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Společně
Z Boží milosti jsou dnes z našich někdejších dětí dospívající mladí lidé. Také z milosti Boží jejich místa zabrala už jiná
parta dětí, kterým se snad snažíme věnovat, a kterých milá
přítomnost nám zakryla něco neméně podstatného. U mládeže
naší farnosti totiž vnímám, že dozrál čas pro společné prožívání víry. Myšlenka dát je dohromady skrze přípravu ke svátosti
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biřmování se letos neujala. Proto prosím všechny svaté o světlo
Ducha svatého, aby nám ukázal cestu. A Vás, milí rodiče a
prarodiče, o modlitby a rady. Mám dojem, že před naší farností
stojí nová výzva, před kterou jsme ještě společně nestáli.
P. Martin Lanži
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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.

Filotea:

O tom, jak se z pokušení
a zalíbení stává hřích
Jestliže vím, že se například při určité
hře dám snadno strhnout k zlosti a rouhání, a že ta hra mě k tomu pokouší, hřeším
pokaždé, když ji hraji.
Hřích je dán tím, jak velký a jak dlouhý
je požitek, který z toho čerpáme a zalíbení,
které pociťujeme.
Rozvažuj, milá Filoteo, zdali jsi k pokušení nedala dobrovolně podnět? Jestliže
ano, pak už jen tímto pokušením jsi ve
stavu hříchu. Pokud bylo možné vyhnout
se zalíbení, které přichází za pokušením
a člověk to neudělá, je to vždycky tak či
onak hřích.

KOMPENDIUM
KATECHISMU
Církev, matka a učitelka
429. Jakým způsobem církev živí mravní
život křesťana?
Církev je společenství, kde křesťan přijímá Boží
slovo a učení „Kristova zákona“ (Gal 6,2); dostává milost svátostí; spojuje se s eucharistickou
obětí Krista, takže jeho mravní život je duchovním kultem; učí se svatosti podle příkladu Panny
Marie a svatých.
430. Proč učitelský úřad zasahuje do
mravní oblasti?
Protože je úkolem učitelského úřadu hlásat víru,
které je třeba věřit a kterou je nutno prakticky
uplatňovat v životě. Tento úkol se vztahuje také
na specifické předpisy přirozeného zákona, protože jejich zachovávání je nutné pro spásu.
431. Jaký účel mají církevní přikázání?
Pět církevních přikázání má za cíl zaručit věřícím
nezbytné minimum ducha modlitby, svátostného
života, mravního úsilí a růstu v lásce k Bohu a
bližnímu.
432. Která jsou církevní přikázání?
Jsou to: 1) zúčastnit se mše svaté v neděli a v
zasvěcené svátky a nepouštět se do prací nebo
činností, které by mohly zabránit svěcení takových dnů; 2) aspoň jednou za rok vyznat své hříchy; 3) přijmout svátost eucharistie aspoň o velikonocích; 4) nejíst maso a zachovávat půst ve
dny stanovené církví; 5) přispívat na hmotné potřeby církve samé, každý podle svých možností.

RORÁTY
to bylo slovo, které jsem neznal. Až v semináři
jsme se učili nové písně – rorátní zpěvy. Ty, které
jsou na úplném začátku kancionálu. Ale nikdo
nevysvětlil, o co jde. Asi předpokládali všichni, že
to každý ví.
A tak šel můj kněžský život dlouhá léta,…. až
jsem přišel do Skutče, kde tuším P. Jan Uhlíř zavedl v sobotu ráno roráty. Na faře zůstal po mém
předchůdci pan kaplan, který mne o všech tradicích pečlivě informoval, a protože není mým zvykem ve farnostech něco rušit, tak jsem to přijal.
Pochopil jsem, že roráty jsou buď zpěv k rorátní mši anebo mše samá. Čili roráty = =mše
sv. v adventu, k Panně Marii, časně ráno, v bílé
barvě. A někdy jen při svíčkách. Byl to trochu
problém pro oči,… ale byl to krásný dojem,…
něco jiného. Mně i lidem se to líbilo. Tam to byla
tradice již 10 let!
Pak jsem přišel na Nový Hrádek a Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie ten rok vyšla
na sobotu. Tak jsem udělal mši sv. k Panně Marii
– jak jinak na její slavnost – v 7,00 ráno při svíčkách. Bylo to brzo, ale byla to Slavnost, bylo to
na Hrádku! Tak přišlo asi 25 lidí a po mši znělo:
„Opakovat! Opakovat!“ No, doslova ne, ale chtěli, aby to bylo dál. Tak vznikla tradice rorátů na
Novém Hrádku.
Nejsem z těch, kteří hned zavádějí nějaké novoty, ale po dohodě s panem farářem Lanžim bych
Vás chtěl pozvat na rorátní mše v sobotu časně
ráno, ještě za tmy, v 7,00, do dřevěného kostela
Panny Marie. Budou to 3 mše sv. Když se nás
pár sejde, bude to fajn. Nebude to ono, protože
neumíme asi ty písně, které k tomu jsou určeny,
ale i tak by to mohlo být fajn. Je to brzy, ale má
to tu krásnou adventní kulisu. Lid chodí ve tmě,
jde do kostela, přijde Ježíš a jde za světla domů.
Tak Vás zvu již teď. P. František Hofman

