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Opomínaný přímluvce
Letos už po sedmé, a to hlavně díky nadšení obětavých lidí,
se opět uskuteční Farní ples. Stanovit datum je úplná alchymie
– nesmí být jarní prázdniny a musí proběhnout do Popeleční
středy. Od toho dne by měl, jak víme, křesťan-katolík aktiv-
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ně vyhledávat ztišení. Výjimku tvoří každá postní neděle a dvě
slavnosti – Sv. Josefa a Zvěstování Páně. Svatovalentýnské datum je tedy tak trochu vedlejším efektem. Napovídá však všem
zamilovaným – a to jak svobodným, tak ve stavu manželském,
že mají velkého přímluvce, který stejně jako za svého života je
připraven jim pomáhat. Ne-li víc jako nebeský přímluvce.
P. Martin Lanži
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Le Figaro:
Britská mládež horuje pro The
Sunday Assembly, křesťanské
obřady bez Boha

Sedmadvacetiletá Anna přišla na The Sunday
Assembly počtvrté. Chválí jejich vřelou a tolerantní atmosféru. „Nejlepší je to, že je tu legrace,
nikdo se nebere moc vážně. Snadno se tu můžete seznámit, lidé sedící vedle sebe spolu snadno
začnou hovořit,“ říká.
Třiatřicetiletá Amanda přišla poprvé a má podobné pocity. „Viděla jsem dnes otevřené a pozitivně
naladěné lidi. Strávila jsem pěkné dopoledne a
příště přijdu zase,“ uvádí. Pro pravidelné návštěvníky je nedělní shromáždění také chvílí, kdy
se mohou v klidu zamyslet.

V neděli ráno se scházejí, zpívají a diskutují.
Účastníci The Sunday Assembly se inspirují křesťanskými obřady, avšak nevěří v Boha. Náboženské písně vyměnili za pop a čtení z evangelia
za diskuse. Rok a půl po svém vzniku v britské
metropoli mají vždy plno, píše francouzský deník
Le Figaro.
„Byla jsem vychována v katolické víře. Když jsem
přestala věřit v Boha, uvědomila jsem si, že mi
církev chybí. Tak se zrodila myšlenka The Sunday Assembly,“ vysvětluje Pippa Evansová, spoluzakladatelka Nedělního shromáždění, takzvané
Kongregace bez Boha. Hnutí si vypůjčilo od církve některé tradice: den, hodinu, chvíle rozjímání,
nikoli však duchovní kodex. Při obřadu nepadne
jediné slovo o Všemohoucím, nečtou se posvátné texty. Shromáždění trvá hodinu a prolínají jím
popové písně, diskuse a chvíle rozjímání. Témata
diskusí se s každým shromážděním mění. Dnes
například přišel oživit část obřadu profesor fyziky
Russell Arnott. Chce vysvětlovat vědu těm, kteří o ní mnoho nevědí. Jeho přednáška je občas
obrazoborecká, přerušují ji výbuchy smíchu, ale
nakonec jej posluchači odmění bouřlivým potleskem. Po ní následuje podávání čaje a sušenek,
kdy se mohou ti, kdo shromáždění navštěvují
pravidelně, i ti, kdo přišli poprvé, lépe poznat.
Žít lépe, pomáhat druhým a ptát se
The Sunday Assembly, které založili loni herci
Pippa Evansová a Sanderson Jones má za cíl
„žít lépe, pomáhat druhým a ptát se“. Hnutí se
zrodilo z výzvy zveřejněné na Facebooku a za
více než rok vyvolalo mezi Brity nadšení. Jejich
„mše“ se zpočátku konaly v opuštěném kostele
ve východním Londýně, dnes už v mnohem prostornější Conway Hall, vždy první a třetí neděli v
měsíci. Schází se na ní několik generací. Děti a
dospělí, kteří přišli sami nebo s rodinou či přáteli, čekají ve skupinkách dlouho před začátkem
shromáždění v 11.00 hodin u vstupu do budovy
v londýnské čtvrti Holborn.

