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Blíž k Tobě, Bože můj

PROGRAM

Když jsme začátkem tohoto roku s napjetím sledovali příběh lidí
z lodi Concordia, možná nám hlavou zazněla i slova známé písně. Říká
se, že to byla poslední interpretace hudebního tělesa na palubě Titanicu.
V dubnu to už bude 100 let. I tehdy, stejně jako dnes si lidé mysleli, že
jsou „nepotopitelní“.
Jsme na prahu postní doby. Doby, která, jak se zdá, neztrácí na
aktuálnosti.
P. Martin Lanži

NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

BŘEZEN
místo

čas
1. neděle v měsíci 04. 03.

Otovice
Broumov - děkanský k.
Ruprechtice

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

2. neděle v měsíci 11. 03.

Martínkovice
Broumov - děkanský k.
Vižňov

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

3. neděle v měsíci 18. 03.

Heřmánkovice
Broumov - děkanský k.
Šonov - hřbitovní k. PM

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

4. neděle v měsíci 25. 03.

Božanov
Broumov - děkanský k.

08:30 hod
10:00 hod

Svátost smíření: 20 min před každou mši svatou

16:00 - 17:00 poslední sobota v měsíci v P+P
Adorace: přede mši sv. na 1. pátek a 1. neděli
Pobožnost křížové cesty:

pátek, 14:30, P+P, neděle, 15:00m P+P
BOHOSLUŽBY V TÝDNU
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

místo
kostel sv. Václava
kostel sv. Václava
děkanský kostel
děkanský k.
(kříž. cesta 14:30)
děkanský k.

čas
17:00
17:00
07:00
15:00
17:00
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Úvaha
Milí farníci, dovolte, abych Vám předestřel svoje myšlenkové
pochody, které vyplývají ze života naši farnosti. Jedná se o nedělní odpolední bohoslužby. Program nedělních mší svatých, jak si
sami dobře pamatujeme, měl za uplynulých 5 let svůj vývoj. Jen
vzpomeňme na zásadní přesun broumovské nedělní bohoslužby z 8:00 hod na (tehdy) 10:30 hod. Příchodem P. Piotra se čas
upravil na 10:00 hod. Dokonce jsme s panem kaplanem přidali i
večerní v 18:00 hod. Jeho odchodem se večerní mše svatá zrušila,
dopolední v 10:00 zůstala. S časem ranní mše v 8:30 na vesnicích
se za uplynulou dobu nehýbalo. Odpolední se později z 15:00
hod přesunula na 16:00 hod.
Když opomeneme nemožnost „ohodnocení“, či „ocenění“
mše svaté, nabízí se faktický postřeh. Nedělní odpolední mše
svaté jsou málo navštěvované. To není výtka. Je přirozené, že exkluzivní čas v 10:00 hod za doprovodu varhan či scholy, pohled
na zaplněné lavice je něco, co osloví samo o sobě. K tomu přidejme častou přítomnost tuzemských a i zahraničních turistů. Ranní v 8:30 pak zvláště v letním období je zas pragmatickým řešením. Jak vím z rozhovorů s Vámi, stává se, že někdy máte v plánu
účastnit se mše svaté odpoledne, ale přijde návštěva a ze setkání
s Pánem sejde.
Otevření diskuze vychází tedy ze zkušenosti, že právě neděle se jeví jako nejlepší den na setkávání. I pro mě. Avšak, sváteční
zaboření lžíce do polévky a posléze i do kafe, je vždy provázeno
skrytým sledováním časomíry. Proto se dle mého soudu nabízí
2 řešení:
1. Rozvrhnout mše svaté na venkově z jednoměsíčního cyklu na dvouměsíční. To by však vneslo chaos do již dobře
zaběhlého systému.
2. Dosavadní nedělní odpolední bohoslužby (Ruprechtice, Vižňov, Šonov) přesunout na sobotu večer. Vyřeší se
hned několik otázek.
Zachová se sobotní večerní mše svatá. Pokud by měl někdo problém dostat se z Broumova na vesnici, mnozí máme auta a určitě
je možné se domluvit. Zachová se stávající dobrý harmonogram,
který vyplývá z velkého počtu našich kostelů, a já bych byl rád,
kdy by se alespoň jednou za měsíc sloužilo v každém kostele. Sníží se pravděpodobnost nesplnění nedělní povinnosti.
Tato diskuze se týká jenom odpolední bohoslužby. Dopolední mše svaté, na základě mého privátního průzkumu, vyhovují.
P. Martin Lanži
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Děkujeme Všem za dary.
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Sv. Kazimír
Pocházel z jagellonského královského rodu v Polsku. Více než
vznešený rod ho těšilo, že je dítětem Božím. V roce 1471 byl uherskou šlechtou zvolen za krále, ale na
uherský trůn nenastoupil, protože
odmítl krvavý boj, bez něhož to nebylo možné. Dával přednost životu
v ústraní. Vyznačoval se
mravní čistotou, eucharistickou i mariánskou úctou
a velkou dobročinností.
Narodil se v Krakově
5.10. 1458 jako syn polského a litevského krále Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské. Byl třetí ze 13-ti
dětí. Královna považovala
za nejdůležitější vést děti
ke zbožnosti a k osvojení
správného pořadí hodnot.
Kazimír byl odmalička
tiché, laskavé a vážnější
povahy. Když mu bylo
necelých 13 let, byl jeho
nejstarší bratr Vladislav
na Kutnohorském sněmu
jednohlasně zvolen králem
českým a 16. června volbu
přijal. V témže roce (1471)
v Uhrách dozrálo spiknutí
nespokojené šlechty proti králi Matyáši Korvínovi (Huňadovci) a polský král byl požádán, aby mladého
Kazimíra dal Uhrům za krále. Kazimír z Krakova vyjel 2. října se svým
vojskem a po měsíci stanul u Hátváru, poblíž Budína. Matyáš stáhl své
vojsko a rozdvojil své protivníky tak,
že ke Kazimírovu vojsku se po jeho
vjezdu do Uher nikdo nepřidával.
Třináctiletý Kazimír uvážil, že by v

