obnovo-
ván oltář Panny Marie Lurdské v celkové výši za 

1 756 625 Kč, přičemž letos bylo proinvestováno 
335 800 Kč, díky tomu, že 300 000 Kč přispělo 
MK ČR, zbytek jde za farností. 
Plánovaná obnova fasády hlavního kostela far-
nosti se komplikuje. I když v roce 2020 farnost 
připravila projektovou dokumentaci (PD), bude 
před zahájením toužených prací urgentně řešit 
nefunkční kanalizaci, přespádování náměstí na 
severní a východní straně, zpracovat PD na od-
vodnění, statiku a spádování. Žel dlážděné ná-
městí děkanskému kostelu z pohledu odvádění 
vody nesvědčí. Z důvodu, že odvodnění kostela 
se nachází na pozemcích města a památkáři 
vyžadují podrobný stavebně-technický a staveb-
ně-historický průzkum, rovněž tak provedení ge-
ologické rešerše místa stavby, salinity a vlhkosti 
zdiva, nás ještě čeká řada jednání. 
Poslední akce menšího a privátního charakteru 
je výměna oken na budově broumovské fary. 
Okna děkanství už tak budou zevnitř průhledné 
nejenom od května do září, ale během celého 
roku. Celkové náklady činí 332 000 Kč, přičemž 
MK ČR přispělo částkou 153 000 Kč a MěÚ 
Broumov sumou 31 000 Kč.
Zpřístupnění nástěnné malby Posledního soudu 
se díky odsouhlasené dotaci z grantů EU plánuje 
na první pololetí 2022.

P. Martin Lanži, 
děkan ŘKF Broumov
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Bohoslužbu slova jsem si opakoval i v autě. 
Byl jsem rád, že se to už děje, říká o svém 
svěcení nový jáhen

Broumov – V katolickém prostředí se člověk 
zřídka setká s tím, že duchovní může být záro-
veň rodičem. O existenci trvalého jáhenství se v 
církevním éteru sice ví, ale v našem kraji se s 
ženatým příslušníkem církve běžně nepotkává-
me. Proto si toto povolání většina věřících spojuje 
spíše s předstupněm kněžství. Co čeká po vysvě-
cení jáhna-otce a jakou roli v této službě hraje 
jeho rodina? Na to se ptá Jitka Uhnavá svého 

táty Vladimíra, nového jáhna Královehradecké 
diecéze.
Co se ti honilo hlavou těsně před svěcením, když 
jsi v katedrále na znamení odevzdanosti ležel 
před biskupem?
Moje první myšlenka byla, že jsem opravdu rád, 
že mám roušku. Když tam tak dlouho ležíš tváří k 
zemi a dýcháš ten koberec – nebylo to nijak dva-
krát příjemné. Jinak jsem byl ale rád, že se to už 
děje, neřešil jsem, jestli je to moc brzo nebo ne. 
Hodně silně jsem prožíval, že ta příprava vrcholí 
a ta chvíle je konečně tady. 
Z čeho jsi měl /máš při odpovědi na tohle Boží 
volání největší strach?
Že se mi nepodaří dokončit školu. V tuto chvíli je 
to asi jediná věc, ze které mám opravdu obavy.
Toho povolání se tedy nebojíš?
Ne. Cítím, že díky zázemí, které mi vytváří rodina 
a náš děkan P. Martin Lanži, to postupně zvládnu.
Při svěcení jsi sliboval také poslušnost biskupo-
vi. Znamená to, že když ti řekne, že tě potřebuje 
třeba v Třeboni, budeme se muset přestěhovat?
Ta poslušnost se netýká přesunu. Jáhen je 
vždycky někam ustanoven, většinou do farnosti 
a natrvalo, zvlášť, když má rodinu. Nefunguje to 
tedy jako u kněží, že by se i jáhni stěhovali podle 
toho, kde jsou zrovna potřeba. 
Co se tedy díky tvému vysvěcení teď pro naši 
rodinu změní?

Očekávám, že budu ve farnosti více využíván, což 
byl také hlavní důvod, proč jsem se stal jáhnem. 
V posledním říjnovém týdnu jsem měl například 
svou první bohoslužbu slova. Nejdřív jsem z toho 
měl hrůzu, ale teď už jsem rád, že jsem to zvládl. 
Díky čemu jsi ten strach překonal? Trénoval jsi 
třeba před zrcadlem?
To ani ne. Ale s ostatními jáhny jsme si při jízdě 
autem společně přeříkávali celou bohoslužbu 
slova, co se kdy dělá a říká, abychom si to lépe 
pamatovali. Myslím, že mi taky pomohlo i samot-
né vysvěcení – cítím se jistější.
Takže se na jáhenství cítíš připravený?
To rozhodně ne. Je spousta věcí, které si osvojím 
až postupem času. Ale věřím, že s Boží pomocí 
to půjde.
Jakou roli ve tvé službě hrajeme my jako tvoje 
rodina?
To hlavní, co od vás budu potřebovat, je podpora 
a pomoc. Jáhenství není jen o mé osobě, je to 
záležitost celé rodiny, jejího fungování. Díky pů-
sobení Ducha Svatého můžu zvládnout ty kon-
krétní liturgické úkony, ale z lidského hlediska 
je pro mě rodinná podpora nesmírně důležitá. 
Věřím, že to, co přijde, společně ustojíme.

