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Kdybych se narodil před sto léty…
zpívá Jarek Nohavica a možná tím zrcadlí přání mnohých žít v jiné době. Léto 1910 mohlo být idylické a „za domem tekla řeka“. Přišlo však léto 1914,
naprosto odlišné od všech dosavadních.
Ve stínu smutného jubilea - 100 let od výročí od vypuknutí 1. světové války - si na prahu tohoto nového roku vzájemně přejme a od Pána vyprošujme
mír. Prorok Jeremiáš říká, že blahoslavený je ten, kdo spoléhá na Hospodina (Jer 17,7). Plodem tohoto blahoslavenství je i tolik potřebné pokojné srdce.
P. Martin Lanži

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
4. – 5. ledna
Ruprechtice (sobota)
17:00 hod
Otovice			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
11. – 12. ledna
Vižňov (sobota)		
17:00 hod
Martínkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod

INZERCE

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

DTP a grafika návrh loga, katalogy, letáky, plakáty, inzerce
Fotoateliér reklamní a propagační fotografie, vlastní fotoateliér, fotoreportáže
Reklama propagační předměty s vlastním firemním, osobním potiskem
Webdesign návrh, realizace, domény, hosting, SEO optimalizace
Tisk velkoplošný, ofsetový, digitální, řezaná reklama

PINstudio | Jan Záliš je fotoateliér a grafické studio specializující
se na produktovou, reportážní, krajinářskou fotografii, tištěnou grafiku

18. – 19. ledna
Šonov, kaple (sobota)
17:00 hod
Heřmánkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
25. – 26. ledna
Broumov P+P		
17:00
Božanov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, sv. Václav
17:00
*poplesová mše sv.

hod
hod
hod
hod*

BOHOSLUŽBY V TÝDNU
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

-		
klášterní k.
k. sv. Václava
děkanský k.
děkanský k.
dle nedělní tab.

-*
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00

a tvorbu www stránek. Pro vaši firmu vytvoříme vše od loga, přes vizitky,
webové stránky, po kompletní grafické řešení celé Vaší firmy.
Vždy klademe důraz na kvalitní design, originalitu a efektivnost
kompletní řešení firemní prezentace s dlouhodobým efektem.

Kompletní
nabídka
služeb

Naším cílem je vytvořit
Vám originální a efektivní
grafické řešení.
Řešení, které Vám pomůže
ke zviditelnění vaší společnosti a tím i k lepšímu
prodeji vašeho produktu.
Samozřejmostí je vysoká

funkčnost a efektivnost, při zachování co
nejpřijatelnější ceny.

hod
hod
hod
hod
hod

Komplexní služby při návrhu a realizaci webových prezentací.
Nabízíme vše od jednoduchých www stránek, přes redakční systémy,
eshopy po složité webové aplikace. Klademe důraz na originální grafické
zpracování, kvalitní technické řešení a profesionální přístup.

* V pondělí 6. 1.
mše sv. v 17:00 hod, P+P
Svátost smíření
20 min před každou mší sv.
Adorace: čtvrtek, P+P, 17:30 - 18:30 hod.

Tvorba počítačové grafiky a tištěných materiálů.
Nabízíme grafické zpracování vizitek, letáků, katalogů, plakátů, obalů,
bannerů a mnoho dalších. Zajistíme vše od úvodního rozpracování
návrhu, přes realizaci, po finální tisk, dopravu, atd.
Návrh a realizace jednotného firemního designu.
Zpracování loga, firemních barev, vizitek, hlavičkových papírů, firemních

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ

emailů, propagačních materiálů, atd. To vše v jednotném
grafickém stylu.

1. - 2. tř.: středa, 13:45 - 14:30,
ZŠ Meziměstí
3. tř. (1. sv. přijímání):
čtvrtek, 15:15 - 16:00, fara
4. - 5. tř.: čtvrtek, 14:10 - 14:55, fara
6. - 7. tř.: úterý, 15:15 - 16:00, fara
8. - 9. tř.: pátek,13:45-14:30, klášterní k.

PIN studio | Jan Záliš, Křinice 96, CZ 550 01 Broumov
po-pá: 7.00 - 15.00, so-ne: po předchozí domluvě
mobil: +420 737 809 032, telefon: +420 491 423 305,
e-mail: info@pinstudio.cz, web: www.pinstudio.cz

BROUMOVSKÝ BIM 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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MATOUŠ
FERDINAND
SOBEK Z
BÍLENBERKA III.

¨První starostí nového biskupa bylo zřízení katedrální kapituly. Prvními kanovníky byli jmenováni
Jakub Zottines, Matouš Sefetius, Václav Bílek
z Bílenberka (jeden z bratří, kteří Sobka přijali
do svého erbu), František z Kirchenhofenu a J.
Václav Reger. Generálním vikářem byl jmenován
Václav Bílek. Šestý kanovník byl ustanoven až
v r. 1666 a stal se jím Malovec z Böhmů. První
kněžská svěcení ve své diecézi udělil biskup Sobek 24. dubna 1666. Nesvětí však své diecézní
kněze, ale čtyři řeholníky z Tovaryšstva Ježíšova.
Je to první kněžské svěcení za téměř dva roky
jeho hradeckého působení. Ilustruje to také situaci církve a potíže v obsazování far v té době,
která se podobně jako doba naše vyznačovala
velkým nedostatkem duchovenstva. Z ostatní
biskupské činnosti zaslouží povšimnutí, že Sobek světí klášterní chrám kapucínům v Chrudimi a jezuitský chrám Nanebevzetí Panny Marie
v Hradci Králové. Také v dubnu a květnu 1666
uděluje svátost biřmování nejdříve ve svém sídelním městě a pak v milovaném Broumově.
Tady se zdržel týden a na zpáteční cestě udělil
svátost biřmování pěti stům věřícím v Polici. Tuto
cestu v budoucnosti i jako biskup pražský ještě
několikrát opakoval a vždy byl na hranicích klášterního broumovské panství velice slavně vítán
jak opatem a duchovenstvem, tak i poddanými.
Byl zde ve svém bývalém působišti velmi oblíben
a sám měl k tomto kraji velice vřelý vztah. Svědčí
o tom i ta skutečnost, že pro broumovský klášter
získal z Říma množství relikvií a nakonec i to, že
si přál, aby po ukončení své pozemské pouti byl