Zájem o tyto akce je takový, že se už jedná o
lukrativní podnik. Jeden ze zakladatelů Sanderson Jones získává finance díky darům a různým
kampaním crowdfundingu (způsob získávání
peněz formou sbírky na určitý projekt). Společně
se Susan pomáhají ze své londýnské kanceláře
lidem, aby mohli realizovat taková shromáždění
ve světě, a podporují ta, která už fungují.

KOMPENDIUM
KATECHISMU
SEDM SVÁTOSTÍ
CÍRKVE
357. Jak je křesťanský morální život
spojen s víru a svátostmi?
Co vyznává symbol víry (Kredo), to svátosti dávají. Vždyť jimi věřící dostávají Kristovu milost a
dary Ducha svatého, které jim dávají schopnost
žít nový život Božích dětí v Kristu, jehož přijali vírou.
358. Co je kořenem lidské důstojnosti?
Důstojnost lidské osoby má svůj kořen ve stvoření k obrazu a podobě Boha. Lidská osoba, vybavená duchovní a nesmrtelnou duší, rozumem a
svobodnou vůlí, je zaměřena na Boha a povolána
se svou duší i se svým tělem k věčné blaženosti.
359. Jak dosáhne člověk blaženosti?
Člověk dosáhne blaženosti díky Kristově milosti,
která ho činí účastným na božském životě. Kristus v evangeliu ukazuje svým cestu, která vede
ke štěstí bez konce - k blahoslavenství. Kristova
milost působí i v každém člověku, poslouchaje své svědomí hledá a miluje pravdu a dobro
a vyhýbá se zlu.

Ateistům chybějí rituály a setkání
Pobočky této „humanistické kongregace“ jsou
propojeny sítí intranetu. „Umožňuje to sdělovat si
navzájem zkušenosti a radit si,“ vysvětluje Pippa
Evansová. Shromáždění se musejí přizpůsobovat
různým zemím a různým kulturám. V květnu se
konala první mezinárodní konference The Sunday Assembly, kde si zakladatelé těchto shromáždění z různých měst vyměňovali zkušenosti.
Dnes je ve světě 27 takových shromáždění, většinou v anglosaských zemích. Jedenáct komunit
je v Británii, deset ve Spojených státech a šest
v Austrálii.
Podle antropologa Matthewa Engelkeho z Londýnské školy ekonomie souvisí úspěch tohoto
hnutí se vzestupem ateismu na Západě. Mnoha
ateistům chybějí rituály a setkání. The Sunday
Assembly či místní humanistické skupiny jsou
dnes alternativou. „Mnoho lidí soudí, že scházet
se jednou či dvakrát do měsíce a diskutovat o tématech společenství, lásky či přátelství je dobrý
nápad. Je hodně těch, kdo rádi tleskají a zpívají.
Ne proto, aby vzdávali díky Bohu, ale aby oslavovali lidstvo,“ zdůrazňuje Engelke.
www.christnet.cz (9. 8. 2014)
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360. Proč jsou blahoslavenství důležitá
pro nás?
Blahoslavenství jsou středem Ježíšova kázání
a přebírají a dovádějí k dokonalosti Boží přísliby,
dané od Abraháma. Načrtávají samu Ježíšovu
tvář, charakterizují autentický křesťanský život
a odhalují člověku poslední cíl jeho jednání, věčnou blaženost.
361. Jaký vztah mají blahoslavenství
s touhou člověka po štěstí?
Odpovídají vrozené touze po štěstí, kterou Bůh
vložil do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě,
a kterou může ukojit pouze On.
362. Co to je věčná blaženost?
Je to patření na Boha ve věčném životě, v němž
budeme mít plně „účast na božské přirozenosti“
(2 Petr 1,4), na Kristově slávě a budeme se těšit
z trinitárního života. Blaženost přesahuje lidské
schopnosti, je nadpřirozeným a nezaslouženým
darem od Boha jako milost, jež k ní vede. Slíbená
blaženost však nás staví před rozhodující mravní
volby tím,že nás podněcuje milovat Boha nade
všechno.
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Lumen fidei
XVIII.