Jitka Uhnavá

Jáhenský rozhovor

Opravy 2021
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PRVNÍ BROUMOVSKÁ KOLEDA VÍLY ANDĚLY
Broumovsko dětem a děti Broumovsku – Z dolíku pro kostely

Přijďte podpořit dobrou věc, zazpívat si, potkat se v předvánočním čase a zapálit první adventní svíčku!

V neděli 28. listopadu, před slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Mírovém náměstí, 
se v 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla uskuteční sváteční hudební setkání. Zazní zde Zimní píseň víly Anděly z dětského alba 
Písničky z broumovského dolíku, kterou jsme do zpěvníku vepsali s myšlenkou dětské koledy, s poselstvím lásky, pokory, štěstí a naděje. 

Nejen píseň, ale především vaše účast budou základem pro vytvoření benefičního videoklipu,
který chceme vypustit po sociálních sítích, médiích i osobním sdílením jako vánoční vzkaz, 

jako další možnou cestu pomoci k obnově broumovských kostelů, a to následným spuštěním veřejné sbírky. 

Níže přikládáme slova písně a připojujeme přání, 
abychom naplnili, rozsvítili a zahřáli kostelík, co největším počtem dětských tváří.

Eva Kroupová, Štěpán Přibyl, Jitka Matěnová 
(Písničky z broumovského dolíku)

a
P. Martin Lanži (Farnost Broumov)

Zimní písnička víly Anděly

Bělavé šatičky, 
z mrazíku střevíčky,

tančí si polem a zpívá.
Oči jak uhlíky, 
špičaté culíky,

sněží k nám ledová víla.

R. 
Vílo Andělo, nakresli na tělo

vločky, sněhové sáně.
Zimní vzpomínky Majdiny maminky

čarují kouzelné dlaně.

Cukroví, nanuky, 
rampouchy do ruky,

jedle se pod hvězdou kývá.
Prskavky, vánočky, 
dárky do punčošky

nese nám ledová víla.

R. 
Vílo Andělo, nakresli na tělo…

Prosím tě, sluníčko, 
zdřímni si maličko

tak, jak to při zimě bývá.
Heboučké závěje 
štěstí a naděje

přikouzlí ledová víla.

R. 2x 
Vílo Andělo, nakresli na tělo…
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD
WILFRID STINISSEN

I DNES JE DEN BOŽÍ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2004

1. Smyslem života je sám Kristus: máme stále hlouběji vrůstat do jeho života, a až nadejde náš čas, odejít k Otci a v Synu vstoupit do života věčného.

2. Svým utrpením se smíme podílet na utrpení Kristově: vždyť on je podstoupil z lásky za spásu světa. 

Od okamžiku, kdy byl přibit na kříž s probodeným tělem i duší, neexistuje žádná bolest beze smyslu.

3. Chceme-li najít Boha, musíme jít cestou, kterou nám vyznačil on sám.

4. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřní člověk v nás zestárne a unaví se. Máme-li však cíl pořád před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest.

5. Spasitel přichází na svět, aby zhojil naše rány a aby nás vysvobodil z hříchu. Nikdy ho nepoznáme, neodhalíme-li mu své viny.

6. Ježíš je Beránek Boží, jenž na sebe vzal naše hříchy, a právě tím, že je vzal, je z nás sňal. 

Dovolíme-li mu, aby vzal naše viny, nemusíme se s nimi více vláčet.

7. Pán si přeje, aby se celý náš život změnil v lásku. Znamená to vyjít ze sebe, což dokážeme pouze za předpokladu, že věříme v Boha a důvěřujeme mu.

8. Pán je nekonečně větší než my – převyšuje všecko, co dokážeme pochopit –, avšak nehledejme ho mimo sebe, někde na nebesích. 

Nalezneme ho v hloubi své duše.

9. Naučíme-li se poznávat Boha, naučíme se poznávat i sebe, a najdeme-li jeho, najdeme sebe.

10. Lidská opatrnost činí život nudným a jednotvárným. Evangelijní moudrost se svými radikálními požadavky mu dodá zajímavosti a krásy.

11. Věřit znamená upustit od sebejistoty a v dobrém i zlém se svěřit Bohu do rukou. Ten bude naší jedinou zárukou. 

12. Boží povolání se neomezuje na pár velkých událostí našeho života. 

Každým okamžikem zaznívá jeho hlas: opusť to, co bylo, důvěřuj mi a vstup do nového života, který jsem pro tebe připravil.

13. Do všeho, co děláš, jdi celým srdcem. Pracujme pro věčnost a nespokojme se s tím, co pomíjí.

14. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu, kterou mu určil Bůh. 

15. Jestliže nás Bůh povolává, abychom všecko opustili a následovali ho, nebudeme šťastni, dokud to neuděláme.

16. Věřit znamená riskovat – skočit do nekonečného prostoru lásky. Poroste-li naše odvaha přijímat riziko, stane se nám Boží láska pevnou skálou.

17. Bůh vybavil člověka schopnostmi pro úkol, k němuž ho povolal.

18. Uspěchaný člověk nikdy neposkytne svým činům čas dozrát. 

Tím, kým máme být, se můžeme stát pouze za předpokladu, že zachováme tempo, které nám určil Bůh.

