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Cena ~ dobrovolná... děkujeme za Váš příspěvek

Představte si, že jste živý dům

BOHOSLUŽBY

a Bůh přijde a chce tento dům přestavět. Začne střechou, pokračuje
odpady. Nakonec jste rádi, byl už nejvyšší čas. Najednou však začne
dům otloukat a vy nechápete proč. Co ještě zamýšlí? Jeví se, že se chystá
něco zcela jiného, než byly vaše představy. Tu vzniká nové křídlo, tam
patro, dokonce věžičky, a i nádvoří. Domnívali jste se, že se spokojí
s hezkou malou vilkou a On buduje palác. A k tomu všemu se v něm
hodlá sám zabydlet.
Požehnaný Advent 2012!
P. Martin Lanži

NEDĚLNÍ

1. – 2. prosince

Ruprechtice (sobota)
Otovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

8. – 9. prosince

Vižňov (sobota)
Martínkovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

15. – 16. prosince

Šonov, kaple (sobota)
Heřmánkovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

22. – 23. prosince

Ruprechtice (sobota)
Martínkovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

29. – 30. prosince

Broumov, P+P (sobota)
17:00 hod
Božanov
08:30 hod
Broumov, P+P
10:00 hod
Svátost smíření: 20 min před každou mši svatou
09:00 - 10:00 poslední sobota v měsíci v P+P
Adorace: každý pátek 15:30 - 18:00 hodin.

BOHOSLUŽBY *
V TÝDNU

úterý
kostel sv. Václava
17:00
středa
kostel sv. Václava
17:00
čtvrtek děkanský kostel
07:00
pátek
děkanský kostel
15:00
sobota dle nedělní tabulky
17:00**
* Během vánoční doby sledujte zvláštní tabulku
** O slavnosti Neposkvrněného početí
mše sv. ráno v 8:00 hod ve hřbitovním k. PM
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Královéhradecký biskup Jan Vokál
se v hlavním komentáři pro deník MF DNES
vyjadřuje k majetkovému vyrovnání
státu s církvemi
Krá l ovéhrad ec ký
biskup Jan Vokál se v
hlavním komentáři pro
deník MF DNES vyjadřuje k majetkovému
vyrovnání státu s církvemi.
K čemu církve potřebují majetek? Tato
otázka může mít své
místo v debatách o tom, jak s prostředky farností či klášterů prospěšně nakládat. V diskusi, zda jim má stát vrátit
zabavené nemovitosti, je však zcela nepřípadná. Musí to
cítit každý, kdo někdy v životě něco vlastnil – domek, zahradu, louku, pole...
Schválené částečné navrácení majetku jeho původním vlastníkům není žádným darem státu mocné mezinárodní instituci. Je především pokusem o nápravu
a zmírnění křivd, kterých se stát dopustil na každé jednotlivé farnosti – malém společenství věřících, kteří ve
své obci pečovali o svůj kostel, skládali se na stavbu fary
a přispívali tak ze svých prostředků k tomu, aby se v jejich
středu mohly pravidelně konat bohoslužby. Nákupem
pole či lesa a jejich výnosy k tomu získali ekonomickou
soběstačnost.
Stát platil, hlídal a zavíral
Zejména o tento majetek farnosti a kláštery po únoru
1948 protiprávně přišly a stát je učinil závislými na svém
vlastním rozpočtu. Strana chtěla mít činnost každé jednotlivé farnosti pod kontrolou a mnoho kněží ze stejného důvodu uvěznila a odvezla do internačních táborů.
Místo peněz od věřících začaly na účty farností chodit peníze daňových poplatníků, kteří se s církví nemusejí
nijak identifikovat a většina z nich ani nenavštěvuje bohoslužby. Právě tato křivda může být nyní alespoň částečně
napravena.
Zákon z roku 1949, podle kterého jsou církve dodnes
financovány ze státní pokladny, činí i tu nejmenší farnost
zcela závislou na státu. Věřícím, kteří chodí do místního