(Encyklika papeže Františka o víře)

Kapitola čtvrtá;
Víra a obecné dobro

věrném Bohu (srov. Iz 65,16), a tak se sám upevní, můžeme dodat, že stálost víry se týká také
města, které Bůh připravuje člověku. Víra zjevuje,
jak pevné mohou být vazby mezi lidmi, když se
Bůh zpřítomní uprostřed nich. Nevyvolává jenom
vnitřní pevnost, stálé přesvědčení věřícího; víra
osvěcuje také vztahy mezi lidmi, protože se rodí
z lásky a sleduje dynamiku Boží lásky. Spolehlivý
Bůh daruje lidem spolehlivé město.

Rok 2015 ve farních akcích
10. ledna
Tříkrálová sbírka
11. ledna
Tříkrálový průvod
14. února
Farní ples v Martínkovicích
19. února
Ekumenická bohoslužba (k. sv. Václava)
21. března
Postní duchovní obnova
3. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích
22. dubna
Požehnání rekonstrukci kláštera
(kard. Duka)
9. května
Pouť do Vambeřic

50. Při líčení dějin praotců a spravedlivých Starého zákona klade list Židům důraz na podstatný
aspekt jejich víry. Neprojevuje se pouze jako cesta, ale také jako stavba, příprava místa, kde člověk bude moci přebývat spolu s druhými. Prvním
stavitelem je Noe, který dokáže zachránit svoji
rodinu v arše (srov. Žid 11,7), potom Abrahám, o
kterém se praví, že bydlel ve stanu, protože věřil
a čekal na město s pevnými základy (srov. Žid
11,9-10). Ve vztahu k víře tedy povstává nová
spolehlivost, nová pevnost, kterou může dát jedině Bůh. Jestliže člověk víry staví na Bohu-Amen,

Filotea:

O plesech a rozptýleních dovolených,
ale nebezpečných
Vždy je nemoudré vyměňovat den za noc.
I plesy - konají se v noci, lidé jsou dlouho vzhůru a druhý den potom propasou
ranní vstávání, a tím i možnost účastnit se
bohoslužby. Na plese se taky mnozí předhánějí v předvádění zbytečných marností.
Sv. František Saleský (kráceno)

17. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost

51. Právě díky své spojitosti s láskou (Gal 5,6)
se světlo víry dává do konkrétních služeb spravedlnosti, práva a pokoje. Víra se rodí ze setkání
s prvotní Boží láskou, v níž se ukazuje smysl a
dobrota našeho života, který je osvěcován do té
míry, s jakou vstupuje do dynamiky otevřené touto láskou a stává se cestou a praxí vstřícné plnosti lásky. Světlo víry je s to zhodnotit bohatství
lidských vztahů a jejich schopnost se uchovat,
být spolehlivými a obohacovat společný život.
Víra nevzdaluje od světa a není cizí konkrétnímu nasazení našich současníků. Bez věrohodné
lásky by nemohlo uchovat jednotu lidí opravdu
nic. Jednota mezi nimi by byla myslitelná jedině
na základě užitečnosti, na skladbě zájmů a na
strachu, ale nikoli na dobru pospolitého života,
nikoli na radosti, kterou může vzbudit pouhá přítomnost druhého. Víra umožňuje chápat architekturu lidských vztahů, protože spatřuje jejich
nejzazší základ a definitivní spočinutí v Bohu, v
Jeho lásce. Osvěcuje tak umění stavět a stává
se službou obecnému dobru. Ano, víra je dobrem pro všechny, je obecným dobrem, její světlo neosvěcuje pouze vnitřek církve a nehodí se
výhradně k budování věčného města na onom
světě; pomáhá nám budovat naše společnosti
tak, aby kráčeli vstříc nadějné budoucnosti. List
Židům v této souvislosti nabízí příklad, když mezi
lidmi víry zmiňuje Samuela a Davida, kterým víra
umožnila „konat spravedlnost“ (Žid 11,33). Tento
výraz se tu vztahuje na jejich spravedlivou vládu,
moudrost, která přináší lidu pokoj (srov. 1 Sam
12,3-5; 2 Sam 8,15). Ruce víry se pozvedají k
nebi, ale přitom v lásce stavějí město zbudované
na vztazích, jejichž základem je Boží láska.

22. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.
23. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
24. května
1. svaté přijímání
24. května
Hvězda – májová pobožnost
29. května
Noc kostelů
30. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích
31. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
(cyklopouť)
20. června
Farní den (Křinice, statek u Teinerů)
28. června – 4. července
Summer Job
26. července
Jakubsko-anenský víkend
1. srpna
Křinická pouť
????
Farní tábor
10. října
Farní výlet
7. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
8. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)

Pozn.: Tak rozumně :-). P. Martin Lanži
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Kázání Sv. otce
Františka
„Budeme-li ve svědomí zpytovat svoje slova, poznáme, zda jsme děti světla, tmy anebo šedi,“
řekl papež František v dnešním kázání při ranní
mši v kapli Dómu sv. Marty.

Broumovská
farnost
přivítala nového výpomocného
duchovního
O slavnosti Tří králů jsme přivítali
P. Františka Hofmana, který je od
ledna 2015 ustanoven jako výpomocný duchovní v náchodském
vikariátu s bytem v Šonově. Bylo
milé, že slavnostní mši sv. slavili
všichni tři stávající broumovští duchovní.
Otče Františku, odkud pocházíte, z kolika
jste dětí a co jste vystudoval?
Pocházím ze Všestar u Hradce Králové, mám o
15 let staršího bratra, o 12 let starší sestru a zemřela mi sestra o 7 let starší. Rodiče už nemám.
V sedmdesátých letech u vás deset let kaplanoval P. Norbert Zeman…
Ano, tuším,že nějakou dobu i ve Všestarech
bydlel, v minibytečku na faře. Byl to novokněz
plný elánu, nápadů, síly a tvořivosti. Začal u nás
dokonce s nácvikem rytmických písní s lidmi ve
věku těsně kolem odchodu do důchodu, ale zpívalo se hezky.:-) Opravil interiér kostela, vymaloval,… vše se dělalo tehdá brigádnicky,…. věnoval se nám ministrantům,… Pak měl problémy
s STB, jako všichni aktivní kněží, a důsledkem
toho i se zdravím, a pak už to nebyl ten P. Zeman,
který k nám přišel,…. :-(.
Ovlivnil Vás nějak během Vašeho rozhodování pro kněžskou službu? Jistě. Viděl
jsem, že to nebude jednoduché být knězem a že
je potřeba veliké opravdovosti.