19. Existuje svatost přítomného okamžiku, dostupná právě teď. 

Ta předpokládá, že odevzdáme Bohu právě teď to, co máme. Možná je to málo, téměř nic, jenže ono „téměř nic“ ho nesmírně potěší.

20. Toužíme-li žít v lásce, nemůžeme začít milovat celé lidstvo. Začněme svým bližním. Láska začíná jedním konkrétním „ty“.

21. Pšeničné zrno nepadá do země a neumírá pro své osobní štěstí – umírá proto, aby vydalo úrodu a stalo se potravou pro druhé.

22. Svobodný je jen ten, kdo si uvědomuje, že nežije sám pro sebe; jen ten je schopen milovat a být milován.

23. Modlitba je cestou od hříchu a vzpoury. Díky ní se dokážeme stále dokonaleji odevzdávat Pánu.

24. Člověk je Božím spolupracovníkem. V tom spočívá jeho důstojnost a zároveň jeho nesmírná odpovědnost.

25. Bez utrpení a bolesti bychom se nikdy nenaučili chápat, kdo je Bůh. 

26. Eucharistie je nejlepší školou, jak se naučit být k dispozici pro druhé. 

27. Kdybychom častěji hleděli na kříž, upustili bychom od jakéhokoli pomyšlení na to, abychom Boha obviňovali, že se o nás nestará. 

Nikdy bychom nemohli tvrdit, že nás opustil.

28. Začínáme-li třídit události a dělit je na ty, za něž můžeme poděkovat, a na ty druhé, které odmítáme, bereme život do vlastních rukou. 

Nedovolujeme Bohu, aby se o všecko postaral. 

29. Mezi nejtěžší práce na tomto světě patří umění naslouchat. Kdo se tomuto umění naučil, našel nevyčerpatelný zdroj štěstí. 

30. Modlitba a život patří k sobě. Neodpovídá-li náš život modlitbě, pak se nemodlíme správně a nelze očekávat, že se dočkáme odezvy. 
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Na mapě Česka připomíná Broumovsko ušní 
boltec. Nebo je to obrys paty, která se hluboce 
zabořila do hlíny a kolem níž vystouply kopce. 
Nachází se tam i vesnice Šonov, nad kterou visí 
temný stín. V srpnu 1945 zde skupina opilých 
československých funkcionářů a vojáků vyra-
bovala faru, dva německé kněze pak odvedli do 
lesa a tam je střelami do hlavy zavraždili. K činu 
se přiznali, ale vyvázli bez trestu. Příběh je rekon-
struován na základě archivních výpovědí.

Je září 1945 a těla benediktinů Albana a An-
sgara jsou stále zahrabaná na okraji lesa poblíž 
Šonova ve východočeském pohraničí. Později se 
lesu bude říkat U farářů – název vstoupí do turi-
stických map.
Příslušník finanční stráže Klement Pavelka, který 
bydlí v Šonově a jako jeden z mála se hned v 
létě 1945 zasazoval o důsledné vyšetření pří-
padu, naléhá na řádné pohřbení mrtvých. „Buď 
jak buď, tohle žádní náckové nebyli!“ Pomůže 
domluvit s hrobníkem vykopání a převezení těl 
na místní hřbitov. Bude ho to jako nekomunistu 
stát místo. Uchytí se v uhelných skladech, s ně-
kterými z vrahů šonovských farářů se bude poz-
ději potkávat v Broumově na ulici. Zemře v roce 
1990, aniž by se dožil odsouzení viníků.
Mužská těla. Rýč narazí v hlíně na podivně měk-
ký útvar. Hrobař odstraní slabou vrstvu zeminy a 
najde na sebe hozená, či spíš do sebe zamač-
kaná mužská těla. Nohy a ruce mají zpřerážené 
a nepřirozeně ohnuté jak hadroví panáci. V čer-
ných, vlhkostí nacucaných hábitech. Dva zmač-
kané tmavé pláště jsou vsunuté mezi těla. Dva 
deštníky a jeden sešlapaný klobouk.
 
Jaro 1945. Šonov (Schönau). Ves se jak 
dlouhá tkanička táhne údolím podél potoka. Do 
okresního města Broumov je to šest sedm kilo-
metrů silnicí, kterou lemují aleje vzrostlých stro-
mů. Před válkou měl Šonov 1 085 obyvatel, z 
toho 1 033 Němců a 19 Čechů.
V roce 1938 v obci vyhrála volby Sudetoněmec-
ká strana s převahou 563 hlasů. Komunisté do-
stali 37 hlasů, Německá sociální demokracie 53 
hlasů. Po osekání Československa mnichovskou 
dohodou se Šonov stal součástí říšskoněmecké 
župy Sudety.
 
Jaro 2021. Údolím se nese bučení krav z pas-
tvin. Vítá mě Stanislav Pitaš, přezdívaný Guma, 
ročník 1957. V roce 1980 podepsal Chartu 77. 
S radostí. Co se mu mohlo jako dělníkovi stát? 
A přece byl třikrát vězněn – třeba za snižování 
vážnosti prezidenta Husáka. Po roce 1989 v Šo-
nově místostarostoval, vedl hospodu a provozuje 
penzion. Od doby, co slyšel o zamordovaných 
farářích, přemýšlel, jak by jejich památku při-
pomenul. Ves mlčela. Pouze Rudolf Holý, místní 

premonstrátský jáhen, se léta stará o jejich hrob.
 