kostela, pak – striktně vzato – zakazuje, aby na chod farnosti přispívali z vlastních zdrojů, protože to je výlučnou
povinností státu. Schválené vyrovnání umožní vrátit do
těchto záležitostí řád, logiku a spravedlnost.
Ptát se, k čemu je ekonomická samostatnost farností, diecézí či řeholních společenství potřeba, je podobné, jako bychom položili vážně míněnou otázku, na co
potřebuje peníze rodina. Všichni, křesťany nevyjímaje,
žijeme ve světě, kde se peníze používají jako univerzální
oběživo a duchovní těžko zaplatí SIPO, benzín či účet za
mobilní telefon požehnáním na čelo bankovnímu úředníkovi.
Křesťané nesedí jen v kostele
Z vnějšku kladená otázka, k čemu církev vůbec potřebuje majetek, odráží nejen nedostatek smyslu pro spravedlnost, právní stát a ekonomickou logiku, ale často i malé
povědomí o poslání křesťanů ve světě. To nekončí jen
bohoslužbami v kostelech. Činnost charity (která je jednou z nejpříkladnějších dobročinných organizací v zemi),
hospiců, církevních nemocnic, domovů pro seniory či
pro handicapované, mateřských a základních škol, gymnázií a dalších prospěšných institucí, které církev tradičně
provozuje, není jen doplňkem jejího působení.
Církev se po celou svou dvoutisíciletou historii snaží
zachovávat Kristovu výzvu k hlásání Evangelia ve světě,
přičemž toto hlásání se nikdy nedělo – a nesmí dít – jen
slovy a formulováním teoretických zásad. Každý křesťan
žije především proto, aby Evangelium hlásal svým každodenním životem a konkrétními skutky. Skutky víry a
křesťanské lásky.
Vytvářením duchovního zázemí a péčí o potřebné – nemocné, slabé, chudé či o ty, kteří usilují o dobré
vzdělání – křesťané realizují své základní poslání ve světě. Služba křesťanské lásky je jedním z projevů působení
Ducha Svatého ve společnosti. A právě k realizaci tohoto
poslání, které je ze své podstaty neziskové, potřebují být
církve v dnešním světě stejně hospodářsky soběstačné
jako třeba rodina, která podobně „neziskově“ investuje
do výchovy a výživy dětí.
Církve nesmí majetek promrhat
Majetkové vyrovnání klade na církve v tomto ohledu
velkou odpovědnost. Už nebudou moci spoléhat na to,
že jim stát každý rok pošle z daní všech občanů určitou
částku, za kterou vcelku pohodlně přežijí. Budou muset
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se svými prostředky nakládat tak, aby je neprohospodařily a mohly dál ve světě působit. Trvale, nejen několik let či
desetiletí.
Rád bych všechny ujistil, že se s veškerým majetkem,
který nám zanechali naši předkové, budeme snažit nakládat tak, abychom se nezpronevěřili tomuto základnímu
poslání církve ve světě, jež ctili i oni. Že to dokážeme,
DEUS CARITAS EST XIV.
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
Spravedlnost a láska
26. Již od devatenáctého století se proti charitativní
aktivitě církve stavěla námitka, kterou posléze rozvinulo
především marxistické myšlení. Chudí prý nemají zapotřebí charity, nýbrž spravedlnosti. Skutky lásky (caritas) almužny, by ve skutečnosti pro bohaté měly představovat
způsob, jak se vyhnout nastolení spravedlnosti, jak utišit
vlastní svědomí, uchovat si své pozice a přitom dále upírat
chudým jejich práva. Místo toho, aby se prostřednictvím
jednotlivých děl lásky (caritas) podporovalo udržení stávajících podmínek, je třeba vytvořit spravedlivé uspořádání společnosti, v němž by všichni dostávali svůj podíl na
statcích světa, a tudíž by nepotřebovali skutky lásky (caritas). V uvedené argumentaci je kus pravdy, ale popravdě
řečeno také nemálo nesprávnosti. Je pravda, že pro stát by
mělo být základní normou, že usiluje o spravedlnost, a že
účelem spravedlivého sociálního řádu je to, aby každému
byl při respektování principu subsidiarity zaručen jeho
podíl na společných statcích. Právě to také křesťanská
nauka o státu a sociální nauka církve stále podtrhovala.
Otázka spravedlivého uspořádání společnosti vstoupila
z historického hlediska do nové situace, když se v devatenáctém století utvářela západní industriální společnost.
Vznik moderního průmyslu znamenal zánik starých sociálních struktur a prostřednictvím masy námezdně pracujících způsobil radikální změny ve složení společnosti,
v níž se rozhodující otázkou stal poměr mezi prací a kapitálem. Uvedená otázka v takovéto podobě dříve nebyla
položena. Výrobní struktury a kapitál se najednou staly
novou mocí spočívající v rukou nemnoha lidí. Na základě toho pak byla masám pracujících upírána jejich práva,
čemuž bylo třeba se vzepřít.

jsme už ostatně dostatečně stvrdili – farnosti a řeholní
společenství hospodařily se svým majetkem a na svou
odpovědnost dávno před příchodem komunismu. Dnes,
třiadvacet let po jeho pádu, máme další příležitost zříci se
jeho zlých principů ve prospěch demokracie a svobody.
							
