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Stále platná moudrost
Nedávno skončila zimní olympiáda, v březnu začala soutěž F1, blíží se květnové MS v hokeji a hned v červnu i ve fotbalu. K tomu množství našich
soukromých událostí. Nebo alespoň v našem blízkém okolí. I v tomto kontextu můžeme objevit moudrost našich předků a staletou zkušenost Církve, že
dát si pauzu má prostě smysl. Jako nejsme schopni pořád pracovat, nejsme schopni se ani pořád bavit. V nás zakódovaná potřeba smyslu života nám to
neumožňuje. Zbývá tedy jenom dodat, určitě alespoň do Velikonoc: „Vivat půst!“
P. Martin Lanži

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
6. dubna
Otovice			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Ruprechtice 		
17:00 hod
(od 16:30 Křížová cesta)
13. dubna
Martínkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Vižňov 			
17:00 hod
(od 16:30 Křížová cesta)

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
a tvorbu www stránek. Pro vaši firmu vytvoříme vše od loga, přes vizitky,
webové stránky, po kompletní grafické řešení celé Vaší firmy.

16. dubna
Heřmánkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Šonov, kaple 		
17:00 hod
25. dubna
Božanov			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
MŠE SV. V TÝDNU
Pondělí -		
Úterý
klášterní k.
18:00
Středa k. sv. Václava
18:00
Čtvrtek děkanský k.
07:20
Pátek děkanský k.
15:00
Sobota hřbitovní k. PM 08:00

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

hod
hod*
hod
hod
hod

nejpřijatelnější ceny.
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.

Svátost smíření 20 min
před každou mší sv.

Tvorba počítačové grafiky a tištěných materiálů.
Nabízíme grafické zpracování vizitek, letáků, katalogů, plakátů, obalů,
bannerů a mnoho dalších. Zajistíme vše od úvodního rozpracování

+ poslední sobota v měsíci,
P+P 09:00 – 10:00 hod.

návrhu, přes realizaci, po finální tisk, dopravu, atd.
Návrh a realizace jednotného firemního designu.

Adorace: čtvrtek,
P+P, 17:00 – 18:00 hod.

Zpracování loga, firemních barev, vizitek, hlavičkových papírů, firemních
emailů, propagačních materiálů, atd. To vše v jednotném
grafickém stylu.

* Na svátek sv. Vojtěcha
mše sv. v klášteře v 17:00 hod.
PIN studio | Jan Záliš, Křinice 96, CZ 550 01 Broumov
po-pá: 7.00 - 15.00, so-ne: po předchozí domluvě

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ

mobil: +420 737 809 032, telefon: +420 491 423 305,
e-mail: info@pinstudio.cz, web: www.pinstudio.cz

1. - 2. tř.:
středa, 13:45 - 14:30, ZŠ Meziměstí
3. tř. (1. sv. přijímání):
čtvrtek, 15:15 - 16:00, fara

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

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.

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 VI.

Na závěr by stálo za úvahu povšimnout si
osobnosti Matouše Ferdinanda Sobka jako významné osobnosti své doby, spisovatele a básníka. Žil v době, kdy u nás působili velice plodně
jiní barokní spisovatelé a básníci. Jmenujme zejména P. Bohuslava Balbína SJ, P. Tomáše Pěšinu
z Čechorodu, P. Matěje Benedikta Boleluckého,
P. Bedřicha Bridela SJ, P. Jiřího Crugera SJ. Se
všemi jmenovanými udržoval Sobek většinou
přátelské styky a navzájem ovlivňovali svou literární tvorbu.
Kromě již zmíněného života sv. Ivana dal
Sobek podnět k českému překladu bible a tento úkol svěřil vynikajícím současníkům, jezuitům
Jiřímu Konstancovi a Matěji Václavu Šteyerovi. O
této bibli byla již řeč výše. Vydalo ji Dědictví sv.
Václava v r. 1715 (arcibiskup se tedy jejího vydání nedožil), ale na titulním listě je napsáno, že
se tak stalo „na milostivé ustanovení a nařízení
Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka“.
Jako opat u sv. Jana pod Skalou dal Jáchymem Bachmanem ml. namalovat veliký obraz
zachycující položení základního kamene k novému chrámu. Pak ještě nechal namalovat svůj
portrét jakožto biskup královéhradecký (originál
chovaný v Chrasti shořel při požáru letního biskupského sídla, ale v hradecké biskupské rezidenci se zachovala kopie z minulého století, kterou namaloval malíř Machek). Další svůj portrét
nechává malovat pro pražské arcibiskupství.
V roce 1673 sestavil německy, jako svatební
dar k druhému sňatku císaře Leopolda I. s Klaudií, s dcerou Ferdinanda Karla Tyrolského, knížku
„Thesaurus sacer, Geistlicher Kirchenschatz des
Erzstiftes s. Viti zu Prag in Königreich Böhmen“
a nechal jí vytisknout téměř v kolibřím vydání (12
x 7 cm). První díl obsahuje životopisy patronů
české země, sv. Václava, Vojtěcha, Víta, Prokopa,
Norberta, Ivana, Jana Nepomuckého (ještě před