Dva benediktinští bratři. Oba byli benedikti-
ny Broumovského kláštera. Ten starší učil toho 
mladšího na klášterním gymnáziu. Spojilo je po-
sledních pár dní života na jedné faře, cesta nocí, 
smrt i společný hrob. Ten starší, postavou menší 
a silnější, prostovlasý, kulatého obličeje s brýle-
mi, se jmenoval Julius Prause, řeholním jménem 
Albanus. Ročník narození 1912. Středoškolský 
profesor, filozof, jehož zájmem byl německý jazyk 
broumovského kraje. Ten o třiadvacet let mladší, 
vyšší, hubenější a melancholičtější, byl Alfons 
Schmitt, řeholním jménem Ansgar.
 
Profesor v Šonově. Nacisté církevní školy ne-
tolerovali. Skončilo gymnázium a s ním i profesor 
Prause. Vybírá si prázdnou farnost v nedalekém 
Šonově, kam se přestěhuje. Přátelí se s tam-
ními, současně zůstává v kontaktu s bývalými 
žáky. Zprávy má i od spolubratra Ansgara, tedy 
Alfonse Schmitta. Toho povolal wehrmacht, jako 
zdravotník se dostává do Afriky, na jaře 1943 ho 
zajmou Britové. Po válce, na konci května 1945, 
se vrací na Broumovsko a stává se druhým fará-
řem v Šonově.
 
Zneškodnit, budeme slovanskou republi-
kou. V kraji, jímž prošli uprchlíci i vojáci různých 
armád, panuje chaos. Mezi německými obyvate-
li, kterým se zhroutil sen o velkoněmecké říši, se 
objevují sebevraždy. Jednotlivců i celých rodin. 
Provolání nové československé vlády, v níž mají 
velký vliv komunisté, je zcela návodné: „Nová 
republika bude státem slovanským. Němce a 
Maďary budeme považovat za zbavené státního 
občanství a přísně je potrestáme… Zneškodně-
te všechny aktivní nacisty.“
 
Velitel a rabování. V červnu zažil Šonov několik 
loupežných nájezdů a rabování. Tlupy českých 
vojáků za účasti velitele, jistého Václava Hamzy, 
kterému všichni říkají „poručík“, pod záminkou 
hledání zbraní a chytání werwolfů, nacisty vycvi-
čených záškodníků, vstupují bez vyzvání do sta-
vení, prohledávají obydlí. Počínají si při tom často 
surově a poručnicky. A odnášejí si kořist.
Podporučík Václav Hamza, ročník narození 1914, 
býval záložním důstojníkem československé ar-
mády. Tvrdí o sobě, že je partyzán, ale později se 
vyjeví, že jeho partyzánství spočívalo v tom, že až 
po kapitulaci Německa, po 9. květnu 1945, údaj-
ně „s četou vyčišťoval Adršpašské skály od SS“.
 
Pátek. Osudného 24. srpna po obědě přijíždí 
Hamza v autě do – po válce nově zřízeného – 
úřadu zvaného Místní správní komise. Jejím 
předsedou je v Šonově jmenován Josef Verner, 
učitel z Dobré u východočeské Dobrušky. Funk-

ci místopředsedy pak zastává Josef Marek, z 
Dobrušky, dvacetiletý nezkušený mladík, vyučený 
zámečník a čerstvý absolvent tří ročníků živnos-
tenské pokračovací školy. Německy umí jen pár 
vět a s oběma faráři si očividně nesedl a začal 
proti nim konstruovat falešná obvinění. Den před 
tím totiž Hamzovi v Broumově oznámil, že získal 
„snad jistou informaci“, že profesor Prause byl 
členem NSDAP, „v noci se prý ztrácí ze vsi, a tu-
díž patrně podporuje v lesích werwolfy“. A že ve 
svém posledním kázání, což mu prý říkal vojín 
Herzik, který němčinu ovládá, předpovídal, že se 
situace pro Němce v pohraničí zase obrátí.
 
Ještě jsem dnes nežral. Podporučík Hamza 
posílá po příjezdu do Šonova pro dvacetiletého 
zámečníka-funkcionáře Marka a také pro pět-
advacetiletého vojína Jana Herzika. Toho, který 
slyšel Prauseho údajné kázání. Holičský pomoc-
ník z Nového Města nad Metují je členem stráž-
ního oddílu pěšího pluku poslaného do Šonova. 
Ještě za války se se svolením nacistických úřadů 
oženil s říšskoněmeckou státní příslušnicí, se 
kterou čeká dítě. Když se pětadvacetiletý Her-
zik trochu překvapeně ptá, o co jde, dvacetiletý 
Marek mu krátce odpoví: „Hele, potřebujeme 
pár spolehlivejch chlapů, musíme konečně za-
točit s těma flanďákama, už mě tu serou. Bez 
nich budou Germáni poslušnější. Vybílíme faru a 
fráterníky odvedete za hranice nebo se rovnou 
odstřelej a bude po prdeli.“
Vojín Herzik nasedá s funkcionářem Markem a 
jeho nadřízeným, předsedou Místní správní ko-
mise Vernerem, do auta k podporučíku Hamzovi, 
který prohodí: „Chlapi, ještě jsem dnes nežral.“ 
Zajedou do statku na dolním konci vsi, který už je 
v české národní správě a původní němečtí oby-
vatelé tam slouží. Marek je znalec situace: „Maj 
ještě plnej sklep a udírnu.“ „Delegace“ se tam 
zdrží skoro dvě hodiny a posilněna kořalkou jede 
za dalším národním správcem, který prý má vý-
tečné likéry. Tam nová hostina a lahve vyprázd-
něné do dna.
 