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
27. Je povinností přiznat, že představitelé církve si
jen poznenáhlu uvědomovali, že otázka spravedlivého
uspořádání společnosti byla položena novým způsobem.
Nechyběli průkopníci, jedním z nich byl například mohučský biskup Ketteler (+ 1877). Jako reakce na konkrétní výzvy se rodila sdružení, asociace, jednoty, federace a
především nové řeholní kongregace, které v devatenáctém století vstoupily do zápasu proti chudobě, nemocem
a nedostatkům na poli vzdělání. V roce 1891 vstoupilo na
kolbiště magisterium s encyklikou Lva XIII. Rerum novarum. V roce 1931 následovala encyklika Pia XI. Quadragesimo anno. Blahoslavený papež Jan XXIII. publikoval v roce 1961 encykliku Mater et Magistra, papež Pavel
VI. se v další encyklice Populorum progressio (1967) a
v apoštolském listu Octogesima adveniens (1971) důkladně zabýval sociální problematikou, která se mezitím vyostřila především v Latinské Americe. Můj velký
předchůdce Jan Pavel II. nám zanechal trilogii sociálních
encyklik: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) a konečně Centesimus annus (1991). Tak se v
konfrontaci se stále novými situacemi a problémy rozvinula katolická sociální nauka. Ta byla v roce 2004 organickým způsobem předložena v Kompendiu sociální nauky
církve, které redigovala Papežská rada pro spravedlnost
a mír. Marxismus tvrdil, že všelékem na sociální problémy je celosvětová revoluce a její příprava. Zmíněné učení
stavělo na tom, že prostřednictvím revoluce a následné
kolektivizace výrobních prostředků se mělo najednou
všechno odehrávat docela jinak a lépe. Uvedený sen však
skončil zklamáním. V nelehké situaci, v níž se dnes nacházíme také z důvodů globalizace ekonomiky, se sociální
nauka církve stala základní směrnicí, která vytyčuje pravidla mající platnost i daleko za jejími vlastními hranicemi.
Zmíněná pravidla je třeba v situaci pokračujícího rozvoje
promýšlet v dialogu se všemi, kterým leží na srdci člověk
a jeho svět.

~3~

BIM ~ BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

KOMPENDIUM KATECHISMU
101. V jakém smyslu je
celý Kristův život tajemství?
Celý Kristův život je událostí zjevení. Co je viditelné na
pozemském životě Ježíše, vede
k
jeho neviditelnému Tajemství,
především k tajemství jeho božského synovství: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14,19).
Kromě toho, i když nám spása přichází především z Kříže
a ze Zmrtvýchvstání, celý život Krista je tajemstvím spásy, protože všechno, co Ježíš učinil, řekl a trpěl, mělo za
cíl spasit padlého člověka a uvést ho do jeho prvotního
povolání Božího dítěte.
102. Jaké byly přípravy na Ježíšova tajemství?
Je to především dlouhá naděje mnoha staletí, kterou
znovu prožíváme v adventní době. Bůh, kromě temného
očekávání, které vložil do srdce pohanů, připravil příchod
svého Syna prostřednictvím starobylé Úmluvy až k Janu
Křtitelovi, který je posledním a největším z proroků.
103. Co učí evangelium o tajemstvích
Ježíšova narození a dětství?
O Vánocích se nebeská sláva ukazuje ve slabosti dítěte, obřezání Ježíše (Lk 2,21), je znamením jeho příslušnosti k hebrejskému lidu a předobrazem našeho křtu.
Zjevení Páně – Král-Mesiáš Izraele a Boží Syn se ukázal
pohanům. Při jeho obětování ve chrámu, celé očekávání
Izraele přichází v Simeonovi a Anně k setkání se svým
Spasitelem. Útěk do Egypta a vraždění neviňátek (Mt
2,13n) ohlašuje, že celý Kristův život bude ve znamení
pronásledování; jeho návrat z Egypta připomíná Exodus
a představuje Ježíše jako nového Mojžíše: On je pravý a
definitivní osvoboditel.
104. Čemu nás učí skrytý život Ježíše
v Nazaretu?
Během svého skrytého života v Nazaretu Ježíš zůstává
v mlčení obyčejného života. Umožňuje nám tak být s ním
ve společenství, ve svatosti všedního života, který utváří
modlitba, prostota, práce a rodinná láska. Jeho podříze-

nost Marii a Josefovi, jeho údajnému otci, je obrazem
jeho synovské poslušnosti Otci. Maria a Josef svou vírou
přijímají Ježíšovo tajemství, i když je vždy plně nechápou.
105. Proč Ježíš přijímá od Jana
„křest pokání, aby byly odpuštěny
hříchy?“ (Lk 3,3)?
Aby zahájil svůj veřejný život přijetím křtu od Jana a
předjímal „křest“ své smrti, přijímá takto, aby byl zařazen
mezi hříšníky, i když je bez hříchu, On „Beránek Boží,
který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). Otec prohlašuje, že je
jeho „milovaný Syn“ (Mt 3,17) a Duch sestupuje na něho.
Ježíšův křest je předobrazem našeho křtu.
106. Co odhalují Ježíšova pokušení
na poušti?
Ježíšova pokušení na poušti rekapitulují (krátce opakují) Adamovo pokušení i ona, jimž byl vystaven na poušti Izrael. Satan pokouší Ježíše v jeho synovské poslušnosti
k poslání, které mu svěřil Otec. Kristus, nový Adam, a
jeho vítězství ohlašuje ono vítězství jeho utrpení, svrchovanou poslušnost jeho synovské lásky. Církev se připojuje k tomuto tajemství zvláště v liturgické postní době.
107. Kdo je vybídnut, aby se podílel
na Božím království, které Ježíš hlásal
a uskutečnil?
Ježíš vybízí všechny lidi, aby se podíleli na Božím království. I nejhorší hříšník je povolán, aby se obrátil a přijal nekonečné milosrdenství Otce. Již zde na zemi patří
Království těm, kteří je přijmou pokorným srdcem. A jim
jsou také zjevena jeho tajemství.
108. Proč Ježíš ukazuje Království
prostřednictvím znamení a zázraků?
Ježíš doprovází své slovo znameními a zázraky, aby dosvědčil, že království je přítomno v něm, v Mesiáši. I když
uzdravuje některé osoby, nepřišel, aby na zemi odstranil
všechna zla, nýbrž především, aby nás osvobodil z otroctví hříchu. Vymítání démonů ohlašuje, že jeho kříž zvítězí
nad „knížetem tohoto světa“ (Jan 12,31).
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Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, budoucích svědků svého zmrtvýchvstání a činí je účastnými na svém poslání
a na své autoritě, aby učili, odpouštěli hříchy, budovali a
spravovali církev. V tomto sboru dostává Petr „klíče království“ (Mt 16,19), zaujímá první místo s posláním střežit víru v její neporušenosti a utvrzovat své bratry.
110. Jaký je smysl Proměnění (na hoře)?
V Proměnění se zjeví především Trojice: „Otec v hlasu, Syn v člověku, Duch v zářivém oblaku“ (sv. Tomáš
Akvinský). Tím, že Ježíš hovoří s Mojžíšem a Eliášem o
své „smrti“ (Lk 9,31), ukazuje, že jeho sláva prochází křížem a dává předem zakoušet své zmrtvýchvstání a svůj