pohřben v broumovském opatském kostele.
Na podzim roku 1666 se odebral do Říma k papeži Klementovi IX. Hlavní jeho starostí po celou
dobu jeho biskupského působení v Hradci bylo
zřízení katedrální kapituly důstojného katedrálního chrámu. Tohoto úkolu se v relativně krátké
době a v nesmírně těžkých a složitých podmínkách své doby poznamenané následky třicetileté války dobře zhostil. Podařilo se mu překonat i
nepřízeň hradeckých měšťanů, kteří považovali
zřízení biskupství ve městě za krácení a omezení
jejich práv. Jedna z posledních funkcí biskupa
Matouše v Hradci bylo vysvěcení kartuziánského
kláštera ve Valdicích u Jičína, a to 8. srpna 1668.
Ale v té době byl již jmenovaným arcibiskupem
pražským. Když světil tento klášter velmi přísné
kontemplativní řehole, jistě netušil, že v následujícím století bude tento řeholní dům zrušen císařem Josefem II., proměněn ve věznici, která se
pak stane doslova Kalvárií katolického kněžstva
v době komunistické persekuce církve v Československu, a že tam bude také vězněn jeden
z jeho nástupců na hradeckém biskupském stolci, Otec biskup Karel Otčenášek.
Dne 25. října 1667 osiřel pražský arcibiskupský
stolec. Zemřel jeden z nejslavnější pražských arcibiskupů, Arnošt Vojtěch kardinál Harrach. Jeho
nástupcem se měl stát buď olomoucký kanovník
Jan Vilém Libštejnský z Kolovrat, nebo první biskup litoměřický Maxmilián Rudolf, svobodný pán
Schleinitz. Přednost dostal Jan Vilém Libštejnský. Je již jmenován Leopoldem I. arcibiskupem
pražským, ale umírá před biskupskou konsekrací
31. května 1668. A tak císař jmenuje 10. června
1668 patnáctým arcibiskupem pražským Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka. Členové
svatovítské kapituly to nesli nemile, považovali to
za zásah do jejich práv, a také v budoucnu se
tato averse vůči Sobkovi ze strany kapitulárů nejednou projevila i přes všechno vlídné a srdečné
jednání arcibiskupovo. Papežského potvrzení se
dostalo Sobkovi v únoru 1669 od Klementa IX.
Slavnostní intronizace byla stanovena na den 4.
května 1669. Byla to událost takového lesku, že
byla srovnatelná s císařským vjezdem. Sjelo se
velké množství šlechty, prelátů i davy lidstva, arcibiskupovi bylo odevšad gratulováno, prý i od
jeho nepřátel. Sám císař projevil velkou radost.
Kanovník Tomáš Pešina z Čechorodu ho uvítal latinskou veršovanou gratulací, podobně to udělal
i Bohuslav Balbín. Břevnovští benediktini vydali
pod názvem „Portus gloriae“ dvacatero alegorií
v překrásném tisku in folio. Jezuité jej vítali divadelní hrou sehranou svými žáky, kterou opět
vydali i tiskem. O celé této události byla vydána
tiskem „Relací, kterak LP 1669 4 maji ... Matouše Ferdinanda, arcibiskupa pražského ... skrze tři
města pražská až do arcibiskupské rezidencí se
příjezd šťastně stal“. Dílo bylo vyzdobeno rytinou
slavnostního průvodu, což bylo v té době obvyklé.
Jiří Kohl
3

Rok 2014
ve farních akcích
4. ledna
Tříkrálová sbírka
5. ledna
Tříkrálový průvod
25. ledna
Farní ples
18. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích
10. května
Pouť do Vambeřic
11. května
Kaple pod Hvězdou - májová
pobožnost
18. května
Hvězda - májová pobožnost
23. května
Noc kostelů
25. května
Malé Svatoňovice - májová pobožnost
8. června
1. svaté přijímání
14. června
Oslavy výročí diecéze
21. června
Farní den
30. června - 6. července
Summer job
2. srpna
Křinická pouť
27. září
Farní výlet
8. listopadu
Svatomartinské odpoledne
(Martínkovice)
9. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)
10. - 17. listopadu
Akce u příležitosti 25. výročí
17. listopadu 1989
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Lumen fidei V.
(Encyklika papeže
Františka o víře)
Spása skrze víru
19. Apoštol Pavel nám touto účastí na Ježíšově způsobu nazírání ve svých spisech zanechal
popis věřící existence. Ten, který věří, je přijetím
daru víry přetvořen v nové stvoření, dostává se
mu nového bytí, synovského bytí, stává se synem v Synu. „Abba, Otče“ je nejvíce charakte-

ristickým výrazem Ježíšovy zkušenosti, která se
stává jádrem křesťanské zkušenosti (srov. Řím
8,15). Život ve víře je jakožto synovská existence
uznáváním původního a radikálního daru, který
je základem lidské existence a lze jej shrnout

Kompendium
katechismu
„Věřím ve věčný život“
224. Co to jsou svátosti a které to jsou?
Svátosti jsou vnímatelná a účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, skrze
něž se nám uděluje božský život. Je jich sedm:
křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání
nemocných, (kněžské) svěcení a manželství.
225. Jaký vztah mají svátosti ke Kristu?
Tajemství Kristova života jsou základem toho, co
Kristus nyní prostřednictvím služebníků své církve rozdává ve svátostech. „Co bylo viditelné na
našem Spasiteli, přešlo do jeho svátostí“ (sv. Lev
Veliký).
226. Jaké je spojení mezi svátostmi a
církví?
Kristus svěřil svátosti své církvi. Jsou „církve“ ve