Rozkopnuté dveře. Na faře v přízemí v kuchy-
ni připravuje hospodyně Anna Schönová jídlo. 
Profesor a farář Prause je venku za stodolou na 
poli. Druhý farář, Schmitt se již vrátil z návštěvy 
u nemocné varhanice a připravuje se na zítřejší 
kázání. Vzhlédne od rozepsané stránky a oknem 
vidí, jak se k faře od školy blíží horda šesti nebo 
sedmi chlapů. Většina jde rázně, ten uprostřed, 
Hamza v kožených vysokých botách a rajtkách, 
už se trochu přiopile potácí. Bouchání na dveře. 
Jak později vypoví hospodyně Anna Schönová, 
do farní chodby se nahrnul Hamza, předseda 
Verner, místopředseda Marek, místní řezník 
Špulák a tři vojáci strážního oddílu – holič Her-
zik, devětadvacetiletý zahradník Václav Zelený a 
dvaatřicetiletý dělník František Ticháček. Kopají 
do dveří, ze skříní vyhazují prádlo. Farář Schmitt 
se s nimi potkává na schodišti a ptá se, co si 

Flanďáky tam odděláme
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to dovolují. Hamza mu česky řekne: „U tvejch v 
klášteře se našly zazděný rentgenový přístroje, 
tak jistě můžou bejt i tady. Jménem republiky to 
teď tady prohlédnem.“ Do fary se z pole vrací 
profesor Prause. Hned ho čapnou za kleriku a 
mrští s ním o zeď. Hamza ho přitlačí pod krkem: 
„Kde máš, ty flanďácká svině, ukrytý rentgeny?! 
Granáty?! A nakradený zlatý křížky?“
Oba faráře naženou do horní místnosti a dál 
rabují. Zkoušejí si jejich civilní oblečení, většinu 
hází do kufru, který si pak odnesou. Přehrabují 
se i v pokoji hospodyně Schönové. Lahve kolují, 
lokají rovnou z nich.
Když zjistí, že kuchařka pro faráře vaří slepici, vy-
táhnou ji z hrnce a začnou ji s ní zuřivě fackovat 
a křičet, že přece „svině němčourský nemaj prá-
vo zabít už ani zvíře, protože se navraždili dost! 
Babo, a ty jim ještě posluhuješ!“ Pak z ní začnou 
strhávat šaty. Schönové se podaří vysmeknout a 
utéct do blízkého statku, kde se ukryje na půdě.
 
Žádný sraní s nima. Hamza a Marek si vynesou 
židle na dvůr a v letním večeru tam dál popíjejí, 
zatímco vojín Herzik poručil profesoru Prausemu 
pod hlavní pušky, aby mu šel otevřít hřbitovní 
kostel a ukázat, kde mají ukryté zlato. Projdou 
chodbou, hřbitovní brankou a jsou v kostele. Po 
dvaceti minutách se vrací a Herzik v ruce drží 
kufřík s mešními kalichy a dalšími liturgickými 
předměty. Hamza ho plácá po zádech „pašák jsi“ 
a dává mu napít z lahve. Když se otočí na pro-
fesora Prauseho, zamžourá na něho prasečíma 
očkama: „Co na mě čumíš, ty černoprdelnická 
prasečí svině! Co na mě tak čumíš!? Neumíš ani 
pořádně česky... Máš tlamu jak Mussolini. Už 
tady nebudeš dlouho smrdět a budeš lízat jen 
svý hovna! Máš vůbec pod tou sutanou ptáka?“ 
A hlavní mu šmátrá v rozkroku. Farářům naká-
žou, co si mají vzít do zavazadel, a že je odve-
dou na hranice. Mezitím si esenbák Hamza bere 
lahve mešního vína, strká je do brašny a všem 
nakazuje: „Musej zmizet. Je to jasný? Je vám 
to doprdele jasný?!“ A než odejde k autu, znovu 
dvacetiletému funkcionáři Markovi připomene: 
„Pepíku, proveďte to, jak sem řek, žádný sraní s 
nima a zítra mi podej hlášení.“ Vypotácí se z fary, 
nasedne do auta a odjíždí do tmy směr Broumov. 
Chlastačka bude pokračovat u něj doma v zabra-
né rezidenci na náměstí.
 
Rýč, krompáč, lopata. Na farním dvoře, kam 
svítí okna, dopíjí trojice místních lahve. Pohodí 
je ke zdi. Vojíni přivedou oba benediktiny, kteří 
drží malá zavazadla. Na sobě mají černý řeholní 
hábit, dlouhý plášť a profesor Prause na hlavě 
svůj oblíbený klobouk. Kufříky jim Marek odebírá. 
Nechá jim jen deštníky. „Potáhnete!“
Vedou je jak beránky na porážku. Pan profesor 
stačí k Ansgarovi prohodit: „Hochu zlatá, s námi 
je ámen.“ Vedou je tmou ke kapli a dál do lesů 
k hranici. Ještě než vyjdou, tedy spíš se vypotá-
cejí, se vojáci ztěžklými jazyky domlouvají. Josef 

Marek nakazuje Herzikovi s Ticháčkem, aby vedli 
faráře nahoru, a nakazuje Zelenému, aby si sko-
čil do školy pro krompáč, lopatu a rýč, protože 
„oba flanďáky tam odděláme a pak zahrabeme, 
aby to nikdo nepoznal“.
 