jeho beatifikací), Ludmily, Zikmunda a blahoslavených české země. Na závěr každé legendy je
připojena Sobkova báseň. Druhý díl s podtitulem
„Eröffneter Heiligtukasten, oder Verzeichnis der
heil. Reliquien, welche in der Hauptkirche des
Erztifts s. Viti zu Prag in Königreich Böhmen andächtig aufbehalten werden“ obsahuje kalendář,
kde se k jednotlivým památkám světců připadajících na ten který den, uvádějí jejich ostatky,
chované v chrámovém pokladu u sv. Víta. Vždy
je poznamenáno, kdy a kým byla tato relikvie
darována. Nejčastějším dárcem je ovšem Karel
IV. Tento kuriózní kalendář sestavil arcibiskup
Sobek už v roce 1671.
Sobkova básnická tvorba patří k nejlepším
výtvorům českého idylického básnictví v celém
17. století. Sobkův lidský charakter můžeme velice dobře sledovat z jeho dochované korespondence s hrabětem Václavem Jiřím ze Šternberka,
s jehož rodinou udržoval velice přátelské styky.
Není jistě na škodu některé pasáže jeho dopisů,
z nichž prosvítá jeho svérázný humor, ocitovat.
Pro syna hraběte Šternberka Jaroslava, který
byl knězem, pokoušel se zřídit biskupství v západních Čechách, jak to měl v plánu ostatně již
jeho předchůdce, kardinál Harrach. V listě z 2.
dubna 1670 píše: „Mýho Jaroslava neopustím,
nebo táta jeho a máma ty jsou hned vprostřed
srdce mého.“ Když pokus o zřízení biskupství
v Plzni pro odpor měšťanů ztroskotal, obrátil
se arcibiskup do Klatov. Ale ani zde se nesetkal
s větší ochotou. V jednom dopisu z r. 1671 si
stěžuje: „Klatovští se hrubě oponýrují a vykazují
místo, grobiáni, v předměstí mezi špitálníky.“ Jaroslav Šternberk byl skutečně 21. června 1671
od císaře biskupem v Klatovech jmenován, ale
odpor klatovských vše zmařil, a tak biskupství
v západních Čechách v té době založeno nebylo. Biskup měl i své veliké zdravotní potíže. Trpěl
podagrou, která ho někdy zle sužovala. V jednom
dopise s hořkou sebeironií je smíšen humor, líčící osobní utrpení: „Ten den, jak jsem od mejch
nejmilejších dětí vyjel, byl mně šťastnej, poněvadž jsem šťastně a zdráv domů dojel. Ale ta
následující noc všechna nešťastná, neboť přišla
mně do pravýho lokte podagra ukrutně. Odtud
se dala do ruky pravý, do nohy levý, z levý nohy
do pravý, odkud do kolena. Potom se ten neřád
jako smluvil a spolu všudy přeukrutně trápil, div
že jsem se nezbláznil ... A tak, nejmilejší děti, nebohej táta dostal tenkrát od ty ukrutný, bezbožný,
bohaprázdný holky ukrutnej pardus“ (dopis z 5.
10. 1669). Jeho lidský profil se zde i v jiných dobových dokladech jeví nesmírně sympaticky. Byl
dobrým vlastencem, arcibiskupem, jehož mateřským jazykem byla řeč země, kde zastával pastýřskou službu. Můžeme-li věřit protestantskému
historikovi Pavlu Skálovi ze Zhoře (1583 – 1640)
tři předchůdci Sobkovi, totiž arcibiskup Karel
Lamberg, Jan Lohel a kardinál Harrach nesvedli
prý říci souvisle tři slova v řeči země, jejímiž nej3

vyššími církevními představiteli byli. Arcibiskup
Sobek zůstává ovšem při svém značném vlasteneckém českém cítění i věrným přítelem panujícího habsburského rodu. Tyto vlastnosti se ostatně naprosto v 17. a 18. st. nevylučovaly. Svojí
přísností, důsledností, náročností a neústupností
si způsobil značné potíže a vzbudil poměrně dost
osobních nepřátel. Ale to bývá osudem všech
významných lidí, kteří převyšují nebo předbíhají svou dobu. A k takovýmto osobnostem, které
výrazně ovlivnily běh našich dějin ve své době,
tento vpravdě šlechtic ducha patřil.
Jiří Kohl