rozhodném boji mohlo téci moc
krve a odtáhl proto k Nitře. Tam
nechal hlavní posádku a s částí vojska se nejkratší cestou vrátil domů.
Rodičům řekl, že nechce žádnou
korunu, která by byla zbarvená krví
poddaných a že se chce raději namáhat o korunu křesťanských ctností.
Otec byl velmi nespokojen, že jeho
plány v Uhrách nevyšly a Kazimír se

proto odebral na vzdálený hrad, kde
se oddal zbožnému životu a zvažoval
svoji budoucnost. Pohrdal přepychem a začal žít asketicky. Spával na
zemi, nosil hrubý kající oděv a různě
se postil. Již před otevřením kostela
bylo možné jej někdy vidět klečet u
vchodu. Čím více se modlil a účastnil bohoslužeb, tím více toužil žít jen
pro Ježíše a jeho Matku, k níž choval
velkou úctu a lásku.
~3~

Také se rozhodl, že se neožení a
složil slib panické čistoty. Nesmírně
si vážil Nejsvětější svátosti a rád rozjímal o Ježíšově utrpení. Čistotu pokládal za nejkrásnější ctnost a radoval se ze svého slibu. Marně se otec
snažil hovořit o tom, že by sňatkem
prospěl královské rodině a lékaři mu
zase předstírali, že by si manželstvím
prodloužil život.
Kazimír byl v řeči rozvážný a varoval se zbytečných
slov. Ve vznešené společnosti se pohyboval důstojně.
Svou moudrostí pomáhal
otci vládnout a sdílel jeho
vladařské starosti. Ujímal se
poddaných a utiskovaným
dopomáhal ke spravedlnosti. Na námitky, že se nesluší,
aby se princ tak snižoval k
prostému lidu, odpovídal, že
„Kristus, Syn Boží, král všech
králů sestoupil z trůnu nebes
a stal se chudým, aby nás
obohatil Slovem i životem;
nás Spasitel poučil, že kdo
slouží chudým, slouží jemu
samému.“ Proto Kazimír
chudé miloval jako otec a
rád jim sloužil. Při vší svatosti byl vždy velmi pokorným
kajícníkem.
Často býval nemocen a při poslední vysoké horečce zemřel na tuberkulózu v Grodnu, v Litvě, ve věku
25 let. Roku 1521 byl prohlášen za
svatého.
Po 120-ti letech byl jeho hrob ve
Vilně otevřen, jeho tělo bylo neporušené a na jeho prsou ležel zachovalý
a rukou psaný chvalozpěv o Panně
Marii.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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OKÉNKO DO MINULOSTI II
V dnešním příspěvku se zmíním o kostele na horním
konci Šonova, který byl po válce rozebrán a odvezen na
Slovensko.
V převážně katolickém Šonově existovala také obec
baptistická. Obyvatelé horního konce vsi přišli do styku s baptisty ve Slezsku. Ti vyslali velmi brzy do Šonova
kazatele, aby sloužili na statcích bohoslužby s proslovy a
písněmi. První baptistický spolek založil ve Freiburgu ve
Slezsku sedlák František Pohl. Nová baptistická obec
v Šonově měla v roce 1858 asi 50-60 členů, ponejvíce
rodinných příslušníků z horního konce vsi. Pobožnosti
se odehrávaly na Knittelově statku. Za značných obětí
postavila baptistická církev na horním konci Šonova kostelík, kde se každé nedělní odpoledne konala kázání a na