větou sv. Pavla z listu Korinťanům: „Máš něco,
co bys nebyl dostal?“ (1 Kor 4,7). Právě tady
je jádro polemiky sv. Pavla s farizeji, diskuse o
spáse skrze víru nebo skrze skutky zákona. Sv.
Pavel odmítá postoj toho, kdo chce před Bohem
ospravedlnit sám sebe svými vlastními skutky.
Ten, i když je poslušen přikázání a koná dobré
skutky, klade sám sebe do centra a neuznává,
že původcem dobroty je Bůh. Kdo tak jedná, kdo
chce být zdrojem vlastní spravedlnosti, brzy se
vyčerpá a zjistí, že nemůže zachovat věrnost ani
zákonu. Uzavírá se, izoluje se od Pána a od druhých a jeho život se stává marným, jeho skutky
vyschlými jako strom, který je daleko od vody.
Svatý Augustin říká svým hutným a účinným jazykem: „Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad
te – Od toho, který tě učinil, se nevzdaluj, ani
kdybys šel k sobě“. Když si člověk myslí, že
vzdálením se Bohu nalezne sebe samého, jeho
existence ztroskotá (srov. Lk 15,11-24). Počátek
spásy je otevření se něčemu předcházejícímu,
původnímu daru, který potvrzuje život a opatruje
existenci. Jedině v otevřenosti tomuto původu a
jeho uznáním můžeme být přetvořeni a dovolit,
aby v nás spása působila a činila život plodným,
plným dobrých plodů. Spása skrze víru spočívá v
uznání primátu Božího daru, jak to shrnuje svatý
Pavel: „Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není
to vaší zásluhou, je to dar Boží“ (Ef 2,8).
20. Nová logika víry se soustředí na Krista. Víra
v Kristu nás zachraňuje, protože v Něm se život
radikálně otevírá Lásce, která nás předchází a
přetváří zevnitř, jedná v nás a s námi. Jasně se to
ukazuje v exegezi, kterou apoštol národů činí nad
textem z Deuteronomia, exegezi, která zapadá
do hlubší dynamiky Starého zákona. Mojžíš říká
lidu, že příkaz Boha není pro člověka přehnaný
dvojím významu: jsou „z ní“, protože jsou úkonem církve, jež je svátostí Kristovy činnosti; a
jsou „pro ni“ v tom smyslu, že budují církev.
227. Co to je svátostný charakter?
Je to duchovní pečeť, udělená svátostmi křtu,
biřmování a kněžského svěcení. Je to příslib a
záruka božské ochrany. V síle této pečeti je křesťan připodobněn Kristu a různým způsobem se
podílí na jeho kněžství. Náleží k církvi podle různých stavů a funkcí. Je tedy zasvěcen božskému
kultu a službě církve. Protože je charakter nezničitelný, svátosti, jež jej vtiskují, se přijímají jen
jednou za život.
228. Jaký vztah mají svátosti k víře?
Svátosti nejenže víru předpokládají, nýbrž ji slovy
a obřadnými prvky živí, posilují a vyjadřují. Odtud
pochází starobylé úsloví: „Lex orandi, lex credendi“, totiž že církev věří tak, jak se modlí.
229. Proč jsou svátosti účinné?
Svátosti jsou účinné ex opere operato, (už tím, že
se koná svátostný úkon), protože v nich působí
Kristus, jenž udílí totiž milost, kterou znamena4

ani mu není příliš vzdálen. Nelze tedy říci: „Kdo
vystoupí do nebe, aby jej vzal?“ nebo „Kdo pro
nás přepluje moře, aby jej vzal?“ (srov. Dt 30,1114). Tato blízkost Božího Slova je svatým Pavlem
interpretována ve vztahu ke Kristově přítomnosti
v křesťanovi: „‚Neříkej si u sebe: Kdo vystoupí do
nebe?‘ – aby totiž Krista přivedl dolů – ani ‚Kdo
sestoupí do propasti?‘ – aby totiž Krista vyvedl z
mrtvých“ (Řím 10,6-7). Kristus sestoupil na zem
a vstal z mrtvých. Svým Vtělením a Vzkříšením
Boží Syn objal celého člověka a přebývá v našich
srdcích skrze Ducha svatého. Víra ví, že se nám
Bůh stal velice blízkým, že Kristus nám byl dán
jako velký dar, který nás vnitřně přetváří, přebývá
v nás a tak nám dává světlo, jež osvěcuje počátek i konec života, celý oblouk lidské pouti.
21. Můžeme tak pochopit novost, k níž nás přivádí víra. Věřící je přetvořen Láskou, které se otevřel ve víře, a ve svém otevření této Lásce, která
mu byla nabídnuta, rozpíná se jeho existence za
sebe. Svatý Pavel může tvrdit: „Už nežiji já, ale
žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20), a povzbuzuje: „ať
Kristus vírou přebývá ve vašem srdci“ (Ef 3,17).
Ve víře se věřící „já“ zvětšuje, aby bylo obýváno
Jiným, aby žilo v Jiném, a tak se rozšiřuje jeho
život v Lásce. Sem patří vlastní působení Ducha
svatého. Křesťan může mít Ježíšův zrak, jeho cítění, jeho synovskou ochotu, protože má účast
na Jeho Lásce, kterou je Duch. V této lásce se
nějakým způsobem přijímá Ježíšovo vlastní vidění. Mimo toto připodobnění v Lásce, mimo
přítomnost Ducha, který ji vlévá do našich srdcí
(srov. Řím 5,5), je nemožné vyznávat Ježíše jako
Pána (srov. 1 Kor 12,3).

jí, nezávisle na osobní svatosti služebníka. Nicméně plody svátostí závisejí také na dispozicích
toho, kdo je přijímá.
230. Z jakého důvodu jsou svátosti nutné
pro spásu?
Pro věřící v Krista jsou svátosti nutné pro spásu,
i když nejsou uděleny všechny jednotlivému věřícímu, protože udělují svátostné milosti, odpuštění hříchů, přijetí za Boží děti, připodobnění Kristu
Pánu a příslušnost do církve.
231. Co to je svátostná milost?
Svátostná milost je milost Ducha svatého, vlastní
každé svátosti. Tato milost pomáhá věřícímu na
jeho cestě ke svatosti, a stejně tak pomáhá církvi, aby rostla v lásce a vydávala svědectví.
232. Jaký je vztah mezi svátostmi a věčným životem?
Ve svátostech církev již dostává záruku věčného
života, i když nadále „očekává v blažené naději
slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele
Ježíše Krista“ (Tit 2,13).
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Sv. Fabián
a Šebestián,
mučedníci, 20. ledna
Šebestiánova matka byla
z Milána, otec byl úředníkem v
Narboně na jihu Francie. Není
zcela jisté, na kterém z těchto
dvou míst se Šebestián narodil.
V Římě se stal důstojníkem císařské stráže.
Navštěvoval
uvězněné
křesťany, sytil je, těšil a povzbuzoval k vytrvalosti
ve víře. Na utvrzení svých slov o ceně věčného
života uzdravil z němoty Zoe, manželku kancléře
a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař,
když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem,
rozkázal, aby svlečen byl přivázán ke sloupu a
vojíni do něj stříleli šípy. Stalo se tak a vojíni jej
pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla
pohřbít, zjistila, že žije a ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře,
aby hájil křesťany, a žádal i na něm obrácení. Ten
jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými
sochory.
Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili v katakombách
při Via Appia. Psal se rok 288. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na kryptu,
kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později
přejmenovali podle tohoto světce. Je patronem
hrnčířů, koželuhů, umírajících, vojáků, zahradníků.
www.catholica.cz / Jan Chlumský