Velikonoce 2014
Svatý týden

K vět n á n ed ěle
Martínkovice		
Broumov, P+P		
Vižňov			

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

Po n d ěl í
Mše sv. nebude

Út er ý
Broumov, klášter		

18:00 hod

S t řed a
Broumov, sv. Václav

18:00 hod

Č t vrt ek
Broumov, P+P		

18:00 hod

Pá t ek
Broumov, P+P		
Křinice – Křížová cesta

18:00 hod
19:30 hod

Sobota
Broumov, P+P		

18:00 hod

Vel i k o n o čn í n ed ě l e
Božanov		
Broumov, P+P		
Broumov, sv. Václav

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

Vel i k o n o čn í p o n d ě l í
Broumov, klášterní k.

08:30 hod

Byly vyhlášeny Norské fondy
Žádost je možné podat do 20. 6. 2014.
V případě úspěchu musí být vše hotové do
30. dubna 2016. Bůh nám pomáhej!
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Rok 2014
ve farních akcích
4. ledna
Tříkrálová sbírka
5. ledna
Tříkrálový průvod

Lumen fidei VIII.
(Encyklika papeže
Františka o víře)

Poznání pravdy a láska

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
6. června
Ekumenická bohoslužba v k. DSv.
7. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
8. června
1. svaté přijímání
14. června
Oslavy výročí diecéze
21. června
Farní den (Křinice, statek u Teinerů)
7. – 11. července
Farní tábor na Janovičkách
26. července
Jakubsko-anenský víkend
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

26. Může v této situaci křesťanská víra nabídnout službu obecnému dobru, pokud jde o
správný způsob chápání pravdy? K odpovědi je
zapotřebí zamyslet se nad typem poznání, které
je vlastní víře. Pomoci může výraz svatého Pavla: „Víra je v srdci“ (Řím 10,10). Srdce je v Bibli
středem člověka, kde se střetávají všechny jeho
dimenze: tělo i duch; osobní niternost i otevření
člověka světu a druhým; intelekt, vůle a citovost.
Je-li srdce schopno držet pohromadě všechny
tyto dimenze, pak proto, že je místem, kde se
otevíráme pravdě a lásce a necháme se jimi v
hloubi dotknout a proměnit. Víra přetváří natolik
celého člověka, nakolik se otevírá lásce. V tomto spojení víry a lásky lze chápat formu poznání
vlastního víře, její přesvědčivost, její schopnost
osvěcovat naše kroky. Víra poznává, nakolik se
pojí k lásce, neboť láska přináší světlo. Porozumění víry se rodí z přijetí velké Boží lásky, která
nás vnitřně přetváří a dává nám nové oči, abychom viděli realitu.
27. Je známo, jak filosof Ludwig Wittgenstein
vysvětlil spojitost víry a jistoty. Věřit je prý podle
něho zkušenost podobná zamilovanosti, pojaté jako něco subjektivního, co nelze předložit
jako platnou pravdu všem. Modernímu člověku
se skutečně zdá, že otázka lásky nemá co do
činění s pravdou. Láska se dnes jeví jako zkušenost spojená se světem nestálých citů a nikoli
s pravdou.
4