Kde všude jste od kněžského svěcení v
roce 1986 působil? Červený Kostelec – kaplan; Hlinsko v Č. – kaplan, Kameničky – tam
jsem začal rozsáhlou rekonstrukci kostela včetně
pokoncilní úpravy = oltář čelem k lidu,…. Lázně
Bělohrad a okolí, Dvůr Králové n. L. a široké okolí,
Bílý Újezd a okolí, Solnice a okolí, Skuteč a okolí
a Nový Hrádek.
Kde jste se cítil nejlépe? V podstatě všude
bylo dobře. Solnice, Kameničky, Lázně Bělohrad.
Co stálo u vzniku webu www.donebe.eu?
To je dlouhá historie. Původně to bylo myšleno
jako web pro věřící a hledající a tzv. nevěřící, kteří
jsou leckdy Bohu blíž, než si myslí a než mnozí
účastnící bohoslužeb polykající Krista Pána. Ale
nějak na to pak nebyla síla a tak tam zbyla jen
kázání,… :-(.
Jaký máte dojem z broumovské farnosti?
Beru-li ji jako celek, tak je značně rozlehlá, značně pro všechny náročná – vzdálenosti a malá
hustota katolíků na km2. V diaspoře rozptýlení a
osamocení se špatně žije. Jinak si myslím, že se
zde dělá víc, než by se dalo předpokládat.
Čemu byste se rád v naší farnosti věnoval? Všemu, co je potřeba a kde je potřeba pomoci, na co stačím a na co nestačí kvůli jinému
vytížení P. Martin. Nebudu se mu motat do organizace oprav. Rád bych se nacpal do zpovědnice
častěji, než poslední sobotu v měsíci, do LDN,
domova důchodců,… Ne do školy na výuku náboženství, protože jestli něco nejsem, tak nejsem
pedagog. Ale jinak kde mne bude potřeba,…
Kam mne pozvete a on dovolí,… Nechci nikterak
farnost dělit, štěpit,… Ale pomoci, doplnit, rozvinout,…kde to půjde. Jinak stejně budu pomáhat
i jinde. Dekret mám na celý vikariát.
SHRNUTÍ NA ZÁVĚR: Jsem rád, že jsem
tady a těším se, že mé působení zde bude
požehnáním pro nás všechny.
Žehná Vám všem P. František
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„Lidi je možné poznat z jejich slov. Sv. Pavel,“
řekl papež s odkazem na dnešní první čtení z
listu Efesanům (4,32-5,8), „vybízel křesťany, aby
jednali jako děti světla a ne jako děti tmy. Podal
katechezi o slovu. Jsou čtyři slova, podle nichž
poznáme, zda jsme děti tmy: Slovo pokrytecké.
Trochu tam, trochu tady, hlavně být zadobře se
všemi. Prázdné, bezobsažné slovo zející prázdnotou. Slovo nevázané, banální a světácké. Slovo
nečisté a neslušné. Tato čtyři slova nejsou vlastní dětem světla, nepocházejí z Ducha svatého,
nepřicházejí od Ježíše, nejsou evangelní... Je to
mluva nečistá či mondénní, prázdná či pokrytecká.
Jaká je pak mluva svatých, tedy dětí světla?“ tázal se papež.„Říká to svatý Pavel: »Napodobujte
Boha, žijte v lásce, dobrotě a mírnosti... Buďte
milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jako i
Bůh odpustil vám. Napodobujte Boha a žijte v
lásce«, tedy kráčejte v milosrdenství, odpuštění
a lásce. To je slovo dětí světla.
Jsou křesťané zářiví a plní světla,“ poznamenal
papež, „ kteří se snaží sloužit Pánu tímto světlem a jsou křesťané temnot, kteří vedou život
hříchu, život vzdálený Pánu a užívají těch čtyřech
slov, která jsou od zlého. Je však i třetí skupina
křesťanů, kteří nesvítí a nejsou ani temní. Jsou
to šedí křesťané. A ti stojí jednou na té straně a
podruhé na oné. Lidé si o nich říkají: »Je ten člověk zadobře s Bohem anebo s ďáblem?«. Jsou
šedí. Jsou vlažní. Nejsou ani světlí, ani tmaví. Takové Bůh nemá rád. V Apokalypse říká Pán těmto
šedým křesťanům: »Nejsi ani studený, ani horký,
vyplivnu tě ze svých úst.« Pán je příkrý vůči těmto šedým křesťanům, kteří říkají: »Jsem křesťan,
ale nepřeháním to« a konají mnoho zla, protože
jejich křesťanské svědectví je svědectvím, které
nakonec rozsévá zmatek, zasévá negativní svědectví.
Nedejme se svést prázdnými řečmi,“ pokračoval
papež, „slyšíme jich mnoho, některé jsou krásné,
dobře řečené, ale prázdné, bez obsahu. Jednejme však jako děti světla. Prospěje nám, když se
dnes zamyslíme nad svým jazykem,“ uzavíral
papež, „ a ptejme se: Jsem křesťanem světla?
Jsem křesťanem tmy? Jsem křesťanem šedi?
Tak můžeme udělat další krok vpřed na setkání s
Pánem.“
www.radiovaticana.cz/Milan Glaser
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Sv. Valentýn,
kněz a mučedník, 14. února
V Římě byl knězem pravděpodobně za panování
císaře Claudia II. Gothica (268-270) a původně
byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru
ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství.
Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud
může pramenit vztah k svátku zamilovaných.