slavný příchod, „který přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené“ (Fil 3,21).
111. Jak probíhal mesiášský vstup
do Jeruzaléma?
V určenou dobu se Ježíš rozhodne vystoupit do Jeruzaléma, aby podstoupil své utrpení, aby zemřel a vstal z
mrtvých. Jako král Mesiáš, který zjevně ukazuje příchod
království, vstoupí do svého města na oslu. Je přijat dětmi,
jejichž volání je použito v eucharistickém Sanctus: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, Hosanna na výsostech.“ Církevní liturgie zahajuje Svatý týden slavením
tohoto vstupu do Jeruzaléma.
Martínkovický víkend

Upoutávka na dobrou knihu:
Vojtěch Kodet – Učednictví
(Karmelitánské naklad. 2009)
Schválně, cítíte se být učedníky Kristovými? I když
už dávno nechodíte do školy, učíte se naslouchat, děláte
domácí úkoly, hledáte souvislost? Jak se píše v anotaci:
autor se na pozadí biblických textů zamýšlí na tím, co to
znamená být Kristovým učedníkem DNES. Úvahy jsou
rozděleny do pěti části: vztah ke Kristu, život z Božího
slova, z Ducha svatého, eucharistie a spiritualita Matky
Kristovy. Knížka je určena hlavně nám, křesťanům od kolébky. Chce nás vzbudit ze spánku, vytrhnout ze zvykovosti. V úvaze s názvem Normalita se autor zamýšlí nad
tím, kdo je vlastně normální. Pro většinu lidí to znamená
splynout s davem a nevyčuhovat, dělat věci tak, jak je dělají ostatní. Být normální v Božích očích ovšem znamená
být svatý. A v tomto bychom se neměli bát „vyčuhovat“.
Být věrný partnerovi, i když se to dnes nenosí, poctivě
pracovat, i když nějaký ten podvůdek dělá kde kdo, pomoci druhému a nečekat nic na oplátku. Slovo Boží i
úvahy P. Kodeta někdy usvědčují čtenáře z povrchnosti.
„Eucharistie nepatří jen do kostela. Celý náš život má být
eucharistií. Člověku by nic neprospělo, kdyby byl denně
na mši sv. a přitom nerostl v lásce.“ Jak říká sv. Jan Zlatoústý, byl by pak jen „polykačem hostií“. Celý náš život se má
stávat díkůvzdáním. A jak je to třeba v naší české kotlině,
kde se moc neděkuje a pořád se nadává?
Ludmila Křivancová

Druhý listopadový víkend je v Martínkovicích již tradičně zasvěcen sv. Martinu.
V sobotní odpoledne byly lavice zdejšího kostela zaplněny dětmi s jejich rodiči a prarodiči do posledního
místa. Opět si nenechali vzít příležitost potkat se starodávným světcem a podniknout výpravu lesem plným
záhad.
Nedělní odpoledne se pak neslo ve znamení vzpomínky na oběti nejenom 1. světové války na místním vojenském hřbitově. Celý víkend byl pak zakončen koncertem v rámci VI. ročníku Českého varhanního festivalu.