Filotea:
O nutnosti čistoty
Čistota je lilií mezi ctnostmi. Jí se lidé téměř
rovnají andělům. Je nazývaná zachovalostí, její
opak zkažeností. Čisté srdce je jako perlorodka,
ta nemůže přijmout ani kapku vody, která by nepocházela z nebe. Je jako ovoce, dokud je neporušené, dá se uchovat – některé na slámě, jiné
v písku, další ve vlastním listí. Jakmile je jednou
nějak narušené, je téměř nemožné uchovat je jinak než naložením do medu nebo cukru. Pokud
je už tedy čistota nějak narušená, neudrží ji nic
jiného než vynikající zbožnost.
Ať si tedy čisté duše dávají dobrý pozor, aby
nikdy nezapochybovaly o tom, že čistota je nesrovnatelně lepší než cokoli, co se s ní neslučuje. Ať nejsou jako motýlek, který vidí plamen
a zvědavě poletuje kolem, nedá si pokoj, až při
prvním pokusu zahyne.
Sv. František Saleský (kráceno)

Přijďte nám
pomoci
Rok se s rokem sešel a my opět stojíme na prahu
dalšího, nového roku, který, jak víme, hned v jeho
úvodu otvírá Tříkrálová sbírka. Pro některé z nás
je to již samozřejmost, že v tento den vyrážíme
do ulic i vesnic, abychom potěšili naše spoluobčany koledou i vlídným slovem a oni zase nás
svým příspěvkem pro potřebné. Pokud ale mohu
hovořit sama za sebe, ne vždy tomu tak bylo. Dříve jsem měla pocit, že tohle „somrování“ pro mě
není a ani mě nenapadlo se zapojovat. Poslední
čtyři roky už je tomu naštěstí jinak. Od první chvíle, kdy jsem začala chodit s dětmi v rámci sbírky,
jsem byla velmi překvapená, jak milého přijetí se
nám u lidí dostalo a těch pár škarohlídů, kteří se
občas objeví, to nemůže nikdy zkazit, naopak, je
to úžasný trénink pokory, trpělivosti a kreativity,
jak s takovou situací naložit. Každý si prostě musí
ke svým věcem dojít ve svém čase, i mně to trvalo několik let.
Prosím tímto všechny, kteří v sobě možná nemají úplně jasno, anebo jen nevědí jak
do toho, aby nám přišli pomoci. Dost možná,
že máte tip na někoho ze svého okolí, kdo by
se k tomuto poslání hodil, dejte mu prosím o
nás vědět. Každá posila bude velkým přínosem.
V Broumově a okolí je totiž stále mnoho míst,
kam nemáme koho vyslat, protože nám chybí dospělí spolupracovníci. To je myslím velká
škoda, protože by se mohlo vybrat více peněz, a
tedy více pomoci těm, kteří to potřebují, ale také
proto, že světlo a požehnání, které se snažíme
lidem přinášet by mohlo proniknout i tam, kam
se doposud nedostalo.
Přeji nám všem, aby se naše řady rozrostly o
nové dobrovolníky, kterým nevadí trochu zimy a
chůze navíc, a rádi by obojí proměnili na příjemný pocit ze služby, která dává smysl.
eva

Tříkrálová
sbírka 2014
Tříkráloví koledníci zazvoní u vašich dveří v
sobotu 4. ledna 2014.
Za vlídné přijetí a případné příspěvky předem
děkujeme.
Výtěžek sbírky bude věnován, jako každým
rokem, na pomoc lidem v nouzi.
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1. Tříkrálový
průvod vyšel
před pěti lety

To, co před několika málo lety začínalo jako malý
nenápadný pokus zpopularizování jinak už víc
než dvě desítky let celostátně úspěšné Tříkrálové
sbírky, bude mít své první výročí. Během pěti let
si broumovský tříkrálový průvod získal už sympatickou řádku příznivců. Chci tedy poděkovat
všem, kdo stáli u jeho plachého zrodu. Rovněž i
těm, pro které je již nedílnou poznámkou v prvním týdnu nového kalendáře.
Tři mudrci od Východu jsou symbolem hledání a dialogu. Dnes je již jasným faktem, že naše
město se k těmto hodnotám díky zmiňované akci
hlásí. Zároveň vytváří své vlastní nové tradice,
čímž navazuje na svoji bohatou historii.
V neposlední řadě chci poděkovat všem, kdo
se podílejí i na Tříkrálové sbírce. Každým rokem
máme kolem dvanácti skupinek, které tvoří 3 děti
– králové a 1 dospělý jako doprovod. Vždy jsou
jasně označeni. Pokud uznáte za vhodné pomoci,
budeme rádi. Vždy po skončení akci slýcháme,
že nás někdo čekal, ale nedočkal se. Žel, právě
pro omezený počet skupinek, to není možné. Zájem máme hlavně o dospělé, dětí bylo naštěstí
zatím vždy dost. Každý, kdo to jednou zkusil, se
postupně přizná, že na začátku měl málo sebedůvěry. Neopakovatelná tříkrálová atmosféra a
občas i nevšední zážitky se však stanou cennou
zkušeností vlastního osobního růstu.
Apropos…poděkování patří pochopitelně i
všem, kdo do Tříkrálové sbírky přispívají už po
dlouhá léta nebo přispějí letos poprvé.
P. Martin Lanži

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Záchrana

movitých památek
I když se broumovská farnost snaží hlavně o
záchranu nemovitých památek, díky existujícím
speciálním grantům se snaží i o záchranu památek movitých. Velký význam pro farnost mají
varhany, které ve většině případů vhodně doplňují interiér po architektonické stránce, ale jejich
význam je především liturgický.
Již koncem minulého století, v roce 1993 se
podařilo obnovit varhany v kostele sv. Michala
ve Vernéřovicích. Vestavbu nového nástroje do
původní skříně z pol. 19. stol. provedl Miroslav
Heger z Hořic. Jelikož v té době nebylo možné
získat peníze z dotací, veškeré náklady na tuto
obnovu sponzorsky uhradila rodina Klemtových
z Vernéřovic. Zpravuje farnost Teplice n/M.
V letech 2002 – 2010 proběhlo kompletní
restaurování varhan v kostele sv. Jiří a Martina
v Martínkovicích. Náklady v celkové výši 1 554
200 Kč byly hrazeny následujícím způsobem: /
KHk - grant 1 020 000; obec Martínkovice 219
900 Kč; farnost + sponzoři 314 300 Kč/. Rekonstrukci provedla firma Poukar – Eliáš.
Od r. 2012 probíhá restaurování resp. generální oprava varhan v kostele sv. Marie Magdaleny v Božanově. Celkové náklady jsou plánované
ve výši 720 000 Kč. V minulém roce (2012) se
proinvestovala částka 286 000 Kč /KHk - grant
200 000 Kč; farnost + sponzoři 86 000 Kč/.