Je to vskutku adekvátní popis lásky? Ve skutečnosti lásku nelze redukovat na cit, který přichází a
odchází. Dotýká se sice naší citovosti, ale to proto, aby ji otevřela milované osobě a započala tak
cestu, která je vyjitím z uzavřenosti vlastního já a
vykročením k druhému, aby byl vybudován trvalý
vztah; láska směřuje ke sjednocení s milovanou
osobou. Ukazuje se tak, v jakém smyslu láska
potřebuje pravdu. Jedině, zakládá-li se na pravdě, může láska trvat v čase, překonat prchavý
okamžik, upevnit a podepřít tak společnou cestu.
Pokud láska nemá vztah k pravdě, je podrobena
proměnlivým citům a nepřekoná zkoušku času.
Pravá láska však sjednocuje všechny prvky naší
osoby a stává se novým světlem k velkému a
plnému životu. Láska bez pravdy nemůže nabízet pevný svazek, nedokáže převést „já“ za jeho
osamocení, ani jej osvobodit z pomíjivosti okamžiku a budovat život, aby nesl plody.
Potřebuje-li láska pravdu, pak také pravda potřebuje lásku. Lásku a pravdu není možné oddělovat. Bez lásky se pravda stává pro konkrétní
lidský život chladnou, neosobní a despotickou.
Pravda, kterou hledáme a která nabízí smysl našim krokům, nás osvěcuje, když se nás dotýká
láska. Kdo miluje, chápe, že láska je zkušenost
pravdy, a že otevírá naše oči, aby viděly nově celou realitu v jednotě s milovanou osobou. V tomto
smyslu napsal svatý Řehoř Veliký, že „amor ipse
notitia est“, sama láska je poznáním a přináší
novou logiku. Jde o vztahový způsob pohledu
na svět a stává se sdíleným poznáním, viděním
skrze vidění druhého a společným viděním všech
věcí. Vilém ze Saint Thierry sledoval ve středověku tuto tradici, když komentoval verš z Písně
písní, ve kterém milovaný říká milované: Tvé oči
jsou očima holubice (srov. Pís 1,15). Tyto dvoje
oči, vysvětluje Vilém, jsou věřící rozum a láska a
stávají se jediným zrakem nazírajícím Boha, když
se intelekt stává „osvíceným intelektem lásky“.
28. Tento objev lásky jako zdroje poznání patří k
původní zkušenosti každého člověka a nachází
spolehlivý výraz v biblickém pojetí víry. Okoušením lásky, kterou jej Bůh vyvolil a zrodil jako lid,
dochází Izrael k pochopení jednoty božského plánu, od počátku až k dovršení. Poznání víry, poněvadž se rodí z lásky Boha, který uzavírá Smlouvu,
je poznáním, které svítí na cestu v dějinách. A
také proto jsou pravda a věrnost v Bibli pospolu.
Pravý Bůh je Bůh věrný, Ten, který plní svoje sliby
a dává chápat svůj plán v čase. Skrze zkušenost
proroků, v bolesti exilu a v naději na definitivní
návrat do svatého města, vytušil Izrael, že tato
Boží pravda přesahuje jeho vlastní dějiny a zahrnuje dějiny celého světa, počínaje stvořením.
Poznání víry osvěcuje nejenom specifickou trasu
jednoho národa, ale celý běh stvořeného světa
od jeho počátku k jeho dovršení.
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Kompendium
katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
250. Jak se
rozlišuje
sedm svátostí?
Sedm svátostí se rozlišuje na svátosti uvedení do křesťanské
víry: křest, biřmování
a eucharistie; svátosti uzdravení: pokání
(smíření) a pomazání
nemocných; svátosti
služby společenství: kněžské svěcení a manželství. Týkají se důležitých chvil křesťanského života. Všechny svátosti jsou zaměřeny na eucharistii
„jako na svůj specifický cíl“ (sv. Tomáš Akvinský).
251. Jak se provádí uvedení
do křesťanského života?
Provádí se skrze tři svátosti, jimiž se kladou základy křesťanského života: věřící, znovuzrození
ve křtu, jsou posíleni biřmováním a jsou živeni
eucharistií.
252. Jak se nazývá
první svátost uvedení
do křesťanského života?
Nazývá se křest kvůli ústřednímu obřadu, jímž se
slaví: „pokřtít“ znamená „ponořit“ do vody. Pokřtěný je ponořen do smrti Krista a s ním povstává jako „nové stvoření“ (2 Kor 5,17). Nazývá se
také „koupel znovuzrození a obnovení Duchem
svatým“ (Tit 3,5) a „osvícení“ protože pokřtěný
se stává „synem světla“ (Ef 5,8).
253. Jak je křest předobrazen
ve Starém zákoně?
Ve Starém zákoně nacházíme různá předobrazení křtu: vodu, pramen života a smrti, Noemovu
archu, která zachraňuje prostřednictvím vody;
přechod Rudým mořem, který osvobozuje Izrael
z egyptského otroctví; přechod Jordánem, který
uvádí Izrael do zaslíbené země, obrazu věčného
života.
254. Kdo přivádí
k naplnění
tyto předobrazy?
Ježíš Kristus, který se dává na počátku svého
veřejného života pokřtít Janem Křtitelem v Jordánu; na kříži z jeho probodeného boku vytryskne krev a voda, znamení křtu a eucharistie; po
vzkříšení svěřuje apoštolům toto poslání: „Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt
28,19-20).