433. Proč je mravní život nezbytný pro
hlásání evangelia?
Protože křesťané svým životem podle Ježíše
Krista přitahují lidi k víře v pravého Boha, budují
církev, utvářejí svět duchem evangelia a připravují příchod Božího království.

Radio Proglas
Letos již dvacet let vysílá nejen pro křesťany
Radio Proglas z Brna. Někteří z nás jsme členy klubu a většina dárců jeho přáteli. Po celých
dvacet let platí, že Proglas může vysílat pouze
s naší pomocí, a to z dobrovolných finančních
darů, protože rádio nevysílá reklamy. Jako každý
rok i letos pořádáme hromadnou sbírku, která se
bude konat v naší farnosti v neděli 22. listopadu
po mši svaté, za obvyklých podmínek. Soukromé
dary prostřednictvím složenky či elektronicky
jsou možné kdykoli a nejsou časově omezeny.
Případné dotazy k vysílání rád zodpovím.

Sv. František Saleský (kráceno)

Váš KAmarád PRoglasu.
Antonín Ježdík, K10447
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LAUDATO SI’ V.
nová encyklika papeže Františka o ekologii

KAPITOLA PRVNÍ:
Co se děje našemu domu

17. Teologické či filosofické reflexe o situaci lidstva a světa mohou vypadat jednotvárně a bezobsažně, pokud se nově nekonfrontují v nynějším kontextu s tím, co je pro dějiny lidstva dosud
neznámé. Proto navrhuji, abychom se dříve než
poznáme způsob, jakým víra podává nové motivace a požadavky tváří v tvář světu, jehož jsme
součástí, nejprve krátce zastavili a uvažovali o
tom, co se děje našemu společnému domu.
18. Nepřetržitá akcelerace změn lidstva a planety se dnes pojí k intenzifikaci rytmů života a práce, čemuž španělsky někteří říkají „rapidación“
(urychlování). Ačkoli je změna součástí dynamiky
komplexních systémů, je rychlost, kterou změně ukládá lidská činnost, v rozporu s přirozenou
pomalostí biologické evoluce. K tomu přistupuje
problém, že cíle této rychlé a nepřetržité změny
nejsou nezbytně orientovány k obecnému dobru
a lidskému, udržitelnému a integrálnímu rozvoji.
Změna je něco žádoucího, ale znepokojuje, vede-li k horšímu světu i kvalitě života velké části
lidstva.
19. Po období iracionální důvěry v pokrok a v
lidské schopnosti vstupuje část společnosti do
uvědomělejší fáze. Lze pozorovat rostoucí vnímavost k životnímu prostředí a k péči o přírodu,
také uzrává upřímná a bolestná starost ohledně toho, co se děje naší planetě. Vydejme se
na cestu, která bude zajisté neúplná a povede
skrze otázky, které nás dnes zneklidňují a už je
nelze zametat pod koberec. Cílem není sbírat informace nebo sytit zvědavost, nýbrž bolestně si
uvědomit, odvážit se proměnit na osobní utrpení
to, co se děje ve světě, a tak poznat, jak může
přispět každý z nás.