~5~

BIM ~ BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

SV. LUCIE (“SVĚTLANA“)
ZE SICÍLIE, 13. prosince
Je jednou ze světic
zařazených do 1. eucharistické modlitby
mše svaté. Do kánonu
ji zařadil kolem konce
6.století papež Řehoř
Veliký.
Životopisy se opírají
o tradovaná podání, o nejstarší dokumenty o jejím uctívání a archeologické nálezy v katakombách sv. Lucie a
sv. Jana v Syrakusách, i o životopisné záznamy, které ale
pocházejí až ze 6. století. Vedle toho mnoho jejích životopisů nese dnes stopy většího počtu poněkud více či méně
rozdílných legend, s čímž třeba počítat, snažíme-li se o sv.
Lucii více dozvědět.
Narodila se v Syrakusách na Sicílii pravděpodobně
před rokem 290 do lépe situované rodiny. Snad již v dětském věku, jako křesťanská dívka, z lásky ke Kristu učinila
slib zachování panenské čistoty, kterému za všech okolností zůstala věrná.
Její matka Eutychie buď nevěděla o slibu nebo ho nebrala vážně. Chtěla ji provdat za nápadníka ze stejně vznešené rodiny a problém, který nechtěla vidět, byl na světě.
Lucie vše vkládala do modlitby, ale obrácení matky v tom
směru nepřicházelo. Lucie si nejspíše dělala naději na pomoc uctívané mučednice Agáty. A nemocnou matku,
trpící krvotokem, přesvědčila k vykonání pouti ke hrobu této světice, od níž očekávala pomoc. Jejich společná
pouť i pomoc ze strany sv. Agáty se podle tradice uskutečnily. Legendy informují o vidění či snu Lucie, v němž jí
Agáta dala vědět, že dojde jak k matčině uzdravení, tak i k
jejímu vlastnímu mučednictví.
Po náhlém uzdravení matky zůstal jen problém s nežádoucím snoubencem. Ten se pochopitelně zajímal, proč
je odmítnut a legendy zde hovoří zkresleně. Pravdivý důvod odmítnutí nakonec měl za následek postavení Lucie
před soudce, snad proto, že pravdu onen snoubenec neunesl. Soudce měl za úkol její věrnost Bohu zlomit a podle
okolností ji potrestat.
Lucie byla odsouzena k násilnému zbavení panenské
nevinnosti od návštěvníků veřejného domu. K jejímu

znásilnění však nedošlo, protože selhaly všechny pokusy
Lucii tam dopravit. Nepomohly ani voli, kteří se pak dostali mezi její atributy. Následně jsou legendami uváděna
různá muka, která musela proto podstoupit. Hodnověrnost těch údajů je sporná, jisté je, že podstoupila mučednickou smrt a považuje se za věrohodnou bodná rána
mečem nebo dýkou, podle tradice vedená do krku.
Výrazným atributem sv. Lucie jsou její oči na míse a
jen proto je jim zde věnována pozornost. Vliv na zařazení tohoto osobního atributu mají snad pozdější legendy.
Jsou však nejednotné. Píše se v nich, že si je vyloupla sama
Lucie a poslala snoubenci. Už zde se liší důvody nevěrohodného činu - aby se jí zřekl, načež jí potom byly oči
Matkou Boží navráceny; jinde je vlastní vyloupnutí očí
řazeno těsně před Luciinu smrt a jejich darování snoubenci proto, že je na ní obdivoval, s poděkováním za dopomoc do nebe. Na rozdíl od tvrzení jiných Msgre. Prof.
Dr. Jaroslav Němec, zabývající se problematikou svatých,
ve svém díle Nové profily světců (2005) píše o Lucii, že
nakonec byla oslepena a probodena.
Její jméno je odvozováno od latinského slova lux – lucis, znamenajícího světlo a je překládáno jako Světlana.
Od něho pochází i pojmenování nejmladších členek
skautingu – světlušek, které v ní vidí patronku a chtějí se
snažit být světlem a vzorem pro druhé jako ona.
Ostatky Lucie byly asi r. 1039 přeneseny nejdříve do
Konstantinopole (pro obavy z muslimských útoků) a
odtud r. 1204 do Benátek, kde se nacházejí v chrámu sv.
Jeremiáše a Lucie. Části z nich byly předány do Syrakus.
Relikviář s jejíma očima je uchováván v Neapoli.
POZNÁMKA
*Na různých místech světa je den sv. Lucie provázen lidovými slavnostmi a zvyky. Do gregoriánské reformy kalendáře (24.
2. 1582) byla zapsána památka Lucie (v juliánském kalendáři) o něco později a připadala na den zimního slunovratu, tedy
na nejkratší den v roce. V této souvislosti údajně vznikly pohanské zvyky, v nichž vystupuje nevzhledná představitelka Lucie,
nahánějící dětem strach. Jinde také šlo o zimní obdarovávání
dětí (asi z 21. na 22. 12.), které se v dávné minulosti prý praktikovalo o slunovratu.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
(mírně kráceno)
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Vánoce
Vánoce jsou především svátky lásky a míru. Jsou to
svátky něčeho,po čem každý člověk touží. Vždyť láska,pokoj a mír jsou vedle života hodnotami největšími..
Proto jsou Vánoce každému tak milé. Lidé,bez rozdílu
věku a přesvědčení,se jimi nechávají přímo okouzlovat,rok co rok, celá staletí,a to už od nejranějšího dětství.
Tato na pohled téměř nestřízlivá idyla má však své střízlivé, historické kořeny. Původ našich Vánoc nekoření v
nějaké pohádce nebo básnické smyšlence, nýbrž v jedné
zvláštní historické události. Touto jedinečnou událostí je