Ke svobodě patří
zodpovědnost
Vraždy ve Francii mne hluboko
zasáhly a nutí k promýšlení
mnoha věcí, o nichž by – až
pomine vlna emocí – měla být
vedena vážná debata.
Hluboce solidarizuji se všemi, kdo odsuzují jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti, vraždy jsou
neospravedlnitelné. Před chobotnicí „Islámského
státu“ a jejími chapadly v podobě teroristických
bojůvek nelze ustupovat.
Vážím si však těch, kdo i v nynější emocionálně
vypjaté situaci dokáží s chladnou hlavou rozlišovat mezi islámem a mezi extremisty, zneužívajícími symboly a rétoriku islámu, a kdo se umí jasně
vymezit jak vůči terorismu, tak vůči nepřiměřeným reakcím na terorismus v podobě šíření nenávisti vůči muslimům a pogromistických nálad
vůči menšinám a imigrantům, kteří s terorismem
nemají nic společného.
Je třeba říci „ne“ jak terorismu, tak populistům,
kteří ze strachu z islámu chtějí získávat politické
body. Co mne však uvádí do rozpaků, je snaha
oslavovat nešťastné oběti z řad redakce satirického časopisu jako hrdiny a symboly naší kultury. Pokud prezident Hollande nazývá redaktory
Charlie Hebdo „našimi hrdiny“, ukazuje se tím
mělkost a prázdnota nejen tohoto politika, ale
také politické kultury, kterou reprezentuje.
Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie
Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky
Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu,
tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní

hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým –
hodnoty, která není nižší než svoboda tisku.
Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček
Já jsem Charlie; hlásím se totiž k jiné tváři naší
kultury, k té, která jistě zná laskavý osvobozující
humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá vulgární projevy
neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně
nenávisti mezi lidmi a kulturami.
￼
Ještě jednou: naprosto nesouhlasím s násilím a
ničím nechci zlehčovat a omlouvat vinu vrahů, ta
je neospravedlnitelná. Možná patří k svobodné
kultuře i prostor pro dekadenci, nevkus a laciné
provokace; ale hájíme-li svobodu kultury proti
násilí a nenávisti, asi bychom se měli vyvarovat
druhého extrému, totiž toho, abychom oslavovali
dekadenci a cynismus jako symbol naší kultury
a naší svobody: k svobodě patří zodpovědnost.
Je zdravé, je-li lidská stránka náboženství předmětem humoru, a humor jistě může být legitimní
zbraní proti nelidské podobě náboženství, která
ve jménu posvátného vraždí; ale pokud by náboženstvím budoucnosti měl být všepohlcující
průmysl zábavy a stav, v němž nikomu není nic
svaté, pokládám za svou povinnost varovat také
před tímto cynickým trendem naší západní kultury.
￼
Ještě osobní douška: přátelé, s nimiž o těchto
věcech diskutuji, se obávali, abych tímto stanoviskem nechtě nesouzněl s hlasy fašizující pravice, která mne po léta napadá stejným slovníkem
a vehemencí jako stalinisté z Haló novin. Důvěřuji
v inteligenci čtenářů: příznivci Putina a Le Pena
kritizují Západ a jeho kulturu svobody proto, že ji
nechápou a nenávidí; já proto, že ji miluji a cítím
za ni spoluodpovědnost.
Tomáš Halík, filozof a kněz;
www.lidovky. cz 12. 01. 2015
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Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před
císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro
svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč
neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl:
„Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen
Kristus je pravý Bůh a pakliže mu uvěříš, bude
tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli.“ Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když
byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou
nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu
lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí
tomu bylo jinak. Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím
zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: “ Je-li tvůj Bůh opravdu
jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou
moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka
pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět,
Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal
o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám
víry a potřebným znalostem.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se
roznesly po městě. Křesťané se radovali, pohany
pojal hněv a zaútočili na soudcův dům. Valentina
vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Asi vzhledem
k většímu počtu legend, které se neshodovaly a
u některých došlo i ke spojení s biskupem Valentinem, který míval připomínku v týž den, ale
neprošel schválením do nového martyrologia,
toto je k Valentinovi velice stručné. Uvádí jej jako
kněze, mučedníka a zná přesné místo jeho smrti,
dobu úmrtí jako nejistou. Uvedené legendární vyprávění není proto co do detailu přesné, na rozdíl
od jména císaře a citací.
Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a
byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl
Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že
jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám
v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a
Otec nám dá, oč ho v Kristově jménu poprosíme,
podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se
modlil nad slepou dívkou.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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TŘI KRÁLOVÉ
Již pátý broumovský
Tříkrálový průvod