Podmínky pro získání
plnomocných odpustků pro zesnulé
1) Věřící, který v den Památky na všechny věrné
zemřelé (2. 11.) nábožně navštíví kostel nebo
kapli a pomodlí se Otče náš, Věřím v Boha, může
získat plnomocné odpustky, které se však mohou
přivlastnit jedině duším v očistci. Kromě tohoto
odpustkového úkonu je nutné splnění dalších
podmínek: svátost smíření (krátce před nebo
potom), svaté přijímání (nejlépe ve stejný den) a
přidáme modlitbu na úmysl Svatého otce (např.:
Otče náš, Zdrávas, Sláva). Je také velmi důležité,
aby věřící neměl jakoukoli náklonnost ke hříchu,
byť i všednímu. Odpustky takovýmto způsobem
je možné získat od poledne předcházejícího dne
(1. 11.) až do půlnoci určeného dne.
2) Věřící, který nábožně navštíví hřbitov a alespoň v mysli se pomodlí za zesnulé, může získat odpustky, které se mohou přivlastnit jenom
duším v očistci, od 1. 11. do 8. 11. Rovněž je
potřebná svátost smíření, která stačí na všechny
odpustky a další podmínky zmiňované v předcházejícím bodě.

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
10. května, 18:00 hod
Teplice n/M, k. Panny Marie Pomocné,
- májová pobožnost
17. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost

Nabídka jazykových kurzů
a překladatelských služeb ANJ, PJ

22. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.

Anglický a polský jazyk

23. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

(ANJ, PJ – rodilá mluvčí)
Kurzy vedené profesionální a vhodně
vzdělanou lektorkou
s dvacetiletou praxí ve výuce jazyků (děti,
mládež, dospělí)
Nabízím:
individuální, skupinovou (max. 8 lidí) nebo
firemní výuku ANJ, PJ, překlady z ČJ do PJ
Kurzy pro začátečníky a pokročile:
• všeobecná polština,
• obchodní/odborná polština,
• příprava na státní maturitní zkoušku
z ANJ podle požadavek CERMAT-u
(certifikovaným, aktivním hodnotitelem),
• všeobecná angličtina,
• obchodní/odborná angličtina
Cena jazykových kurzů už od 50 Kč za osobu
a 1 hodinu skupinové výuky!
Překlad 1 normostránky cena dle dohody
(záleží na druhu textu, počtu stránek a termínu)
Místo konání, program a čas dle dohody
Kontakt:
Mgr. Iwona Matuszkiewicz
Martínkovice 64
Mobil: +420 774 277 539
antonim@onet.eu
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23. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích
24. května
1. svaté přijímání
24. května
Hvězda – májová pobožnost
29. května
Noc kostelů
31. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
(cyklopouť)
13. června
Farní den (Křinice, statek u Teinerů)
!!! změna termínu
1. – 8. července
Summer Job
25. července
Jakubsko-anenský víkend
1. srpna
Křinická pouť
10. října
Farní výlet (Želiv)
8. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)
14. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
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S rozdíly i diskrepancemi
je možné žít v pokojném
světě
Promluva papeže, Ground Zero
- New York, 25. září 2015

mrakodrapů, a můžeme je tak vidět, dotýkat se
jich a nikdy na ně nezapomenout.
Zde uprostřed drásavé bolesti se můžeme rukama dotýkat hrdinství, kterého je člověk také
schopen, skryté síly, které se musíme stále dovolávat. Ve chvíli největší bolesti a největšího utrpení jste byli svědky největších skutků oddanosti
a vzájemné pomoci. Podané ruce, obětované
životy. V metropoli, která se může zdát neosobní, anonymní a plná samoty, jste dokázali projevit mocnou solidaritu vzájemné pomoci, lásky
a osobní obětavosti. V té chvíli to nebyla otázka
krve, původu, čtvrti, náboženského vyznání či politické volby, byla to otázka solidarity, kritické situace a bratrství. Byla to otázka lidství. Newyorští
požárníci vstoupili do padajících mrakodrapů,
aniž by příliš dbali o svůj vlastní život. Mnozí ve
službě padli a svou službou zachránili život mnoha jiným.
Toto místo smrti se mění také na místo života,
zachráněných životů, zpěvu, který nás přivádí k
uznání, že život je vždycky předurčen k vítězství
nad proroky destrukce a nad smrtí, že dobro má
vždycky převahu nad zlem, a že smíření a jednota zvítězí nad nenávistí a rozdělením.