255. Od kdy církev
uděluje křest a komu?
Ode dne Letnic církev uděluje křest každému,
kdo věří v Ježíše.
256. Co je podstatnou
částí obřadu křtu?
Podstatný obřad této svátosti se slaví trojnásobným ponořením do křestní vody nebo litím vody
na hlavu, zatímco je vzýváno jméno Otce i Syna
i Ducha svatého.

navždy poznamenán nezrušitelnou pečetí Krista
(charakterem).
264. Jaký význam nabývá
křesťanské jméno přijaté při křtu?
Jméno je důležité, protože Bůh zná každého jménem, to je v jeho jedinečnosti. Křesťan dostává
při křtu své jméno v církvi, přednostně nějakého
světce, aby tak poskytoval pokřtěnému vzor svatosti a zabezpečoval mu svou přímluvu u Boha.

257. Kdo může přijmout křest?
Každá ještě nepokřtěná osoba je schopna přijmout křest.
258. Proč církev křtí děti?
Protože tím, že se narodily s dědičným hříchem,
mají zapotřebí být osvobozeni z moci zlého ducha a být přeneseny do království svobody Božích dětí.
259. Co se požaduje od křtěnce?
Od každého křtěnce se požaduje vyznání víry, vyjádřené osobně, jde-li o dospělého člověka, nebo
od rodičů a církve, jedná-li se o dítě. Také kmotr
a kmotra a celé církevní společenství mají část
odpovědnosti při přípravě křtu (katechumenát),
ale i při rozvoji víry a křestní milosti.
260. Kdo může křtít?
Řádnými služebníky (vysluhovateli) křtu jsou biskupové a kněží, v latinské církvi také jáhnové. V
případě nutnosti může křtít každý, jen když má
úmysl udělat to, co koná církev: vylévá vodu na
hlavu kandidáta a pronáší trinitární křestní formuli: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého“.
261. Je křest nutný pro spásu?
Křest je nutný ke spáse pro ty, kterým bylo hlásáno evangelium, a kteří mají možnost požádat
o tuto svátost.
262. Může se člověk spasit bez křtu?
Protože Kristus zemřel pro spásu všech lidí, mohou se spasit bez křtu ti, kteří umírají pro víru
(křest krve), katechumeni a všichni, kdo z podnětu milosti, aniž znají Krista a církev, upřímně
hledají Boha a usilují plnit jeho vůli (křest touhy).
Co se týká dětí zemřelých bez křtu, liturgie církve
je svěřuje Božímu milosrdenství.
263. Jaké jsou účinky křtu?
Křest odpouští dědičný hřích, všechny osobní
hříchy a tresty za hříchy; prostřednictvím posvěcující milosti dává se podílet na trinitárním božském životě, skrze milost ospravedlnění přivtělí
ke Kristu a začlení do jeho církve; dává se podílet
na Kristově kněžství a je základem společenství
všech křesťanů; uděluje teologální ctnosti, dary
Ducha svatého. Pokřtěný patří navždy Kristu: byl
5

Filotea:
O přátelství I.

Přátel se jen takovými lidmi, kteří se s tebou
mohou dělit o ctnosti.
Světské přátelství rozeznáš od svatého a
ctnostného, tak jako se rozeznává heraklejský
med od běžného: heraklejský med je na chuť
sladší než obyčejný, protože v něm je oměj, a
ta mu dodává větší sladkosti; světské přátelství
zase obvykle plývá medovými slovy, lichotí horoucími slůvky, vychvaluje krásu, půvab a smyslové vlastnosti. Avšak ušlechtilé přátelství mluví
jazykem prostým a upřímným.
Panna Maria se ulekla, když viděla anděla
v lidské podobě, protože byla o samotě a on ji
zahrnoval svrchovanou, byť nebeskou chválou.
Ó Spasiteli světa, čistota se bojí anděla v lidské
podobě!
Sv. František Saleský
(kráceno)
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Sv. Jana Molla,
28. duben