zrození Ježíše Krista. To se odehrálo v izraelském Betlémě,v Malé Asii, v době začátku našeho letopočtu. Přesné
datum, den a měsíc,není zjistitelné, neboť v tehdejší době
nebyly vedeny matriky a zápisy data narození jako dnes.
Vždyť ani datum narození některých našich velikánů neznáme. Namátkou jen dvě jména těch,jejichž přesný den
a měsíc narození neznáme:slovanští věrozvěstové svatí
Cyril a Metoděj, anebo hlavní patron české země kníže

svatý Václav. Nevíme kdy měli své narozeniny. To však
neznamená, že nežili, neexistovali. Podobně není znám
přesný den a měsíc Kristova narození, jež přesto slavíme,
a to právě na Štědrý den o Vánocích. Takže vlastní původ
našich Vánoc je dán faktem Ježíšova narození. Křesťanská
církev stanovila vzpomínkové datum Kristova narození
na 25. prosinec. Záměrně to umístila do dnů slunovratu,
kdy v přírodě opět přibývá slunečního světla. Podle nauky Bible je Ježíš Kristus Světlo světa, jež svítí do všech
temnot, aby lidé nemuseli duchovně tápat a bloudit, ale
mohli se dostat do nebe. Obyčejné světlo slunovratu má
připomínat neobyčejné Světlo Boží a podobně i světla
svíček na vánočním stromku. Vánoce tedy nevznikly jen
tak náhodou. Z Bible se dovídáme, že Kristovo zrození
jakožto Spasitele zařídil sám Bůh, a to z velké lásky k lidem. Proto jsou Vánoce právem označeny jako svátky
Lásky. Bůh lidstvo obdaroval Darem svého syna, narozeného v Betlémě, městě Davidově. Z tohoto důvodu se o
Vánocích dávají dárky. Dárky z lásky. Takže Vánoce jsou
tudíž svátky světla, lásky a pokoje. Proto jsou tak oblíbené a jsou mocně slaveny. Vlastní pohnutku k tomu tehdy
dala Boží láska, Boží dar a Boží pokoj všem lidem na zemi.
Tak to popisuje Bible v evangeliu Svatého Lukáše. Navíc
je tam pobídka k velké radosti, že se nám narodil Spasitel,
jak bylo zvěstováno již tehdejším betlémským pastýřům.
Však se Vánoce vyznačují i velkou radostí, jakou mají i ty
nejmenší děti o vánocích. Radují se a těší se na Vánoce,
na světla svíček, na dárky a pohodu vánočního pokoje a
míru, po němž každé lidské srdce tolik touží.
Robert Horvath

Prodej knih, burza šatstva
a vánoční svátost smíření

Co má tedy křesťan dělat?

Předvánoční prodej knih proběhne třetí adventní neděli dne 16. 12. v děkanském kostele sv. Petra a Pavla.
Zároveň je možné se účastnit i burzy šatstva. Ta proběhne v sobotu 15.12. v sakristii děkanského kostela od
10 do 12 hodin. Do burzy je bez nároku na zisk povoleno
přinést oprané, kvalitní a ještě použitelné oblečení. Více
informací u p. Evy Hrnčířikové.
S vánoční svátosti smíření můžete počítat v sobotu 22.
12. dopoledne v kostele sv. Petra a Pavla.

Užívat tohoto světa, ale nikoli mu otročit. Vždyť co je
to za lásku ke Kristu, bojíme-li se, aby nepřišel? Neměli
bychom se stydět? Milujeme, a bojíme se jeho příchodu. Milujeme ho pak opravdu? Nebo máme raději své
hříchy? Nuže, ty hříchy mějme v nenávisti a milujme
toho, který přijde hříchy trestat. Přijde, ať chceme nebo
nechceme. Že nepřichází hned teď, neznamená ještě, že
nepřijde. On přijde, ale nevíme kdy. Když tě však najde
připraveného, nevadí, že to nevíš.
Sv. Augustín
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Rozhovor s P. Tomášem Reschelem
Jak se to stane, že kněz působí
ve své rodné farnosti?
Asi všichni katolíci vědí, že to není běžné. Na druhou
stranu to také není pro kněze jednoduché. Mnozí farníci

ho znají ještě z doby, kdy byl malý. To, že mezitím uplynulo 20-30 nebo víc let, kdy se událo mnoho důležitých
věcí, lidé často nevnímají nebo si to nepřipouštějí. Tento
jev se odráží například v problému tykání. Někteří starší
farníci knězi nadále tykají, ačkoli on jim vyká a je dávno za
hranicí dospělosti. Můj případ je trochu specifický, neboť
působím v rodné farnosti pouze v době, kdy nejsem vázán povinnostmi na fakultě. Ono působení je tedy časově velmi omezené. Do rodné farnosti jsem byl jmenován
poté, co v Červeném Kostelci přibyl na faru další kaplan,
který je přítomen celý rok. Tudíž nebylo nezbytně nutné,
aby v oné farnosti působili tři kněží. Navíc tamní fara má
také omezené ubytovací prostory.
A jak probíhá běžný den kněze – studenta?
Den začíná modlitbou breviáře a mší svatou. Po snídani odcházím na fakultu na přednášky. Některé dny máme
přednášky či semináře i v odpoledních hodinách. Běžně
se odpoledne modlívám i růženec. Je to příležitost mít
také trochu pohybu a projít se. Večer trávím téměř denně
cca 30 min v kapli při soukromém rozjímání textů Písma.
Je-li nutné připravit si kázání na neděli, musím takovému