Tma lesa. Tmou jde pětice vzhůru k lesu. Vojáci 
škobrtají a nadávají. Oba benediktini se v duchu 
určitě modlí. U kapličky na ně čeká Zelený s 
nářadím. Za chvíli k nim doklopýtá Marek. Před 
lesem začne močit a spadne přitom na zem. Ze-
lený mu pomáhá vstát. Herzik s Ticháčkem jdou 
s benediktiny dál. Sedící a pomočený Marek za-
mumlá k Zelenému: „Hele, voni už to tam vyříděj 
za nás. Nějak mě to zmohlo.“
 
Střely a chroptění. Vojín Herzik nakazuje za-
stavit a močí na okraji pole. Chvíle zastávky vy-
užívá profesor Prause a sedá si na zem, Schmitt 
stojí metr od něho. Na okraj cesty se vyřízeně 
svalí voják Ticháček. Herzik odjistí pušku a do 
mladšího benediktina vypustí sérii ran. Bude jich 
osm, devátá nábojnice se mu vzpříčí. Ansgar 
neboli Alfons Schmitt udělá dva kroky dopředu 
a padá na zem. Ticháček se probere, potácivě 
vstane a služební pistolí z bezprostřední blízkosti 
dvakrát střelí do hlavy profesora Prauseho. Ten 
padá naznak a do tmy chroptí. Herzik zakleje 
„zkurvená flinta“, vytáhne z pouzdra pistoli a 
vpálí do hlavy profesora ještě jednu ránu. Les 
nese ozvěnu střely. Chroptění ustane. Přicházejí 
Marek a Zelený s nářadím. Marek ve tmě zakop-
ne o ležící mrtvolu. Opile se klinkají, zkoušejí vy-
kopat na okraji pole jámu, ale terén je kamenitý, 
a teď v noci, kdo by se s tím mordoval. Nedaleko 
někdo vystřelí dvě osvětlovací rachejtle, které na 
chvíli rozsvítí celý les. Leknou se. Na kopání se 
vykašlou, oba mrtvé chytí za nohy a táhnou je 
pod cestu do lesa. Ticháček má náhle dojem, že 
jeden farář hýbá rukama, a proto vytáhne pistoli 
a střelí. Mrtvoly položí na sebe a Herzik je přikryje 
jejich plášti. A rychle pryč, zpátky do vsi.
 
Noc z 24. na 25. srpna. Když se vojáci kolem 
půlnoci dovlečou na ubikaci, hulákají a padají jak 
pytle písku i s botami na kovové postele. První se 
nad ránem probere Zelený, je ještě opilý, bolí ho 
hlava, ruce má od hlíny, rozpomíná se na včerej-
ší řádění. Vzbudí Ticháčka. „Franto, doprdele, my 
je musíme zahrabat, jinak se na to přijde! Kurva 
vstávej.“ Ten jen blekotá. S chrápajícím Herzikem 
nehne. Zatřese s vedle ležícím vojínem Pepíkem 
Čermákem: „Hele, dostaneš pětku, potřebujem 
píchnout.“ Je kolem půl čtvrté, za chvíli bude 
svítat, musí to stihnout. Trojice vojínů najde kup-
ku dvou bezvládných těl a poblíž kopají. Jenže 
krompáč naráží na velké kameny. Nakonec se na 
kopání vykašlou a na těla nahází trochu hlíny a 
položí větve.
 
Bohoslužba se nekoná. Nedělní ráno 26. srp-
na. Scházejí se němečtí katolíci ze Šonova i z 

Rožmitálu na bohoslužbu. Jenže chybí oba kněží. 
Místní nejprve věří, že faráři byli jen odvedeni za 
hranice, jak naznačují vojáci.
Místopředseda Marek zajde dopoledne za vojáky 
a ptá se Herzika a Zeleného, zda je „vše dobře 
uklizeno“, myslí tím mrtvá těla. Zelený mu vy-
světlí, že to pro tmu nebylo možné udělat. „Her-
dek, chlapi, ještě dneska musí bezpodmínečně 
zmizet z povrchu zemskýho, žádný stopy ať ne-
jsou vidět! Vždyť jste to slíbili!“
 
Trčící nohy a pohozený klobouk. Šonovské-
mu řídícímu učiteli německé školy Gustavu Me-
issnerovi zvěsti o pohřešovaných farářích nedají 
a kolem poledne vyrazí po jejich stopách. Přidá 
se k němu sedlák Adolf Weisser. Když procházejí 
kolem kapličky, všimnou si nápadně zválené trá-
vy. A když o pár set metrů výše dojdou na okraj 
lesa, náhle se zastaví. Uvidí před sebou do vzdu-
chu trčící nohy a ruku. Weisser si ještě všimne, 
že v roští opodál leží šedočerný klobouk, který 
nosíval profesor Prause. Rychle se vrací nález 
oznámit dolů do vsi.
 