Narodila se 4. 10. 1922 v italské obci
Magenta u Milána jako desáté ze 13ti dětí. Rodiče Albert Beretta a Marie byli členy třetího řádu
sv. Františka. Otec pracoval jako pokladník v Miláně a kvůli studiím dětí přestal i kouřit. Osm dětí
studovalo na středních školách i na universitě.
V jejich františkánské rodině vzešla tři povolání
ke kněžství a k řeholnímu životu v řádu. Rodiče při výchově dětí poznali, co znamená oběť a
posvěcení oživované láskou. Rodina žila atmosférou práce, křesťanského odříkání, společné
denní modlitby a účasti na mši svaté. U prvního
svatého přijímání byla Jana už v pěti a půl letech.
Kvůli zdraví dětí se rodina několikrát stěhovala. Od průmyslového Milána do horského klimatu v Bergamu a později k moři poblíž Janova.
Do Bergamu se stěhovali, když byly Janě tři roky
kvůli plicnímu onemocnění Amálie, která po 12ti
letech podlehla tuberkulóze. Pro patnáctiletou
Janu to byla velká rána, protože Amálie byla její
důvěrnicí a krom ní jí zemřeli už čtyři sourozenci.
V Bergamu prožila Jana své dětství, navštěvovala lidovou školu a nižší gymnázium. V přírodě se
učila obdivovat Boží dobrotu.
Po smrti sestry Amálie se rodina Berettova
stěhovala do Quinta k Janovu, který byl universitním městem, v němž děti studovaly. Tam bydleli v
letech 1937-1942.
Jana si v mládí přála stát se misionářkou u
těch nejchudších v Brazílii, kde působil její bratr jako kapucín. Od rodičů se naučila dobrému
vztahu ke všem lidem a ztotožnila se se způsobem jejich života.
V roce 1938 z důvodu narušeného zdraví
Jana na rok přerušila studia. Po novém nástupu
do školy vypukla druhá světová válka s četný-