Setkání s třemi mudrci z Východu na Mírovém
náměstí se již popáté konalo ve spolupráci
s Městem Broumov a díky ochotě nadšenců. Po
akci byl již tradičně zpřístupněn betlém v děkanském kostele sv. Petra a Pavla.

Tři králové - poděkování
O druhém lednovém víkendu vyrazilo do ulic na Broumovsku 14 skupinek tříkrálových koledníků. Děti
koledovaly již popatnácté a do pokladniček vybraly celkem 92 540 Kč. V Martínkovicích 8 432 Kč,
v Křinicích 7 540 Kč, v Rožmitále 5 028 Kč a v Broumově 71 540 Kč. Vybraná částka je o více než 10
tisíc vyšší než v loňském roce.
Děkuji všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli. Dík patří zejména koledníkům, učitelům ze ZŠ Hradební, ZŠ Masarykovy a ZUŠ Broumov. Nelze opomenout ani ty, kteří se starali o pohoštění koledníků
a taktéž děkuji za azyl v Domě s pečovatelskou službou.
Děkuji za Vaše otevřené dveře, za setkání s Vámi a za Vaše každoroční vlídné přijetí.
Letošní sbírka byla pro mě jiná a nová, ale jsem ráda, že je v našem městě tolik lidí, kteří pomáhají
a nic za to nežádají.
Za naše ale i Vaše koledníky Ilona Patrná
Č.pokl. Jméno a příjmení

Stopa k obrazu
sv. Jiří z
Martínkovic
Památkářům z Josefova se nedávno podařilo
zjistit, že v březnu 1994 byl nabízen v aukci Dorothea obraz sv. Jiří z kostela v Martínkovicích,
který byl ze svatostánku ukraden v roce 1991.
Památkáři přislíbili, že zkusí zjistit více.

Oblast

Vybráno

61

Eva Hrnčiříková

Broumov

13848

72

Markéta Krupičková

Broumov

11163

68

Ilona Patrná

Broumov

8962

73

Zbyněk Jirouš, Jitka Jiroušová

Broumov

8435

63

Jiří Vlach

Broumov

7390

67

Marie Vlachová

Broumov

7271

69

Pavel Šiška

Broumov

5261

71

Jaroslava Teinerová

Křinice

5191

65

Dušan Gajdoš, Karel Pelán

Rožmitál, Olivětín

5028

74

Barbora Čepelková

Broumov

4832

66

Martin Lanži, Andrea Patrná

Broumov

4378

62

Kamil Pelán

Martínkovice

4295

64

Dana Nývltová

Martínkovice

4137

70

Václava Vaňková

Křinice

2349
92540

Broumov
Křinice

7540

Martínkovice

8432

Rožmitál, Olivětín

5028

Celkem
6

71540

92540
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Veřejná sbírka
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:

20036-180703399/0800
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, i třeba drobný dar,
upřímně děkujeme.