podzim se vydatně slavily dožínky. Kostel, jednoduchá
stavba prostě a účelně zařízená, se nacházel na pozemku
pana Richarda Meiera čp.154. Stál asi 20 m od silnice vlevo (při cestě na sever obce - do kopce). Asi 100 m před
poslední skupinou domů odbočuje doleva cesta mezi lípou a kaštanem kostel stál po pravé straně této cesty (při
cestě od silnice) přede dvěma menšími kaštany.

Kostelík byl velký asi jako kostel v obci na hřbitově a
postaven počátkem 30. let (plány jsou datovány 8.6.1931).
Byl obdélný, s představěnou předsíní v průčelí (15,1 x 8,2
m - hlubší než širší), po obou stranách po třech oknech.
V průčelí trojúhelníkového tvaru byl uprostřed vchod
a po jeho stranách po jednom okně na každé straně.
27.3.1957 požádala baptistická církev ONV o povolení
ke zbourání kostela a převezení materiálu do Lučence
na Slovensku. 10.4.1957 toto schválil MNV v Šonově a
24.4.1957 ONV v Broumově zbourání s tím, že má být
ukončeno do 31.5.1957.

Zde vám, vážení spoluobčané, předkládám dopis pana
faráře z Panických Dravciach ze dne 2.1.2012.
Prajem vám požehnaný Nový rok, myslel som na vás,
no bol som dosť vyťažený a nestíhal som sa vám ozvať, za
čo sa ospravedlňujem. Čo sa týka kostola, materiál z vášho
kostola bol použitý na stavbu nášho kostola, samozrejme
sa musel ešte nejaký materiál dokúpiť. podľa starších ľudí
zo zboru, sú viditeľnou pamiatkou na váš kostol dve vytrážne mozaikové okná. jedno je polkruhoé a už si bude
vyžadovať rekonštrukciu a druhé kruhové. Sú osadené
vo veži nášho kostola. Skúšal som ich nájsť aj na fotografii ktorú ste mi poslal, to kruhové okno predpokladám,že môže byť asi to, ktoré je osadené v štítovej stene nad
vstupnou časťou do kostola, to druhé polkruhové nie je
vidieť na fotografii. To je asi všetko, čo by som vám vedel
poskytnúť a čo som zistil. Michal Šimko ml.
A nyní jen pár slov z historie sboru v Panických Dravciach. Tento rok je to 60 let od založení sboru v Panických Dravciach. Sbor vznikl na přelomu let 1948 a 1949,
kdy se přistěhovali první slovenští přesídlenci z Maďarska. Shromáždění se začátku konala, tak jako v Šonově,;
v rodinách. Po čase byla sboru přidělena hasičská zbrojnice a ještě později si sbor na modlitebnu upravil sýpku
v Panických Dravciach. Otevření této modlitebny bylo
11.prosince 1949. Modlitebna byla sboru po čase malá a
proto se bratři a sestry v roce 1963 rozhodli, že se začne
se stavbou nové.
A právě zde s největší pravděpodobností byl částečně
použit materiál z Šonova. Tak to by bylo asi tak všechno
o bapstickém kostele v Šonově a jeho putování na Slovensko.
S pozdravem Stanislav G. Pitaš
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VYÚČTOVÁNÍ
4. Farního plesu konaného
dne 4. 2. 2012 v KD v Martínkovicích
PŘÍJMY:
Bar			
Výčep		
Vstupné		
Šatna		
Tombola		
Příjmy celkem