mi nálety na Janov, kvůli nimž se rodina znovu
stěhovala do Bergama. Matčino srdce bylo nemocné, nemohla snášet nervové zatížení z náletů. Jana však pokračovala ve studiu v Janově.
Její matku přestěhování nezachránilo, poměrně
brzy, ve věku 53 let, zemřela a otec ji následoval
o čtyři měsíce později. Jana se po smrti rodičů
vrátila do rodného domu v Magentě u Milána.
Její program během pokračování studia byl: v
7,30 h mše svatá, 9-12 h a 15-19 h studium, po
večeři sv. růženec. V roce 1949 byla promována
na doktorku medicíny.
Jana byla od mládí členkou Katolické akce,
před promocí v ní byla vedoucí dívčích skupin,
pak delegátkou mládeže a regionální delegátkou
a od r. 1955 až do smrti presidentkou ženských
skupin v Ponte Nuovo di Magenta. Mladé lidi pro
duchovní život získávala při organizování výletů,
sportovních akcí a různých her. V letovisku u
Lago di Maggiore pořádala exercicie pro mládež
i se stravováním. V Katolické akci kladla na první
místo modlitbu a s ní spojenou důvěru v Boha,
aby byl apoštolát účinný.
V roce 1952 získala Jana specializaci dětské lékařky a začala i praxi vedle svého bratra,
obvodního lékaře Ferdinanda. Lékařské povolání
bylo pro ni podobně jako pro sv. Josefa Moscati
(památka 12. 4.) formou péče i o duši. Vyjádřila to slovy: „My máme možnosti, které nemají
kněží. Náš úkol nekončí, když léky nepomáhají.
Je zde duše, kterou je třeba přivést k Bohu. Zde
má vliv lékařovo slovo. Každý lékař má pacientovi
připomenout, co ještě pro něj může učinit kněz.“
O mariánském svátku 8. 12. 1954 se při
příležitosti primice v Mesero poprvé setkala se
svým budoucím mužem, Ing. Petrem Mollou,
ředitelem továrny na kartony, zápalky a kancelářský nábytek s tři a půl tisíci zaměstnanci v
Ponte Nuovo di Magenta. Prožívání jejich vztahu,
to je mnohonásobný vzor pro snoubence. Zde je
možné uvést jen málo. Jana vykonala nejdříve
pouť do Lurd, kde dlouho prosila o světlo Ducha svatého a své rozhodování také probírala se
zpovědníkem.
Petr viděl v Janě nejlepší možný dar od
Boha, přesto konstatoval i nesrovnalosti ve vztahu, jak každý v něčem musel ustoupit. Kvůli práci
ho nezajímal sport ani kultura. Jana to nepovažovala za správné, a tak začal chodit do divadla,
na koncerty do hor i na lyže. Uznává, že potřeba
přizpůsobování byla pro něj užitečná.
Jana Petrovi půl roku před svatbou psala:
„Chtěla bych tě učinit šťastným a být ti takovou
manželkou, jakou si přeješ - dobrou, upřímnou,
plnou uznání, připravenou pro oběti, které bude
život vyžadovat. Ty jsi ten koho miluji, komu se
chci darovat, abychom spolu vybudovali křesťanskou rodinu.“ A dále: „Sama sebe se ptám, zda
jsem hodna stát se tvou manželkou. Před tebou
se cítím nulou, ničeho neschopnou... Prosím tě,
jak zjistíš, že něco nedělám správně, řekni mi
to.“
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Předmanželská čistota byla pro ně samozřejmostí. Jana o ní uvedla: „Naše tělo je svaté, je
nástrojem úzce spojeným s duší ke konání dobra. Čistota není ctností odloučenou, ale spojuje
se se souborem dalších ctností pomáhajících
uchovat tuto čistotu. Jak ji uchovat? Naučit naše
tělo oběti. Čistota je krásná a přináší člověku
svobodu.“ Ježíš nikdy nepřestal být pro Janu na
prvním místě. Na vlastní svatbu se odděleně připravovali duchovním třídením. Svatební den pak
byl jejich nejkrásnějším. 24. 9. 1955 je sezdával
Janin bratr. V promluvě k nim připomněl vzor
vlastních rodičů. Své sestře zdůraznil matčinu
trpělivost, obětavost a život v ustavičném spojení
s Bohem. Jana příkladem matky skutečně žila
až do smrti.
Všechna těhotenství snášela Jana s obtížemi. První se narodil 19.11.1956 syn Pierluigi
(Petr Ludvík), druhým dítětem byla Marie Zita
(zv. Mariolina), narozená 11. 12. 1957; jako třetí
se narodila Laura 15.7. 1959 a čtvrtým dítětem
byla dcera, za kterou Jana obětovala svůj životJana Emanuela, narozená 21.4. 1962.
Když se přiblížil čas poslední oběti, před Janou byly tři možnosti: buď odstranit s nádorem
dělohu i s dítětem, což bylo pro matku nejbezpečnější, nebo odstranit nádor i dítě s ponecháním dělohy, čímž by se zažehnalo akutní nebezpečí a třetí možností bylo pokusit se operací
odstranit pouze nádor s tím, že čerstvé jizvě na
děloze při zátěži těhotenství hrozí snadné prasknutí, které by mělo za následek smrt matky a asi
i dítěte. Pro Janu bylo od začátku samozřejmostí
udělat vše pro záchranu dítěte, proto byla jedině
pro třetí možnost, i když jako lékařka riziko plně
chápala. Věděla, že má malou vyhlídku na přežití,
ale nikdy neztrácela naději, že Bůh může zachránit i její život. Svědčí o tom například také to, že
když manžel v březnu cestoval do Paříže, chtěla
přivézt módní žurnály, že když ji tu Pán Bůh zachová, chce se řádně oblékat.
Odevzdala se zcela do rukou Prozřetelnosti. Chirurgické odstranění nádoru proběhlo bez
komplikací. I přes bolesti se opět vrátila ke své
práci až do konce těhotenství. Ještě před porodem zdůrazňovala, „kdybyste se museli rozhodovat mezi mnou a dítětem, tak žádné váhání,
volte dítě! Já si to přeji, zachraňte je.“ Na Velký
pátek 1962 se dítě narodilo císařským řezem a
mělo porodní váhu 4,5 kg. Dařilo se mu dobře,
ale matce den ze dne hůře. Než zemřela, prožila
sedmidenní smrtelný zápas. Po probrání z prvního kómatu řekla Petrovi, že byla již na druhé
straně a viděla něco úžasného. Připomněla, že
se spolu měli příliš dobře a že není spravedlivé předstoupit před Pána bez mnohého utrpení. Další dny následkem infekce prožívala velké
bolesti a trpěla i tím, že děti zůstanou bez ní.
Její poslední slova byla: „Ježíši, miluji Tě, Ježíši,
miluji Tě!“
Nejmladší dcera Gianna Emanuela, narozená
z její oběti, později učinila rozhodnutí: vzdát čest
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mamince tím, že svůj život zasvětí péči a obsluze
starých lidí, proto se stala lékařkou.
Mnohé prosby, vysílané k Janě Mollové, byly
vyslyšeny, staly se i zázraky. V květnu 1967 měla
jedna mladá žena po císařském řezu krvácení,
které nešlo zastavit. Umírala a dostala pomazání
nemocných. O náhlém uzdravení řekla: „Cítila
jsem, že mám zemřít. Volala jsem o pomoc Giovannu. Pak jsem ztratila vědomí. Tu jsem pocítila