typu modlitby věnovat více času, abych byl schopen ještě
hlouběji pochopit smysl a poselství textů. Sepsat si kázání potom také znamená několikahodinovou práci. Jde i
o to, aby byl text jazykově srozumitelný. Nedělní bohoslužby jsem tu celebroval ve francouzštině, v němčině i
v italštině. Ke každému dni samozřejmě patří soukromé
studium.
Co je na životě Katolické církve ve Švýcarsku
jiného od toho co známe u nás v České republice?
Jedná se zejména o rozdíly strukturní povahy a liturgické zvláštnosti. Jelikož Švýcarsko je již bezmála 500 let
konfesijně rozdělenou zemí, neplatí zde to, co je běžné u
nás. Například sídlo diecéze Ženeva-Lausanne-Fribourg
je v posledně jmenovaném městě, které je ze všech 3 měst
nejmenší proto, že Fribourg zůstal katolickým kantonem,
kdežto v kantonu Ženeva a v kantonu Vaud byla zavedena reformace. Podobně je tomu u dalších velkých měst
jako Basilej nebo Curych. Ze strukturních rozdílů bych
ještě jmenoval roli farních rad a „presidenta“ farnosti, která je odlišná od podobných struktur známých u nás. Mimoto ve farnostech fungují farní sekretářky, které knězi
usnadňují práci organizačního charakteru. Vše to ale souvisí s odlišným financováním církví.
Rozdíly liturgického charakteru jsou dány jednak odlišnou národní povahou a jednak odlišnou historií – Švýcarsko nebylo zasaženo druhou světovou válkou ani nepoznalo diktaturu komunismu. Zde lze tedy asistovat při
mši v katolickém kostele, která je velmi liberální (redukce
liturgických čtení, nahrazování Gloria či Credo různými zpěvy dosti redukovaného obsahu, volné nakládání
s liturgickými gesty apod.), ale je možné se zde účastnit
i mše v tradičním, tzv. Tridentském ritu. Bylo to ostatně
ve Fribourgu, kde v r. 1969 založil biskup Marcel Lefébvre Fraternitas sacerdotalis sancti Pii X (FSSPX, kněžské
bratrstvo sv. Pia X.), které nikdy nepřijalo liturgickou reformu Druhého Vatikánského koncilu.
Co můžeme říct k ekumenizmu
a k mezináboženskému soužití?
Mezináboženské soužití je v posledních desetiletích
pokojné. Křesťanská církevní společenství se snaží spolupracovat tam, kde je to možné. Například na universitě
existuje určité pastorační uskupení (fr. Aumônerie, něm.
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Seelsorge) složené z kněží, pastorů a laiků, kteří pořádají
duchovní program pro studenty. Místní biskup, který byl
ustanoven před necelým rokem a který přišel z římské
university Angelicum, se profesně ekumenismem zabývá.
Ekumenismus ale vůbec není jednoduchá otázka. Co
se týče tradicionalistů, před několika lety byla odstraněna překážka souhlasu biskupa ke sloužení mše v Tridentském ritu, ale jednota se společenstvím FSSPX je
zatím v nedohlednu. Co se týče liberálů, ve Švýcarsku
např. existuje již okolo deseti protestantských uskupení,
která žehnají sňatkům homosexuálů, což je pro katolickou církev naprosto nepřípustné. Dějiny postupují vpřed
a různá společenství se mohou buď navzájem sbližovat,
nebo vzdalovat. Druhý případ je bohužel běžnější. Často
se ale stává, že příliš liberální praxe protestantských církví
přiměje některé věřící k návratu ke katolické církvi, jak
k tomu docházelo u kalvinistů v Ženevě v 19. století nebo
jak k tomu dochází v poslední době u anglikánských společenství.
Jak nás Čechy ve Švýcarsku vnímají?
O nás vědí dost málo. Když se mě lidé ptají, jaké jsem
národnosti, nechám je hádat. Většinou odpoví, že si myslí, že jsem polské národnosti. Poláků je v západní Evropě
obecně více než Čechů. Když se jim snažím napovídat,
že je to sousední země, zjišťuji, že zeměpis moc neznají.
Ale často už po 2-4 špatných odpovědích naleznou tu
správnou. Někteří znají Prahu jako velmi hezké historické město. Naše zboží je tu také k dostání – např. značka
Škoda je 6. nejprodávanější automobil v zemi (je kvalitní
a levný), lze zde zakoupit i české pivo. Pro ty, kdo se zajímají o zemi původu, to může být vodítkem dozvědět se
více. I zde ovšem existují jisté xenofobní tendence. Švýcarsko je malý stát s dosti velkým počtem imigrantů, což
u některých vyvolává obavy o budoucnost.
Latina, řečtina, angličtina, němčina, polština,
italština a teď francouzština (snad jsem neopomenul žádný jazyk). Je to dar nebo nějaká metoda,
jak jeden člověk dokáže vládnout tolika jazyky?
Na počátku je určitě touha něco umět, chtít se dorozumět či porozumět textům, které jinak existují jen v překladech, jež nemohou být nikdy zbaveny výkladového