Výdaje:
Muzika				4 200,-Kč
Ochranka				1 000,-Kč
Maso 				1 532,-Kč
Nápoje + potraviny			
11 562,-Kč
Víno 3000,-Kč,Pivo 3800,-Kč
6 800,-Kč
Obec Martínkovice – slané pečivo 319,-Kč
Obec Martín.-poplatek za sál
1100,-Kč
Obec Martín.-za rozbité sklenice 336,-Kč
Toal. papír, ubrousky			
182,-Kč
Výdaje celkem			27 031,-Kč

16 200,- Kč
18 791,- Kč
11 050,- Kč
160,- Kč
15 830,- Kč
62 031,-Kč

Děkujeme všem za pomoc.

ZISK z plesu			35 000,-Kč

farnost: Broumov
Polo ka rozpo tu
Kostelní sbírky
Dary p ijaté
Funerálie
Úroky
V cné b emeno
P ijaté nájemné
Dotace a granty
Ostatní - vstupné z koncert

Celkem
Bohoslu ebné
Knihy, asopisy
Elekt ina
Voda
Telefon
Kancelá ské pot eby
Vedení farního ú etnictví
Opravy
Ostatní re ie
Da z nemovitosti
Bankovní poplatky
Ostatní
Fond solidarity
Dary
Drobn nákup majetku

Celkem

Stav hotovosti k 31.12.
Stav b n ch ú t k 31.12.

Z statek k 31.12.

Skute nost 2011
228 150,00 K
234 969,00 K
0,00 K
692,00 K
0,00 K
166 760,00 K
1 452 120,00 K
84 567,00 K

2 167 258,00 K
23 621,00 K
23 544,00 K
135 294,00 K
1 974,00 K
0,00 K
2 529,00 K
0,00 K
1 717 838,00 K
21 474,00 K
7 373,00 K
2 195,00 K
59 930,00 K
47 737,00 K
0,00 K
60 920,00 K

2 104 429,00 K
0,00 K
544 957,74 K

544 957,74 K
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Rozpo et 2012

P íjmy

210 000,00 K
210 000,00 K
0,00 K
700,00 K
0,00 K
166 760,00 K
1 300 000, 00
85 000,00 K

1 972 460,00 K

V daje

24 000,00 K
22 000,00 K
150 000,00 K
2 000,00 K
0,00 K
3 000,00 K
0,00 K
1 500 000,00 K
23 000,00 K
7 500,00 K
2 300,00 K
60 000,00 K
35 000,00 K
0,00 K
40 000,00 K