Pastorační návštěva

kardinála Dominika Duky Bruselu uzavřela již XII. fotografickou
výstavu o broumovských kostelích
V neděli 25. ledna slavil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka mši sv. pro české a slovenské věřící
v Bruselu, kteří se snaží o vzájemné povzbuzování ve víře pod záštitou Slovenské katolické misie. Po
skončení mše sv. proběhla sbírka na záchranu broumovské skupiny kostelů, která vynesla 10 35,- €.
Obrazy slovenského fotografa Dana Veselského byly v hlavním městě Belgie a centru Evropské unie od
prosince, kdy se vernisáže účastnili velvyslanec ČR v Bruselu Jaroslav Kurfűrst a poslanec Evropského
parlamentu Tomáš Zdechovský. Nejbližší další zastavení výstavy, která od roku 2013 putuje Evropou a
která už navštívila 5 českých měst (Hradec Králové, Hlinsko, Chomutov, Nové Město nad Metují, Praha), 3 slovenská (Nitra, Trenčín, Banská Bystrica) a 3 německá města (Mnichov, Augsburg, Rottenburg
am Neckar) a jednou byla už i v Itálii, bude v březnu tohoto roku Paříž. Akce se koná ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem.
P. Martin Lanži

Data posvěcení
broumovských kostelů
V listopadu o Svátku Lateránské baziliky jsem si uvědomil, že pro
množství kostelů jsou opomínána výročí jejich posvěcení. Zatím
jsem došel k těmto datům posvěcení:

Svátost
biřmování v roce
2015
Průběžně se ptám naší farní mládeže a také rodičů na možnost přípravy k svátosti biřmovaní.
Zatím se shodujeme, že v tomto roce spíše ne.
Pokud by však někdo přece měl zájem, můžeme
si o tom popovídat.
P. Martin Lanži

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Broumov, klášterní k. - 23. dubna 1688 (první pontifikální mše sv. v obnoveném kostele)
Broumov, P+P - 3. května 1772
Broumov, k. Sv. Ducha - 8. října 1899 (po renovaci)
Broumov,k. sv. Václava - 28. září 1995 (znovuposvěcení)
Heřmánkovice - 1. listopadu 1723
Vižňov - 20. června 1727
Šonov, k. sv. Markéty - 13. července 1730
Božanov - 1743
Otovice - 1726
Ruprechtice - 1723
Vernéřovice - 10. srpna 1720
Bezděkov - 14. srpna 1729
Hvězda - 1853 (obnovení)
Broumov, hřbitovní k. PM - ???
Martínkovice - ???
Budu rád za další informace.
P. Martin Lanži
7
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
1. února
Otovice			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Ruprechtice 		
16:00 hod
8. únor
Martínkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Vižňov 			
16:00 hod
15. únor
Heřmánkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Šonov, kaple PM		
16:00 hod
22. únor
Božanov			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
MŠE SV. V TÝDNU
Pondělí -		
Úterý
klášterní k.
17:00
Středa k. sv. Václava
17:00
Čtvrtek děkanský k.
07:15
Pátek děkanský k.
15:00
Sobota k. sv. Václava
17:00

hod
hod*
hod
hod
hod

Zveme Vás na …

7. Farní ples

v sobotu 14. února 2015, Kulturní dům Martínkovice
začátek ve 20:00 – 3:00, vstupné 50 Kč

vstup do sálu od 19:00, pouze ve společenském
oblečení!
Těšit se můžete na:
Kapelu Mamut

Valentýnské foto polaroidem.
Bohatou soutěž o ceny.
Valentýnskou výzdobu.

Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
+ sobota 28. 02., P+P 09:00 – 10:30 hod (2 kněží)
* Na Popeleční středu 18. 2. mše sv. u P+P
Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 18:00 hod.

NÁVRH ROZVRHU NÁBOŽENSTVÍ
V ŠK. R. 2014/2015
0. – 2. tř.: středa 14:45 – 15:45 hod,
fara Broumov (p. Helena Šikutová)
3. tř. (1. sv. přijímání):
středa 13:15 – 14:00,
ZŠ Meziměstí (P. Martin Lanži)
4. – 5. tř.: pátek 13:45 – 14:30 hod,
fara Broumov (P. Martin Lanži)
6. – 7. tř.: úterý 13:45 – 14:30 hod,
fara Broumov (P. Martin Lanži)

Výtěžek bude použit na opravy
broumovských kostelů.

* V případě přihlášení nových žáků se,
prosím, obraťte na duchovního správce

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