Návštěva sv.
Mikuláše
I letos navštívil děti broumovské farnosti sv. Mikuláš. Stalo se tak o 2. adventní neděli po mši sv.
v děkanském kostele.

V letošním se jedná o totožnou částku. Dokončení je plánováno v roce 2014. Opravu provádí Ivan
Červenka z Jakubovic.
Koncem letošního roku a počátkem příštího
roku roce plánuje ŘKFÚ – Děkanství Broumov
zpracovat a podat žádost o dotaci na dokončení opravy varhan v Božanově (cca 200 tis.
Kč) a rovněž plánuje podat žádost o dotaci na
generální opravu varhan v děkanském kostele
sv. Petra a Pavla v Broumově. Zde se jedná o
celkovou částku opravy ve výši cca 1,5 - 2 mil.
Kč. Tyto varhany jsou sice jakž takž funkční, ale
nedovolují spolehlivou hru. Obě žádosti jsou ve
fázi příprav.
V Broumově dále proběhla velká oprava varhan i v klášterním kostele sv. Vojtěcha z důvodu značného poškození při stavebních pracích.
Opravu provedla firma Poukar - Eliáš v roce
2000.
V roce 2011 proběhla generální oprava varhan i v nejstarším dřevěném kostele ve Střední Evropě, ve hřbitovním kostele Panny Marie.
Částka 498 000 Kč. Na tuto opravu obdrželo
opatství dotaci MAS Broumovsko+ ve výši 448
tis., farnost přispěla částkou 25 tis. a opatství
rovněž 25 tis. Kč. Oba tyto nástroje jsou ve správě opatství.
Poslední funkční královský nástroj na území broumovské farnosti se nachází v kostele sv.
Václava v Broumově. Varhany zdarma opravili
v roce 1995 ing. Vladimír Hrubý a Jiří Strejc,
dnes již zesnulý varhaník katedrály sv. Ducha

v Hradci Králové.
Všechny tyto funkční varhany se používají především k bohoslužbám a stále častěji ke
koncertům (Novoroční koncert v Martínkovicích,
koncert 11. 11. v Martínkovicích, Varhaní léto,
adventní a vánoční koncerty apod.).
V Martínkovicích se ještě nachází jedno ze
dvou vzácných dvoumanuálových harmonií na
území celé ČR. Díky snaze a štědrosti místního
podnikatele aktuálně probíhá jeho restaurování.
Odhadovaná cena opravy je ve výši 50 000 Kč.
Ve zbylých 6 kostelích (Otovice, Šonov 2x,
Heřmánkovice, Rupechtice, Vižňov) na území broumovské farnosti se nacházejí nástroje,
které jsou v současné době nefunkční. Zvláště
významné jsou varhany v Otovicích, Heřmánkovicích a Ruprechticích, které by si zasloužily
rozsáhlé opravy.
Co se týká varhan v kostele sv. Markéty v
Šonově, byla před 2 lety snaha o to, aby to, co
zbylo z varhan, bylo rozebráno a přesunuto za
cenu záchrany do jiné farnosti k Vysokému Mýtu,
ale nakonec po zralé úvaze a ve víře v pozdější
záchranu, bylo od záměru upuštěno.
Dosavadní opravy varhan je možné provádět
jen díky nadšencům, sponzorům a KHK, kterým
patří můj obdiv a upřímné díky. Samotná farnost
by na takto finančně náročné projekty v současné době peníze nesehnala.
P. Martin Lanži a ing. Vladimír Hrubý

Pouť výstavy
TEMPUS FUGIT
začala

Veřejná sbírka

V úterý 10. 12. 2013 začalo
putování fotografické výstavy
TEMPUS FUGIT po Evropě.
První vernisáž se konala ve slovenském Trenčíně, který je taky svázán s benediktinskou misí.
Za Královéhradecký kraj se jí účastnil 1. vicehejtman Otakar Ruml.
V roce 2014 bude výstava, která si klade za cíl
pomoci broumovské skupině kostelů, pokračovat
v Nitře, dále pak v Hradci Králové a v Chomutově, v Německu v Mnichově, či v Rohru, ale i
sousedů v Nowe Rudě. V jednání jsou další česká
a německá města. Rovněž i pak i hlavní město
Francie Paříž. Autorem výstavy je známý slovenský fotograf Dano Veselský. Výstava se koná za
podpory Královéhradeckého kraje.
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je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů
a dalších sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat.
Veřejná sbírka za účelem „Obnova kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů a jiných menších sakrálních staveb v regionu
Broumovska“ je povolena Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje na základě vydaného
„Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné
sbírky“ ze dne 30. 11. 2012. Osvědčení bylo doručeno dnem 5. 12. 2012, dnem 6. 12. 2012 je
tedy sbírka oficiálně zahájena.
Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži
Bankovní účet: 20036-1180703399/0800
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pob.
Broumov
Finanční prostředky budou využity výhradně na
obnovu kostelů v regionu Broumovska, zejména v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska.
Za každý laskavý, třeba i drobný dar, upřímně děkujeme.

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
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Pomoc
nevidomým
Nadační fond Lumen Christi plně a výhradně
financuje křesťanskou zvukovou knihovnu a redakci křesťanských zvukových časopisů pro nevidomé a těžce zrakově postižené.
Nemožnost přečíst si knihu samozřejmě není
největším problémem nevidomých a slabozrakých. Ale pro člověka, který sedí den za dnem
doma ve „tmě“ a možná se i bojí vyjít ven, znamená příležitost pravidelně si poslechnout něco
povzbuzujícího, inspirujícího k přemýšlení nebo
alespoň zajímavého nebo zábavného víc, než
si zdravý člověk představuje. A právě takových
doma zavřených lidí je mezi našimi klienty mnoho, možná dokonce většina.
V průběhu uplynulých více než dvaceti let jsme
pro postižené vybudovali poměrně rozsáhlou
knihovnu zvukových nahrávek. Fond knihovny
zahrnuje pestrou škálu titulů od křesťansky laděné beletrie, přes populární křesťanské knížky až
po náročnější duchovní literaturu a samozřejmě
biblické knihy.
Vedle toho už od roku 1990 vydáváme zvukové
časopisy, tedy nahrávky v rozsahu 60 - 90 minut
magazínového formátu, které vycházejí jednou
měsíčně. V současné době jsou tyto časopisy
čtyři, takže každý týden posíláme postiženým
jedno číslo časopisu.
Mnoho let jsme zvukové nahrávky posílali postiženým zájemcům na audiokazetách. Před
několika lety jsme ale všechny zvukové knihy
zdigitalizovali a nové nahrávky pořizujeme už jen
v digitální formě. Ti, kdo o to mají zájem a jsou
toho schopni, si nyní mohou nahrávky zvukových
časopisů sami stáhnout přes internet. Ostatním
posíláme nahrávky stále poštou.
Pro koho to děláme
Na počátku 90. let byli našimi klienty jen ti, kteří byli nevidomí nebo měli jen zbytky zraku už
od narození či v důsledku úrazu. Postupně ale
naše služby začali využívat i mnozí další. Mezi
těmi, kterým posíláme nahrávky dnes, je mnoho lidí, kteří o zrak částečně nebo i zcela přišli
ve vyšším věku, například v důsledku cukrovky
nebo šedého zákalu. Další skupinu tvoří ti, kdo
nemohou číst běžným způsobem vytištěný text
z pohybových důvodů, tedy většinou dlouhodobě
nebo trvale upoutaní na lůžko.
Klientem využívajícím služeb Lumen Christi se
tedy dříve či později může stát téměř každý,