aspektu, protože každý jazyk má svá specifika a ne vše je
možné přeložit doslovně. S podobným problémem se
církev potýká už téměř 2000 let. Byl například podstatou nedorozumění mezi řecky a latinsky píšícími teology
v případě trinitární nauky. Touha sama ale nestačí. Je třeba
vyvinout určité úsilí na poli gramatiky a slovní zásoby. Je
důležité připomenout, že znalost cizího jazyka není nikdy
absolutní. Člověk stále nachází výrazy, kterým nerozumí.
Lze tedy pouze říci: do určité míry ovládám ten či onen
jazyk. Dalším nedostatkem je, že nepoužívaný jazyk se
dostává do roviny pasivních znalostí – člověk stále rozumí mluvenému projevu i textu, ale pozoruje, že mu dělá
problémy tvořit věty. S postupujícím věkem je také v této
oblasti možné pozorovat snižující se schopnost učit se
nové věci a zapamatovat si je.
V září uplynulo pět let od kněžského svěcení,
které jsme pak společně oslavili v klášterním
kostele. Jakých bylo oněch pět let?
Během uplynulých pěti let jsem měl možnost poznat
různé podoby kněžského života v závislosti na místě, kde
jsem působil. Farnost v centru velkoměsta při Katedrále sv. Ducha, příměstská farnost Nový Hradec Králové,
živá maloměstská farnost Červený Kostelec, venkovská
farnost Boušín, život v Konventu bratří Františkánů, studium a občasná kněžská výpomoc ve Fribourgu, v Bernu
a okolí. Tři roky v aktivní pastoraci a dva roky věnované
převážně studiu. Díky své pastorační službě jsem mohl
poznat, co je pro život kněze a pro život farnosti opravdu důležité. Díky studiu mám možnost prohloubit své
poznání a lépe porozumět teologickému myšlení, které
máme za úkol předávat. Jsem Bohu za těch pět let vděčný.
A co dál? Říká se něco o pražské fakultě…
Ohledně budoucnosti je zatím vše nejisté. Mám určité
nápady, ale vše bude záležet na rozhodnutí pana biskupa.
Teď se spolu potkáme během vánočních
bohoslužeb. Jaké byly Vánoce u vás doma?
K Vánocům samozřejmě patřily vánoční bohoslužby,
ale také dobré jídlo, stromeček, dárky a rodinná atmosféra. Rád na ně vzpomínám. Jsou-li Vánoce často chápány
jako rodinná slavnost, pak je to v případě kněze určitě trochu jiné, pokud působí mimo svou rodnou farnost.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Pondělí 24. 12.:
Broumov, sv. Václav 08:30hod
			(poté návštěva nemocnice)
			
Broumov, P+P 24:00 hod*
Úterý 25. 12.:
Martínkovice 08:30 hod
			
Broumov, P+P 10:00 hod
			
Broumov, sv. Václav 17:00 hod
Středa 26. 12.:
Broumov, P+P 08:30 hod
Pátek 28. 12.:
Broumov, P+P 15:00 hod
Sobota 29. 12.:
Broumov, P+P 17:00 hod

Neděle 30. 12.:
			
			
Pondělí 31. 12.:
			
Úterý 01. 01.:
			

Božanov 08:30 hod
Broumov, P+P 10:00 hod
Broumov, sv. Václav 17:00 hod
Broumov, P+P 17:00 hod
Hvězda 24:00 hod
Broumov, klášterní k. 10:00 hod
Broumov, sv. Václav 17:00 hod

* V Otovicích v kostele sv. Barbory
od 22:00 hod zpívání koled.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Letos nás po mši sv. v děkanském
kostele sv. Petra a Pavla navštíví sv. Mikuláš
už v neděli 2. prosince. Děti vítány!
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
na Štědrý den si bude možné zapálit v děkanském
kostele sv. Petra a Pavla od 14:00 do 16:00 hod.
Zároveň bude zpřístupněn i betlem.

NÁCVIKY SCHÓLY:
sobota 08. 12., 18:00 na faře
ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ
2012
1. – 2. třída: pátek 14:00 – 14:45 (ZŠ Hradební)
3. třída (1. sv. přijímání): pátek 15:40 – 16:25 (fara)
4. – 6. třída: pátek 13:00 – 13:45 (fara)
7. – 9. třída: pátek 13:50 – 14:25 (fara)

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...
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.
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