Různé pocity a dojmy ve mně vyvolává návštěva
tady, na Ground Zero, kde byly skutkem nesmyslné destrukce zkoseny tisíce životů. Bolest je tu
hmatatelná. Voda, kterou vidíme stékat do tohoto
prázdného středu, nám připomíná životy všech,
kdo se ocitli v moci těch, kteří věří, že destrukce
je jediný způsob řešení konfliktů. Je to mlčenlivý
křik všech, kteří na svém těle bolestně pocítili
logiku násilí, nenávisti a pomsty. Logiku, která
umí způsobit jenom bolest, utrpení, zmar a slzy.
Tato stékající voda je také symbolem našich slz.
Slzy ze včerejších destrukcí se mísí s těmi, které
způsobily destrukce dneška. Toto je místo, kde
pláčeme, pláčeme bolestí, kterou vyvolává pocit
bezmoci tváří v tvář nespravedlnosti, bratrovraždě a neschopnosti řešit naše diference dialogem.
Na tomto místě pláčeme nad nespravedlivým a
nezaslouženým skonem nevinných, protože nedokážeme nalézt řešení sloužící obecnému blahu. Voda nám připomíná pláč, včerejší i dnešní.
Před několika minutami jsem se setkal s několika rodinami prvních záchranářů, kteří padli ve
službě. Při tomto setkání jsem mohl opět zakusit,
že ničení není nikdy neosobní, abstraktní nebo
pouze materiální, ale má tvář a dějiny, je konkrétní a má jména. V těchto rodinných příslušnících
lze vidět tvář bolesti, bolesti, která nás omračuje
a křičí k nebi.
Dokázali mi však ukázat druhou tvář tohoto atentátu, druhou tvář své bolesti: moc lásky a paměti.
Paměti, která nás nevyprazdňuje. Jména mnoha
drahých lidí jsou zapsána zde, kde byly základy

Na místě bolesti a paměti mi dává naději příležitost přidružit se k představitelům mnoha
náboženských vyznání, která obohacují život tohoto města. Doufám, že naše zdejší účast bude
mocným znamením našich vůlí sdílet a utvrzovat
přání, abychom byli silami smíření, silami pokoje
i spravedlnosti v této komunitě i v každé části
světa. S rozdíly i diskrepancemi je možné žít v
pokojném světě. Tváří v tvář každému pokusu o
zavedení uniformity je možné i nezbytné shromáždit se v různosti jazyků, kultur a náboženských vyznání a dát hlas všemu, co zabraňuje
takovému pokusu. Společně jsme dnes zváni
postavit se na odpor každé uniformující snaze a
přitakat akceptované a smířené diferenci.
Tady, na tomto místě paměti, navrhuji, abychom
se každý svým způsobem, ale společně, na chvíli
ztišili a modlili se. Vyprosme si z nebe dar snahy
o pokoj. Pokoj v našich domovech, v našich rodinách, v našich školách, v našich komunitách.
Pokoj v místech, kde se zdá, že válka neskončí.
Pokoj oněm tvářím, které nepoznaly nic jiného
než bolest. Pokoj v tomto širém světě, který nám
Bůh daroval jako dům všech a pro všechny. Jedině pokoj.
Život našich drahých tak nebude životem padajícím do zapomnění, ale vždycky bude přítomen v
našem zápase za to, abychom byli proroky obnovy, proroky smíření a proroky pokoje.
Přeložil Milan Glaser,
www.radiovaticana.cz/25.09.2015
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Festival
ZA POKLADY
BROUMOVSKA
očima kněze
Jedním z úkolů, se kterým mě v létě
2007 posílal tehdejší královéhradecký
biskup Mons. Dominik Duka OP na Broumovsko, byl navázat vztahy se světem
kultury a umění. K tomuto portfoliu patří z
dlouhodobého hlediska první místo festivalu Za poklady Broumovska.
Od července zmiňovaného roku každé
léto, v téměř každou prázdninovou sobotu
krátce promlouvám před začátkem jednotlivých koncertů v kostelích nejenom
broumovské barokní skupiny.
Dekáda existence Festivalu dokazuje fakt,
že si našel své místo ve společenském
životě mnohých, který podtrhuje i záštita
Královéhradeckého kraje. Díky posluchačům jsme z festivalového dobrovolného
vstupného například zrealizovali výrobu a
instalaci mříží na kostele sv. Jiří a Martina
v Martínkovicích (2009), spolufinancovali:
opravu trámů na kostele Všech svatých
v Heřmánkovicích (2011), opravu trámů
na kostele sv. Anny ve Vižňově (2011),
opravu střechy a oken na kostele sv.
Markéty v Šonově (2012), projektovou
dokumentaci pro kostely v Heřmánkovicích, Ruprechticích a ve Vižňově (2013),
restaurování varhan v kostele sv. Marie
Magdaleny v Božanově (2014) a opravu
střechy děkanského kostela sv. Petra a
Pavla v Broumově (2015).
Všem dobrodincům patří upřímné
Pán Bůh požehnej!
Do druhé dekády si dovoluji vyslovit přání,
aby byl nejenom kvalitním zprostředkovatelem světa umění vážné a duchovní
hudby, ale také, aby své návštěvníky
a posluchače vedl i k úctě a respektu
sakrálního prostředí, kterému se ještě
potřebujeme do značné míry významně
učit.
P. Martin Lanži,
děkan Římskokatolické farnosti Broumov
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Protokol o předání finančních
prostředků získaných
z dobrovolného vstupného na
koncertech 10. ročníku
festivalu Za poklady
Broumovska konaného
v termínu
27. 6. 2015 – 29. 8. 2015.