Lámání kostí. Mezitím trojice vojínů, Zelený, 
Ticháček a Herzik, ke kterým se přidá kamarád 
vojín Karel Frič, se potřetí vrací na místo činu. Je 
půl druhé odpoledne. S Meissnerem a Weisse-
rem se těsně minou. Znovu na ramenou nesou 
nářadí. Vykopají jámu asi dvacet metrů od mís-
ta, kde obě těla leží. Pak Ticháček se Zeleným 
vezmou mrtvoly, za nohy a za ruce a nesou je 
k jámě. Ticháčkovi se zvedne žaludek, když se 
zadívá na Prauseho rozstřílenou hlavu. Vyzvrátí 
se. „Doprdele, smrdí to jak chcíplotina.“ Zastoupí 
ho Herzik a těla vkládají do jámy. Jenže se tam 
nemohou vejít. Zahradník Zelený si bude vědět 
rady. Podloží nohy benediktinů kameny a dupne 
na ně. Budou najednou ohebná. Těla pak lépe 
nasoukají do jam a Zelený je vojenskými botami 
sešlape jak nakrouhané zelí. Později před pří-
slušníkem finanční stráže Vaňkem prohodí: „Byla 
to zkurvená katovská práce, neboť jsem mrtvo-
lám musel přelámat hnáty.“ Mrtvoly i jejich věci 
zahází hlínou, udusají a zamaskují roštím a su-
chým listím. Konec práce nahlásí ve vsi Markovi, 
který je požádá: „A teď mi rukoudáním slibte, že 
o celé věci budete naprosto držet huby.“ Marek 
se pak převleče do svátečních šatů a odjede vla-
kem za rodiči do Dobrušky.
 
Tělo záhadně zmizí. Rozrušený sedlák Weisser 
kolem půl čtvrté odpoledne oznámí vrchnímu 
respicientovi finanční stráže v Šonově Klementu 
Pavelkovi nález mrtvoly v lese s tím, že by se 
mohlo jednat o jednoho z nezvěstných farářů. 
Těla už jsou ale jinde.
 
Pondělí. 27. srpna potkává v Šonově u školy 
další člen finanční stráže ze Šonova Jan Vaněk 
vojína Zeleného a ptá se ho, zda něco neví o zmi-
zení farářů. Zelený mu bez okolků vypráví, jak je 
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na příkaz Hamzy oddělali a zahrabali v lese.
 
Úterý. 28. srpna byla z Broumova konečně vy-
slána hlídka SNB, vedená ppor. Čejpem, která 
má případ vyšetřit. Jelikož šonovští finančníci 
mají o pachatelích jasno, někteří z nich jim to 
sami vyprávěli, výrazně ušetří četníkům práci. 
Jdou najisto a vyslechnuti jsou oni tři podezřelí. 
Vojín Zelený později vypoví: „Do protokolu jsem 
udal případ tak, jak se ve skutečnosti udál. Téhož 
dne odpoledne přijel ppor. Čejpa opět z Broumo-
va a sepsal se mnou protokol nový, do kterého 
tentokrát napsal, že oba faráři byli převedeni 
přes hranice.“
 
Beztrestnost. Lesní zvěř, která na místě zača-
la hrabat, napomůže v září 1945 tomu, že je v 
lese nad Šonovem objeven hrob zavražděných 
benediktinů. Verze o farářích za hranicemi padá. 
Vrchní respicient finanční stráže Klement Pavel-
ka se zasadí, aby u strážního oddílu v Šonově 
byly sepsány nové protokoly s vrahy, které bu-
dou odpovídat skutečnosti. Vojáci se přiznávají. 
Všichni také dosvědčují, že nic kompromitujícího 
na faře nenašli. Vojín Herzik nakonec dodá: „V 
době zastřelení obou kněží byli jsme všichni vo-
jáci v podnapilém stavu a já jsem nevěděl, co 
činím.“
V normální době by je čekal vysoký trest. Ve vy-
kloubené dějinné chvíli se nestane nic. Je přijat 
zákon č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání sou-
visejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů 
a Slováků, který pachatelům podobných trest-

ných činů deklaruje beztrestnost.
 
Hamza národním správcem. Za zásluhy o vy-
čištění pohraničí je Hamza jmenován národním 
správcem velké broumovské firmy. Bydlí v pře-
pychu. Ale Hamzovo národní správcovství skončí 
ostudou. Firma upadá, podporučík je obviněn z 
defraudace a v roce 1949 je mu správcovství 
odňato. Z torza svazku, který byl na Hamzu za-
ložen Státní bezpečností v roce 1949, lze zjistit, 
že ho ke spolupráci získává tehdejší StB Náchod, 
načež krátce poté podniká nedovolenou cestu za 
hranice, takže ho odsoudí na dva roky nepod-
míněně. Po propuštění z vězení vystřídá několik 
zaměstnání, ale nikde dlouho nepobude. Václav 
Hamza žije do sedmdesátých let v Broumově. 
Poté se stěhuje. Umírá v říjnu 1978 v Kladně.
 
Soudruh inženýr, spoluvrah na Úřadu vlády. 
Jeden z hlavních organizátorů šonovské vraždy, 
Josef Marek, tehdejší mladík a místopředseda 
správní komise, udělá ze skupiny vrahů nejstr-
mější kariéru. Vstupuje do KSČ, stěhuje se do 
Prahy, vystuduje vysokou školu a léta pracuje na 
Úřadu vlády ČSR jako ekonomický poradce. By-
dlí ve velkém bytě nedaleko Vítězného náměstí v 
Praze 6. Umírá v roce 1994, aniž by byl za svůj 
zločin potrestán.
 