její přítomnost. Krvácení se zastavilo a byla jsem
uzdravena.“
V Brazílii, v nemocnici zřízené Janinými bratry, 22.10. 1977 paní Luisa Sylvie Cirilová, sama
protestantka, se podrobila císařskému řezu. Dítě
se narodilo mrtvé. Následky operace byly neobyčejně bolestivé. Po propuštění se musela vrátit
do nemocnice. Lékařská diagnóza zněla: velká
píštěl v konečníku. K operaci ji bylo nutno pře-

místit do vzdálené nemocnice a ona neměla kde
nechat ostatní děti. V kritické situaci se řeholní
sestra, která měla právě službu, obrátila k Janě
Mollové. Bolesti náhle ustaly. Lékaři konstatovali,
že píštěl se bez léku a jakéhokoliv zásahu zcela
zahojila.
Další zázračná událost se udála také v Brazílii, kde chtěla světice jako lékařka pracovat. To,
že dítě mohlo vyrůstat v matčině lůně bez plodové vody, je zázrak, ke kterému došlo v souvislosti
s přímluvou Jany Mollové.
Pro heroický stupeň lásky k lidskému životu
od početí i pro zářivý příklad života byla Jana papežem Janem Pavlem II. v roce 1994 za účasti
79tiletého manžela i dcery Emanuely blahořečena a roku 2004 prohlášena svatou.
Obraz jejího života je velkou výzvou i světlem v naší době, kdy rodiče často obětují své dítě
při sebemenším podezření na zdravotní obtíže v
průběhu těhotenství.
			www.catholica.cz
/ Jan Chlumský

IZRAEL, termín: 15. 10. – 23. 10. 2014, CK Palomino
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

den: letiště V. Havla Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách
den: po snídani celodenní prohlídka Betléma - Bazilika Narození, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
den: po snídani návštěva okolí Galilejského jezera – Yardenit – obnova křtu, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Primát sv. Petra,
večeře a nocleh
den: po snídani odjezd autobusem do Bethánie, údolí Wadi Qelt, Jericho – nejstarší město světa, koupání v Mrtvém moři, večeře a nocleh
den: po snídani návštěva Hory Tábor, Nazaret – Bazilika Zvěstování, Kána Galilejská – možnost obnovení manželských slibů, večeře a nocleh
den: po snídani návštěva městečka Ein Karem – kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie, Joppe – kostel sv. Petra, koupání
ve Středozemním moři, večeře a nocleh
den:po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď Nářků, San Pietro in Gallicantu, návštěva
Diamantového centra, večeře, nocleh
den: po snídani odjezd do Jeruzaléma, Staré město Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová cesta, bazilika Božího hrobu, Hora Sion, hrob krále Davida,
Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře, nocleh
den: odjezd na letiště v brzkých ranních hod., návrat do Prahy v dopoledních hodinách

Cena:
17 900,- Kč
Cena zahrnuje:
letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 7x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích,
7x polopenze, dopravu autobusem po Izraeli, kompletní pojištění, služby průvodce.
Cena nezahrnuje:
vstupy, poplatky a obslužné 85 USD
Dále je zapotřebí nahlásit:
JMÉNO + PŘÍJMENÍ; DATUM NAROZENÍ; BYDLIŠTĚ; ČÍSLO V ŘÍJNU 2014 PLATNÉHO PASU
a to do 11. 4. 2014 NA FAŘE V BROUMOVĚ.
S PŘIHLÁŠKOU SE ZÁROVEŇ PLATÍ ZÁLOHA 10 000 Kč.
Doplatek pak 8 týdnů před odletem.
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Na čem záleží….
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,
ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,
ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach,
ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,
ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.
Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,
ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.
Nezáleží na tom , co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.
Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli,
ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli.
Nezáleží na tom, jak jsme dlouho živi,
ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.
Emílie Hendrichovská
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