Sv. Ondřej Apoštol,
30. listopadu

Zástupci organizací:
Agentura pro rozvoj Broumovska
z.s., Za poklady Broumovska o.p.s.
Marcela Školníková, Jan Školník
Katolická církev České republiky,
diecéze královéhradecká:
ThLic. Martin Lanži
Benediktinské opatství sv. Václava
v Broumově: Přemysl Sochor
Celková částka vybraných
prostředků činí 220 482 Kč
Na základě platné dohody všech tří
zúčastněných stran, platné od 1. února
2013, se vybrané prostředky dělí takto:85
% z vybrané částky, tj. 187 410 Kč bude
převedeno na účty jednotlivých farností, a
to v podílu, který odpovídá počtu koncertů
konaných v kostelích farnosti:
Římskokatolická farnost - děkanství
Broumov – 7 koncertů (Vižňov, kostel sv.
Anny; Šonov, kostel sv. Markéty; Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina; Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího; Božanov,
kostel sv. Máří Magdalény; Otovice, kostel
sv. Barbory; Heřmánkovice, kostel Všech
svatých), tj. 131 187 Kč bude poukázáno
na účet 1190987399/0800.
Římskokatolická farnost Teplice
nad Metují – 2 koncerty (Vernéřovice,
kostel sv. Michaela; Teplice nad Metují,
kostel sv. Vavřince), tj. 37 482 Kč bude
poukázáno dle dohody s BI HK.
Benediktinské opatství sv. Václava
– 1 koncert (klášterní kostel sv. Vojtěcha), tj. 18 741 Kč bude poukázáno na
účet 699942551/0100 15 % z vybrané
částky, tj. 33 072 Kč, použije Agentura
pro rozvoj Broumovska na základě
dohody všech stran ve prospěch
konání festivalu.