komu není zcela cizí duchovní rozměr jeho života.
Kolik to stojí
Zvuková knihovna spolu s redakcí zvukových
časopisů zaměstnává dva lidi na plný a jednoho
člověka na částečný úvazek. Jejich mzdy včetně
odvodů státu, nájem malé kanceláře za Prahou,
pořízení zvukových nahrávek čtyř časopisů, pronájem internetového serveru a drobné režijní
náklady tvoří dohromady asi 90 tisíc Kč měsíčně.
V této částce ale nejsou zahrnuty jednorázové
nutné investice a hlavně načítání nových zvukových knih. Fond zvukové knihovny je třeba
průběžně rozšiřovat, pořízení profesionální nahrávky jedné knihy ale stojí řádově desítky tisíc
korun, což je zcela mimo naše možnosti. Nové
knihy tedy necháváme načítat spíše amatérským
způsobem a za nahrávku jedné knihy o rozsahu
několika set stran platíme 5 - 7 tisíc Kč. Pokud
nám chybí prostředky, jsme nuceni nahrávání
omezit nebo dočasně zcela zastavit.
Jak můžete pomoci
Fond Lumen Christi nedostává a nikdy nedostával žádné státní dotace nebo prostředky od
velkých sponzorů a je proto zcela závislý na tisících dárců, z nichž někteří pravidelně přispívají
už přes dvacet let.
Pomoci nám můžete finančním příspěvkem zaplaceným přiloženou složenkou, bankovním převodem na účet číslo 5040190008/4000 nebo
srážkou ze mzdy na stejný účet. Dary nadačnímu
fondu lze odečíst od základu daně z příjmu (týká
se to i zaměstnanců). Těm, kdo nám přispějí složenkou, pošleme potvrzení automaticky, všem
ostatním na vyžádání.
Můžete ale pomoci i jinak než finančně. Hledáme
dobrovolníky, kteří by byli ochotni a schopni pravidelně dvakrát ročně umístit několik našich letáků v kostele nebo na jakémkoli jiném vhodném
místě a případně je tam kontrolovat a doplňovat.
Můžete-li pomoci tímto způsobem, napište nám
prosím na níže uvedenou emailovou adresu nebo
zavolejte panu Vrzalovi, který distribuci létaků
koordinuje, na číslo 608 526 105.
Pokud máte ve svém okolí někoho nevidomého,
zrakově postiženého nebo někoho, kdo nemůže
číst běžným způsobem vytištěný text, a pokud se
domníváte, že by o naše služby mohl mít zájem,
můžete mu pomoci nás kontaktovat nebo mu
počáteční kontakt s námi zprostředkovat.
Lumen Christi - nadační fond pro nevidomé a
těžce zrakově postižené, Čs. armády 1705, 253
01 Hostivice, www.lumenchristi.cz
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Zpravodaj
V Praze proběhlo koncem listopadu 2013 pro
projekt Pro život kostelů Broumovska naprosto
zásadní společné setkání zástupců vysokých
škol, odborných institucí či odborných ústavů
Akademie věd ČR, broumovské farnosti a sdružení Omnium.
Setkání se za Ústav památkové péče Fakulty
architektury účastnila arch. Milena Hauserová,
prof. Václav Girsa a arch. Tomáš Efler, za Ústav
pro dějiny umění Filozofické fakulty UK Praha
prof. Jan Royt a dr. Petr Macek, dále pak Ing.
Dagmar Michoinová z GŘ NPÚ, za Ústav dějin
umění Akademie věd ČR PhDr. Martin Mádl,
rektor UMPRUM Praha Jindřich Smetana, prof.
Jiří Škabrada Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, za ÚOP
NPÚ v Josefově Mgr. Miloš Buroň a Mgr. Pavel
Mach, za broumovskou farnost ThLic. Martin
Lanži a Jakub Děd za Omnium o.s.
Z účasti se kvůli zaneprázdnění omluvil doc. Jiří
Kotalík, rektor AVU Praha, prorektor UMPRUM
Filip Suchomel, děkan AVU VUT v Brně Milan
Houser, Ing. Jiří Balský, ředitel NPÚ ÚOP v Josefově či Mgr. Vlaďka Říhová z Fakulty restaurování
v Litomyšli.
Účastníci setkání se dohodli na vzájemné komunikaci a koordinaci aktivit a projektů připravovaných nebo již realizovaných na Broumovsku nebo
s Broumovskem spojenými.
V rámci tohoto setkání došlo k dohodě o realizaci řady aktivit a projektů v blízké budoucnosti, o
kterých Vás budeme rádi informovat.
Připravované aktivity pro rok 2014
V současné době je připravován plán akcí pro
rok 2014. Předběžně tento plán zahrnuje pořádání letních škol památkové péče, letní akci
s hnutím Brontosaurus, workshop spojený se
stavebně historickými průzkumy, seminář spojený s problematikou obnovy hřbitovů, studentské
semináře, výstavy fotografií, cyklus přednášek a
další akce.
Mezioborový studentský seminář jaro 2014
Jednou z nejvýznamnějších akcí pro rok 2014
je připravovaný mezioborový studentský seminář,
v jehož rámci by se na jednom místě a v jednom
čase potkali studenti různých oborů při práci na
vybraném kostele v rámci broumovské skupiny
kostelů.
V současné době je ve spolupráci s prof. Girsou,
Ing. Michoinovou a arch. Eflerem upřesňován
koncept programu semináře.
Místem praktické části semináře bude pravděpodobně kostel Všech svatých v Heřmánkovicích.
Význam této akce je dán tím, že v případě úspěchu s realizací a zájmu studentů by mělo jít o
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první podobný seminář, který by se měl opakovat
v určitých variacích v průběhu dalších 10 let.
Zájem o seminář doposud potvrdily vysoké školy
jako je Fakulta architektury ČVUT, ÚDU FF UK,
MUNI Brno, ÚJEP Ústí n. Labem či Univerzita
Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli, naposledy pak Fakulta ekonomicko-správní. S dalšími školami jsme v kontaktu.
Seminář Bad Kissingen, SRN
V listopadu jsme se účastnili semináře organizovaného organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen v Německu v Bad Kissingenu, kde se
podařilo navázat řadu užitečných kontaktů a dosáhnout příslibů spolupráce s řadou organizací.
AVU Praha, rektor doc. J. Kotalík
Počátkem prosince proběhlo setkání na půdě
AVU Praha s rektorem Jiřím Kotalíkem, velkým
příznivcem Broumovska a jeho památek. Společně jsme mohli prodiskutovat připravované
aktivity pro rok 2014 a shodli jsme se na přínosu
cyklu přednášek o Broumovsku, který se chystá
v Praze. Doc. Kotalík přislíbil pomoc s jeho realizací. Bližší informace k tomuto cyklu budeme
prezentovat v nejbližší době.
Fakulta stavební ČVUT
Počátkem prosince proběhla schůzka na půdě
Stavební fakulty ČVUT za účasti Dr. Evy Burgetové, Doc. Františka Kulhánka, Ing. Jana Máchy a
arch. Karla Doubnera. Výsledkem velmi konstruktivní debaty je dohoda o zahájení několikaleté
spolupráce spočívající v realizaci diplomových a
doktorandských prací studentů FSV ČVUT s tím,
že oboustranným zájmem jsou velmi konkrétní
a využitelné výstupy pro záchranu broumovské
skupiny kostelů. Projekt by se měl rozeběhnout
již od jara 2014. Další schůzka je naplánována
na leden 2014.
Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní
Na půdě Univerzity Pardubice jsme mohli koncem listopadu pro studenty oboru Regionální rozvoj prezentovat projekt Pro život kostelů
Broumovska díky zájmu Ing. Maštálky a arch.
Šilhánkové. Následně došlo k dohodě o možnostech další dlouhodobé spolupráce, jak v oblasti
např. seminářů na Broumovsku, tak i možnosti
přednášky arch. Šilhánkové v Broumově na téma
Krajina Broumovska na jaře 2014.
Nadace Občanského fóra
Ke konci listopadu došlo k podpisu smluv o
poskytnutí grantového příspěvku OPAM 2014,
které umožní obnovu dalších tří křížků a soch
na Broumovsku, jakmile to klimatické podmínky
dovolí.
Zároveň jsme začali připravovat další projekty tak, abychom s nimi byli připraveni pro další ročník programu OPAM Nadace OF v roce
2014/2015.
Zároveň byla zahájena i neformální diskuze o
možnosti společného postupu za účelem posílení „vlivu památek“ v rámci stávajícího dotačního