Promlčeno. Po roce 1989 se o případu začíná 
znovu hovořit na Broumovsku, kde v místních 
novinách zveřejní krátký článek místní farář a 
želivský premonstrát P. Norbert Josef Zeman. V 

návaznosti na článek podává spisovatel Ludvík 
Vaculík spolu s překladatelem Dušanem Karpat-
ským, literárním historikem Vladimírem Karfíkem 
a publicistou Jiřím Hanákem v roce 1995 vrch-
nímu státnímu zastupitelství trestní oznámení na 
neznámého pachatele. Na konci června 1996 
oznamuje vyšetřovatel npor. Dvořáček z Policie 
ČR, Krajský úřad vyšetřování Východočeského 
kraje, že se jedná „o trestný čin vraždy, jehož 
trestnost zaniká uplynutím promlčecí doby, jež 
činí 20 let“.
 
Podzim 2020: Živoření není život. „Na mě to 
působilo strašně depresivně,“ vypráví mi Stani-
slav Pitaš. „Myslím tím to zapomnění a přítom-
nost zla... Vrazi nebyli potrestáni a ta vražda leží 
jako kletba na celém tomhle kraji. Neučinilo se 
nic ke smíření. Považoval jsem za svoji povinnost 
tady ten kříž postavit. Kvůli sobě a budoucím.“ 
Ještě dnes je možné v již vzrostlém lese nalézt 
onu hrobovou prohlubeň, ve které byla zahra-
bána obě těla benediktinů. Nápis na tabulce na 
třímetrovém dřevěném kříži, který Pitaš stloukl a 
odnesl do lesa, končí slovy: „Kdo nechce znát 
svoji minulost, nemá ani budoucnost.“
 
Miloš Doležal. Autor je publicista a spisovatel, 
držitel ocenění Kniha roku za dílo Jako bychom 
dnes zemřít měli. 

www.reportermagazin.cz/03.08.2021
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Hospic Anežky České v Červeném Kostelci hledá
všeobecnou sestru do týmu lůžkové hospicové péče

Nabízíme:
•	 práci na HPP v nepřetržitém provozu na lůžkovém  

oddělení hospice
•	 s nástupem a výší úvazku dle dohody
•	 příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv  

ve zdravotnickém zařízení
•	 smysluplnou práci, možnost dalšího vzdělávání
•	 dobré pracovní zázemí stabilní neziskové organizace
•	 možnost obědů za zvýhodněnou cenu, po zapracování další  

firemní benefity

Požadujeme:
•	 nutná zdravotní způsobilost, odborná způsobilost  

(dle Zák. 96/2004Sb.), 
•	 čistý výpis z rejstříku trestů 
•	 empatický vztah k pacientům a doprovázejícím osobám 
•	 spolehlivost, schopnost samostatné i týmové práce,  

ochota vzdělávat se
•	 zkušenost s paliativní a hospicovou péčí výhodou

Kontakt: novakova@hospic.cz, 
tel.: 491 467 033, 775 639 967



WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

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
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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

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

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

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

28. listopadu
Božanov   08:30
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 
 

* Ve čtvrtek 04/11 mše sv. 
za smíření i v kapli PM v Šonově v 17:00 

Adorace: středa a pátek, P+P, 17:30 – 17:45
(kromě „Dušičkového týdne“)

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 27/11, P+P, 09:00 – 10:00

Změna vyhrazena.

Bohoslužby v týdnu 
od 1. listopadu do 8. listopadu 2021

pondělí 1.11. Heřmánkovice 15:30 a Broumov, 
děkanský kostel 17:00

úterý 2.11. Broumov, děkanský kostel 7:00 a 17:00

středa 3.11. Broumov, hřbitovní k. PM 17:00

čtvrtek 4.11. Broumov, hřbitovní k. PM 17:00 
a Šonov, hřbitovní k. PM 17:00

pátek 5.11. Broumov, klášterní k. 17:00 
(Broumovské diskuze) a 18:30 Ruprechtice

sobota 6.11. Broumov, hřbitovní k. PM 17:00

pondělí 8.11. Broumov, hřbitovní k. PM 17:00

Návrh výuky náboženství školní rok 
2021/2022, 

3. tř. (1. sv. přijímání): 
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45

3. tř. (1. sv. přijímání): 
čtvrtek, ZŠ Meziměstí 13:20 - 14:05

4. – 6. tř.: 
čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:40 - 13:15

5. – 7. tř.: 
pátek, fara Broumov, 14:00 - 14:45 

Příprava na svátost biřmování 
začala v sobotu 2. října. 

Mše sv. za zavražděné šonovské kněze 
byla složena v sobotu 23. října v kostele sv. Markéty v Šonově v 10:00. 

Úmysl mše sv. byl za zavražděné šonovské kněze P. Albana Prauseho a P. Ansgara Schmita, jejich 
vrahy, rovněž tak za dar smíření. Hlavním celebrantem byl jejich současný spolubratr P. Benedikt Ko-
laja, převor a novicmistr břevnovského kláštera. Po mši sv. byla ještě krátká modlitba na místě zabití 
obou kněží. 