pocházel z Betsaidy ležící na severovýchodním
břehu Genezaretského jezera a byl mladším bratrem Šimona Petra. Ondřej stal se rybářem stejně jako jeho otec Jan a bratr. Rodina se později
postupně přestěhovala do Kafarnaa. Ondřejovým
přítelem byl mladší Jan Zebedeův a společně se
zařadili mezi učedníky Jana Křtitele. Evangelium
nám je ukazuje v jeho společenství při prvním
setkání s Ježíšem (Jan 1, 35 – 42). Další setkání
Šimona Petra a Ondřeje s Ježíšem je zmiňováno
apoštolem Markem při lovu ryb. Ježíš je uviděl a
řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře
lidí.“ Oni opustili sítě a šli za ním. (Mk 1, 16 – 18)
Marek se o Ondřejovi zmiňuje při Ježíšově příchodu do jejich domu v Kafarnau, kde má Ježíš
uzdravit Petrovu tchyni (viz Mk 1, 29). Třetí zmínka v tomto evangeliu se týká mohutných jeruzalémských hradeb, obklopujících zdola chrám,
na které při odchodu z Jeruzaléma upozorňoval
jeden učedník a Ježíš o nich řekl, že z nich nezůstane kámen na kameni. Ondřej spolu s Petrem,
Jakubem a Janem mu pak řekli: „Pověz nám,
kdy to nastane a jaké bude znamení, až se to
všechno začne schylovat ke konci!“ (Mk 13, 1
– 4). V této souvislosti papež Benedikt XVI. upozorňoval, že i my se můžeme Ježíše ptát na to, co
máme na srdci, ale musíme být ochotni přijmout
jeho učení, jako učedníci, které Ježíš vybídl, aby
prozíravě četli znamení času a zůstali bdělí.
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V Janově evangeliu je Ondřej uváděn jako „první povolaný,“ proto je nazýván „Protokletos,“
zejména v ortodoxní tradici. Jan o něm rovněž
hovoří při rozmnožení chlebů, kdy Ondřej upozornil: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných
chlebů a dvě ryby...“ (Jan 6, 9). Když Řekové v
Jeruzalémě o svátcích prosili Filipa: „Pane, rádi
bychom viděli Ježíše,“ tehdy šel Filip za Ondřejem a pak teprve šli za Ježíšem (viz Jan 12, 22).
Z toho je patrné, že Ondřej uměl dobře řecky, což
ho po seslání Ducha Svatého asi vedlo k hlásání
evangelia v Řecku. Biblické zprávy o něm končí
ve Skutcích apoštolů 1, 13. Dále ale o něm hovoří stará křesťanská tradice u spisovatelů Origena,
Eusebia, Jeronýma a mnohá apokryfní literatura.
Ondřej podle některých údajů odešel roku 42
do maloasijského kraje. Odtud přešel na pobřeží
Černého moře, působil v Bythinii, Sinope a Pontu. Pak prý pokračoval přes Arménii do Kurdistánu a zpět do Arménie. Prošel Skythii, Thrakii a
přes Makedonii do Řecka. Všechny zprávy nám
ukazují apoštola Ondřeje hlavně jako apoštola řeckého světa. V řeckém městě Patrasu ho
místodržící Egeas nechal zatknout a Ondřej byl
obžalován, že odvrací lid od bohů a boří jejich
chrámy. Následně byl bičován a odsouzen k ukřižování.
Ondřej, podobně jako v Římě jeho bratr Petr, žádal, aby mohl zemřít na odlišném kříži než Ježíš.
A tak byl pro něj připraven kříž ve formě velkého
X, jehož tvar zůstává nazýván „křížem sv. Ondřeje“. Ve starobylém textu z počátku 6. století s
názvem „Ondřejovo utrpení“ se píše, že Ondřej
byl v Patrasu na kříži připoután provazy, nikoli
přibit, snad aby jeho muka byla delší. Umíral po
tři dny a přitom kázal těm, kteří se shromáždili
kolem jeho kříže.
Ostatky sv. Ondřeje zůstaly v Patrasu do roku
356, potom je údajně císař Constantius II. nechal
přenést do Cařihradu, mimo fragmentu apoštolovy hlavy. Bratrské pouto ukřižovaných apoštolů
- Petra pohřbeného v Římě a Ondřeje v Cařihradu - se podle upozornění papeže symbolicky
projevuje na vztahu římského a cařihradského
stolce - sesterských církví.
Za byzantsko-tureckých a křižáckých válek přenesl kardinál Capuan v roce 1206 –1208 Ondřejovy ostatky, zejména jeho lebku, do italského
města Amalfi, ležícího asi 20 km od Salerna při
pobřeží západním směrem. V roce 1462 byla
Ondřejova lebka přenesena do chrámu sv. Petra
v Římě. Papež Pavel VI. ji pak v roce 1964 vrátil
řecké pravoslavné církvi v Patrasu, kde je uchovávána v bazilice, stojící na místě tradovaného
apoštolova umučení.
www.catholica.cz
Jan Chlumský (kráceno)
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Nejenom
o gregoriánském
chorálu

smyslem bylo umožnit domluvu přes rozdílnost
přesvědčení jednotlivců. Dnes to ale vypadá tak,
že místo laicity jako uznání plurality vládne laicita
jako totální neutralita nebo dokonce deklarovaný ateismus, zakazující například dětem nosit
ve škole křížek viditelně na krku… Situace tedy
není nijak jednoduchá, ale i přesto má církev ve
společnosti důležité místo.