1 868 800,00 K
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Kompendium Katechismu
katolické církve:
Souhrn nauky Katechismu
katolické církve ve formě
otázek a odpovědí.
21. Jakou důležitost má pro křesťany Starý
zákon? Křesťané si váží Starého zákona jako pravého
Božího slova: všechny jeho spisy jsou božsky inspirované,
uchovávají si trvalou hodnotu. Vydávají svědectví
o božské pedagogice spásonosné lásky Boha. Byly
především napsány, aby připravovali příchod Krista,
Spasitele světa.
22. Jakou důležitost má pro křesťany Nový
zákon? Nový zákon, jehož ústředním předmětem je
Ježíš Kristus, nám předává definitivní pravdu Božího
Zjevení. V něm čtyři evangelia Matouše, Marka, Lukáše
a Jana, jsouce hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše,
tvoří srdce všech Písem a tudíž zaujímají jedinečné místo
v církvi.
23. Jaká jednota existuje mezi Starým a
Novým zákonem? Písmo je jedno, jako jedinečné je
Božím slovem, jedinečným spásonosným plánem Boha,
jedna je také božská inspirace obou Zákonů. Starý zákon
připravuje Nový a Nový je naplněním Starého; oba se
navzájem osvětlují.
24. Jakou funkci má Písmo svaté v životě
církve? Písmo svaté je oporou života církve a dodává
jí sílu. Je pro její děti stálostí víry, pokrmem a pramenem
duchovního života. Je duší teologie a pastorálního kázání.
Žalmista říká: „Ono je „světlem pro mé nohy, osvěcuje
moji stezku.“ (Ž 119,105). Církev proto vybízí k časté
četbě Písma svatého, protože „kdo nezná Písma, ten
nezná Krista“ (sv. Jeroným).
Třetí kapitola Odpověď člověka Bohu: Věřím
25. Jak odpovídá člověk Bohu, který se
zjevuje? Člověk posilován božskou milostí odpovídá
poslušností víry, to znamená svěřit se Bohu a přijmout
jeho Pravdu, protože ji zaručuje On, jenž je Pravda sama.
26. Kteří jsou v Písmu svatém hlavní svědkové
poslušnosti víry? Je v něm mnoho vzorů, zvláště
pak dva. Abram, který byl vystaven zkoušce víry, „uvěřil

Bohu“ (Řím 4,3) a vždy poslechl na jeho volání, a proto se
stal „otcem všech, kdo věří“ (Řím 4,11.18). Panna Maria,
jež uskutečnila nejdokonalejším způsobem poslušnost
víry během celého svého života: „Fiat mihi secundum
Verbum tuum – Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk
1,38).
27. Co to pro člověka znamená věřit v Boha?
To znamená přilnout k samému Bohu a svěřit se mu a
souhlasit se všemi pravdami, které zjevil, protože Bůh
je Pravda. To znamená věřit v jednoho Boha ve třech
osobách: Otce, Syna a Ducha svatého.
28. Jaké jsou charakteristické rysy víry?
Víra je nezasloužený Boží dar, dosažitelný pro ty, kteří
o ni pokorně prosí, je to nadpřirozená ctnost, nutná,
abychom byli spaseni. Úkon víry je lidský úkon, totiž
akt lidské inteligence, z popudu vůle, kterou hýbá Bůh,
svobodně dává vlastní souhlas božské pravdě. Víra je
kromě toho bezpečná, protože má základ v Božím slově,
je účinná, „projevuje se láskou“ (Gal 5,6) a neustále roste
díky naslouchání Božímu slovu a modlitbě. Už nyní nám
dává předem okoušet nebeskou radost.
29. Proč nejsou rozpory mezi vírou a vědou?
I když víra převyšuje rozum, nikdy nemůže být rozpor
mezi vírou a vědou, protože obě pocházejí od Boha. Sám
Bůh totiž dává člověku jak světlo rozumu, tak světlo víry.
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ZVEME VÁS

NA FARNÍ DEN
V SOBOTU 5. KVĚTNA

ZA ÚČASTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA

MONS. JANA VOKÁLA

AKCE PRO DĚTI 2012
Vesmír: 23. – 25. března (víkendový pobyt)
Machov: 6. – 11. srpen (farní tábor)
Prázdninové čtvrtky:
už teď vymýšlejme jejich náplň
NÁCVIKY SCHÓLY:
sobota 11. 3., 18:00 na faře
Rozvrh náboženství - školní r. 2011/2012
den
úterý
čtvrtek

třída
čas
místo
stř. gymnázium
14:00 - 14:45 (06.. a 20. 03)
fara
4. - 5. tř.
14:00 - 14:45
fara
1. - 2. tř.
14:00 - 14:45 (09., 16. a 30. 03.) ZŠ Hrad.
3. tř. (1. sv. přij.)
12:50 - 13:35
fara
pátek
6. - 7. tř.
13:45 - 14:30
fara
předškolní věk 15:45 - 16:30 (09., 16. a 30.03.)
fara
Podle potřeby je možné se domluvit i na jiných časech.

BIM BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: farnost@broumovsko.cz, děkujeme...
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