prostředí v České republice, s cílem upozornit na
stávající problematickou situaci zejména regionálních památek, jejich majitelů a správců při
získávání prostředků pro obnovu památkového
fondu.
Projektová dokumentace AT Girsa
Ateliér prof. Václava Girsy dokončil prováděcí
projektovou dokumentaci pro projekt obnovy
kostelů sv. Anny ve Vižňově, sv. Jakuba Většího
v Ruprechticích a kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Tato dokumentace je klíčová pro
zpracování projektové žádosti, jejíž podání připravujeme v rámci tzv. Norských fondů.
Po dohodě s AT Girsa s.r.o. bude na přelomu
roku připravena vizualizace obnovy uvedených
kostelů.
Kostel sv. Barbory v Otovicích, práce v rámci programu PZAD
Na kostele sv. Barbory v Otovicích se po thermosanaci provedené v září 2013 rozeběhly
práce na samotné obnově historického krovu.
Ve spolupráci s firmou Inreco s.r.o. a firmou
TASK Dvořák došlo k výměně nejpoškozenějších
částí trámů krovů. Vzhledem k výši dostupných
finančních prostředků další práce zahrnuly již jen
zakrytí otvorů do střešní krytiny tak, aby již nedocházelo k zatékání do krovu. Návazné práce by
se měly realizovat v roce 2014.
Kostel sv. Markéty v Šonově, připravované
práce pro rok 2014
U kostela sv. Markéty v Šonově došlo k zazimování průběžného stavu prací na obnově krovu a
oken. Další práce by se měly rozeběhnout počátkem jara 2014, tzn. práce na dokončení zbývající
části krovu, střechy a instalaci přes zimu opravovaných oken. Dále je počítáno s novým nátěrem
dřevěných bání na věžích kostela.
Fakulta restaurování v Litomyšli, kontrolní den k restaurování kalvárie a plastické
mapy Broumovska
Na počátku prosince 2013 proběhl kontrolní den
na Fakultě restaurování v Litomyšli, kde probíhá restaurování kalvárie se sochou sv. Františka
z Velké Vsi. Na základě nových informací se podařilo nalézt část kalvárie, sošku, která již byla
považována za ztracenou.
Vedle restaurování kalvárie Fakulta restaurování
realizuje i restaurování plastické mapy Broumovska z počátku 20. století.
Restaurování historických fotografií, Mgr.
T. Cíglerová
Ve spolupráci s Mgr. Terezou Cíglerovou z Galerie Langans jsme dokončili restaurování malého
souboru historických fotografií.
Fotografie budou prezentovány na řadě prezentačních akcí Omnium o.s.
Seminář Možnosti financování péče o památky a kulturní dědictví, Hradec Králové
– 3.12.2013
Ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Josefově a Východočeským muzeem v Hradci Králové proběhl
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v Hradci Králové dne 3.12.2013 již druhý seminář na téma možnosti financování péče o památky, obnovu památek a kulturní dědictví celkově.
Tématy semináře byly tentokrát zejména programy MK ČR určené pro obnovu movitého kulturního dědictví, možnosti a budoucí role Místních
akčních skupin v novém programovém období
EU 2014+, podoba a struktura Operačních programů přeshraniční spolupráce a nově i prezentace možností bankovních ústavů pro financování projektů obnovy památkového fondu.
Seminář v Lázních Kyselka
Na konce ledna 2014 je připravováno pokračování cyklu seminářů na téma financování obnovy
kulturního dědictví. Po dohodě s o.p.s. Lázně
Kyselka a městem Lázně Kyselka je jako místo
realizace vybráno právě toto město.
Konference projektu Thetris – Zvýšení
atraktivity sakrálních památek, Krásná
Lípa – 4.12.2013
Počátkem prosince jsme se účastnili konference
v Krásné Lípě v rámci projektu Thetris na téma
„Oživení sakrálních památek“ s příspěvkem prezentujícím dosavadní výsledky projektu Pro život
kostelů Broumovska.
Vernisáž výstavy Tempus Fugit, Trenčín, SR 10.12.2013
Na Slovensku proběhla v galerii Městská věž
v Trenčíně dlouho připravovaná a očekávaná
vernisáž výstavy fotografií broumovské skupiny
kostelů očima slovenského fotografa Dana Veselského.
Výstava v Trenčíně je první z řady navazujících
výstav, jak na Slovensku, tak následně i v Čechách.
Dokumentace historických náhrobků na
hřbitově v Ruprechticích - projekt Fakulty
restaurování v Litomyšli
V uplynulých měsících se na Broumovsku prostřednictvím L. Schorného a Mgr. Vlaďky Říhové
z Fakulty restaurování v Litomyšli realizoval velmi
zajímavý projekt dokumentace historických náhrobků na hřbitově v Ruprechticích.
Výsledky práce byly publikovány i ve Sborníku
NPÚ ÚOP v Josefově.
Zájmem Omnium o.s. je i obnova původních,
většinou německých náhrobků, proto podobné
projekty velmi vítáme.
V tuto chvíli jsme domluveni na společné realizaci semináře na toto téma, který by měl iniciovat
řadu aktivit, které by mohly a měly vyústit v obnovu alespoň části poškozených náhrobků.
Sdružení místních samospráv ČR, člen
sdružení
Sdružení Omnium se stalo členem Sdružení
místních samospráv ČR.
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Rok 2013
20. února odevzdal svoji duši Stvořiteli emeritní
vikář Norbert Josef Zeman, OPraem. Za účasti
3 biskupů jsme ho pohřbili v sobotu 2. března.
Konec zimy byl i ve znamení střídání na Stolci
sv. Petra. Benedikta XVI. Vystřídal otec František.
Uplynulý rok byl i rokem tří velkých jubileí, a to 1700 let od vydání Milánského ediktu,
kterým křesťané v Římské říši dostali svobodu
k vyznávání své víry v Trojjediného, dále 1150
let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území
Velké Moravy a 800 let od příchodu benediktinů
na Broumovsko.
V naší farnosti jsme kromě již známých zaběhlých akcí zažili i týdenní červnovou misi dominikánského řádu a krátce poté jsme na letní
dobrovolné brigádě přivítali více než 100 lidí
z celé republiky.
Výuku náboženství v tomto školním roce navštěvuje 27 dětí, křtů bylo 21 (loni 33), pohřbů
21 (19), svatby 2 (1), první svaté přijímání 4 (3).
Díky snaze o záchranu broumovské skupiny
kostelů uspořádala farnost i několik odborných
seminářů.
Všem, kdo jakýmkoli způsobem (varhany,
schola, ministranti, kostelníci, úklid…) spolupracujete na životě farnosti patří upřímné Pán Bůh
požehnej.
Zároveň připojuji i svoji prosbu o odpuštění,
pokud jsem někoho během minulého roku zranil,
urazil či nepochopil.
P. Martin Lanži