Milost odpustků pro
poutní místo
Malé Svatoňovice

V čem jsme si my katolíci podobní?
Jsme si podobni asi tak, jako si jsou podobní
Češi a Francouzi. Nenapadá mě žádný zvláštní
prvek společný katolíkům, kromě pozdního chození na mše a podřimování při kázáních. :-)
Naopak, v čem se lišíme?
Často se říká, že katolická církev ve Francii je
značně polarizovaná (zejména v přístupu k tradiční či nové, povatikánské liturgii). To do jisté
míry odpovídá i mé zkušenosti. Přesto bych
církev ve Francii spíš charakterizoval jako pestrý organismus, podobně jako je jím celá tamní
společnost. Uvnitř církve se setkáte s bohatou
škálou názorů, způsobů prožívání víry nebo slavení eucharistie. Je povzbudivé a osvobozující
uvědomit si tuto různorodost.

(Rozhovor s Filipem Srovnalem, který
v létě přivedl na Broumovsko skupinku francouzských přátel Gregoriánského chorálu)
Jak jste objevil Gregoriánský chorál?
Objevila jej za mě moje starší sestra Madlenka.
Do Zábřeha totiž někdy od poloviny 90. let každoročně přijíždí Schola gregoriana pragensis
s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Přiznám se, že napoprvé mě jejich vystoupení nijak
hluboce nezasáhlo. Zato sestru úplně nadchlo.
Přesvědčila rodiče, aby koupili nahrávky a pak je
doma často poslouchala. A tak jsem se postupně naučil gregoriánský zpěv milovat. Napřesrok
byl pro mne jejich koncert již velikým zážitkem. I
dnes jsem vděčný za každou příležitost je slyšet.
Co Vás na Francii/Francouzech
oslovuje nejvíce?
Na Francouzech se mi líbí, že nehodnotí všechno
jen z hlediska užitečnosti, ale mají rádi dokonalou formu, pečují o vzhled, chcete-li estetickou
stránku věci. To se netýká jen oblékání, zařízení domácnosti, umění a architektury, ale také
způsobu vystupování nebo písemné či mluvené
komunikace. Samozřejmě, nesmí se to s tou formou přehánět…
Jak vnímáte situaci Katolické
církve ve Francii?
Ve věci vyznání se francouzská republika hlásí
k tzv. laicitě (právně stanovené zákonem o odluce státu od církve z roku 1905), která vychází
z revolučního principu svobody („liberté“). Jejím

Na začátku připomínání zesnulých
stál francouzský benediktinský
klášter v Cluny…
Ano, v klášteře se za zemřelé mnichy či dobrodince sloužila tzv. anniversaria, výroční mše za
zemřelé. A jak těch anniversárií postupem let
přibývalo, nestíhali kněží všechny tyto mše odsloužit. Vyřešili to tak, že ustanovili den, při němž
se připomínali všichni, na jejichž anniversaria se
nedostalo.

Při příležitosti prožívání jubilejního roku 300 let
od vzniku poutního místa v Malých Svatoňovicích
uděluji na základě čl. P 7 Enchiridionu odpustků pro období od 1. listopadu 2015 do 28. září
2016 milost částečných odpustků pro
farní a poutní kostel Sedmi radostí Panny
Marie v Malých Svatoňovicích za dodržení
těchto podmínek: návštěva kostela s modlitbou
Otče náš a Věřím v Boha, přijetí svátosti smíření,
přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce.

Jsou ve Francii nějaké zvláštní
dušičkové zvyky?
Nevím o žádném zvláštním zvyku. O dušičkách
dávají na hroby kytice, ale kupodivu moc nezapalují svíčky. Často bývají překvapeni, kolik svící na
českých hřbitovech hoří, a to nejen o dušičkách.
A ještě víc se diví, že svíce zapalují i nevěřící. Je
dobře, že je u nás tento zvyk stále živý. Hořící
svíce promlouvá k nám všem, přestože mnoho
lidí nezná její křesťanskou symboliku.