Výtěžek

z festivalu ZA POKLADY
BROUMOVSKA 2013
Během letošního festivalu ZA POKLADY
BROUMOVSKA byla vybrána částka 163 164 Kč.
Všem dárcům patří naše upřímné díky.
Na základě smlouvy mezi Královéhradeckým
biskupstvím, Benediktinským opatstvím a Agenturou pro rozvoj Broumovska se vybraná částka
rozdělila takto:
Broumovská farnost
97 088,50 Kč
Teplická farnost
27 739,60 Kč
Benediktinské opatství 13 869,80 Kč
APRB			
24 476,10 Kč
- 15% jako podíl
podpory festivalu
Broumovská farnost použije vybranou částku
na zaplacení prováděcí dokumentace pro kostely ve Vižňově, Ruprechticích a Heřmánkovicích.
Celkové náklady na PD, která je nutnou součástí
Norských fondů je 622 000 Kč.
Ještě jednou velké díky všem návštěvníkům
Festivalu a rovněž APRB za úspěšně zvládnutý již
8. ročník „Pokladů“.
P. Martin Lanži

Vyhodnocení

stavební a další činnosti
za r. 2013¨
• Broumov – střecha k. sv. Petra a Pavla 590
000 Kč (250 000 MK ČR; 110 000 Kč Město
Broumov; 150 000 Kč BÚ HK; 80 000 Kč farnost)
• Broumov – fara, gotická malba: 468 000 Kč
(250 000 Kč MK ČR; 200 000 Kč KHk; 18 000
Kč farnost)
• Šonov – střecha a okna k. sv. Markéty 1 385
084 Kč (SZIF)
• Otovice – střecha k. sv. Barbory 500 000 Kč
(450 000 Kč MK ČR; 50 000 farnost; z toho 240
669 Kč thermosanace a 259 331 Kč vlastní
práce)
• Vižňov – římsa na k. sv. Anny ve Vižňově
230 000 Kč (130 000 Kč MK ČR; 100 000 Kč
KHk)
Celkem
3 173 086 Kč

• Prováděcí dokumentace k. sv. Barbory v Otovicích – 156 000 Kč (farnost)
• Prováděcí dokumentace kostelů ve Vižňově,
Ruprechticích a Heřmánkovicích 181 000 Kč
(první splátka z 622 000 Kč, farnost)
• Projektová dokumentace kostelů ve Vižňově,
Ruprechticích a Heřmánkovicích 125 000 Kč
(farnost)
• Podání žádosti do Norských fondů (CEP) 30
000 Kč (první splátka z 108 000 Kč, farnost)
• Varhany Božanov – 286 000 Kč (KHk 200 000
Kč; farnost 86 000Kč)
• Varhany Martínkovice – 20 000 Kč (Obec
Martínkovice)
• Fotografická výstava TEMPUS FUGIT 40 000
Kč (KHk)
• Výběrová řízení (Šonov, Otovice) 35 000 Kč
(farnost)
Celkem
4 046 086 Kč
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Výtěžek bude využit na opravy broumovských kostelů!

K tanci a zábavě zahraje kapela Mamut,
vstup ve společenském oblečení.
Začátek ve 20:00.
Vstupné 50 Kč.

který se bude konat v sobotu 25. ledna 2013
v Kulturním domě v Martínkovicích.

5. Farní ples,

Zveme Vás na...
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