Zároveň připomínám, že dle ustanovení č. 33 Enchiridionu odpustků je možno získat v uvedeném
kostele, který je diecézní poutní svatyní, plnomocné odpustky při návštěvě tohoto místa,
když se věřící zbožně pomodlí Otče náš a Věřím
v Boha:

Jaký dojem máte z broumovské farnosti?
Výborný! V srpnu jsme s francouzskými přáteli
v Broumově zpívali při mši o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v mariánském kostele a na nedělní mši v kostele farním. Byli jsme nadšeni, jak
jste nás mile přijali. Cítili jsme se zde také díky
úžasné krajině s krásnými kostely tak trochu jako
v ráji. Váš kraj je skutečným pokladem Čech. Ovšem vůbec největším pokladem je kostel, který
voní modlitbou. A takových kostelů jsme navštívili
mnoho. Děkuji vám za to.

b) jedenkrát za rok o dni, který si zvolí sám věřící,
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a) o titulární slavnosti
(hlavní pouť 15. srpna 2016
nebo následující neděli),

c) pokaždé, když se účastní společné pouti, která
se na tomto místě koná.
K získání plnomocného odpustku je přitom nutno
splnit tři obvyklé podmínky: přijetí svátosti smíření, přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce.
V Hradci Králové dne 1. října 2015
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
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Vyúčtování – výplatní listina
Pronájem kostelů v rámci festivalu Za poklady Broumovska, 10. ročník
Koncerty probíhaly v termínu 27. 6. 2015 – 29. 8. 2015, vždy v sobotu od 18 hodin.
Dohodnutá cena za pronájem jednoho kostela na jeden den je 1 500 Kč.
Kostely byly otevřeny od 10. hodiny dopolední do 21. hodiny večerní.
Nájemné je rozúčtováno dle příslušnosti kostela do farnosti.
Římskokatolická farnost Teplice nad Metují
Vernéřovice, kostel sv. Michaela;
Teplice nad Metují, kostel sv. Vavřince
Bude poukázáno dle dohody s BI HK

2 x 1500 Kč

Celková
částka
3000 Kč

-

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Vižňov, kostel sv. Anny;
Šonov, kostel sv. Markéty;
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina;
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího;
Božanov, kostel sv. Máří Magdalény;
Otovice, kostel sv. Barbory;
Heřmánkovice, kostel Všech svatých
Bude poukázáno na účet:

7 x 1500 Kč

Celková
částka
10500 Kč

1190987399/080
0

Benediktinské opatství sv. Václava
Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

1 x 1500 Kč

Bude poukázáno na účet:

699942551/0100

Celková vyplacená částka:

Celková
částka
1500 Kč

15000 Kč

V Broumově, dne 8. října 2015
7
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Naši pastýři
1938 – 1945
Zahynuvší a věznění
325 osob včetně patnácti
bezejmenných cisterciáků
BIM přináší další jména kněží:
Doktor teologie František Cinek. Poprvé
zatčen 1. září 1939 a po týdnu propuštěn.
Dne 17. února 1942 byl zatčen gestapem
a odsouzen ke čtyřem letům káznice a třem
letům ztráty občanské cti. Prošel káznicemi
v Německu a Polsku. Počátkem roku 1945
byl poslán do koncentračního tábora Osterode v Sasku a následně do solných dolů ve
Walbecku Těžká práce a nepřetržitý pobyt v
solné šachtě v nepředstavitelných hygienických podmínkách těžce podlomily jeho zdraví, takže po vysvobození americkou armádou
(13. dubna 1945) se dva měsíce léčil v nemocnici v Helmstedtu. Byl jedním z iniciátorů
vzniku Univerzity Palackého v Olomouci a stal
se jejím prvním prorektorem. Za vlastenecké
zásluhy byl vyznamenán Československým
válečným křížem a jmenován papežským
prelátem. Po nástupu komunistického režimu byl nucen stáhnout se do ústraní.
Petr Crhák. Internován, odsouzen.
Josef Cukr. Jezuita. Od 22. července 1944,
ještě jako scholastik, vězněn v Terezíně a v
Praze na Pankráci. Po válce pronásledován
a vězněn komunisty.
Rudolf Czeczotka, kněz německé národnosti, přihlásil se ke slezské národnosti.
Kaplan ve Fryštátu (dnes součást Karviné).
Musel narukovat do německé armády a padl
na bojišti 20. dubna 1944.
Alois Čáp. V době zatčení správcem Kněžské nemocenské pokladny v Přerově. Byl
zatčen při nacistické akci nazvané Albrecht
První, která byla cílená na Židy a další oponenty nacismu v Československu. Na konci
války byl osvobozen z Dachau. Později vězněn komunisty.
Jiří Čech. V době zatčení bohoslovcem
pražského kněžského semináře. Zatčen pro
urážku Adolfa Hitlera. Na konci války byl
osvobozen z Dachau. Ve svých 24 letech byl
nejmladším českým římským katolíkem duchovního stavu přeživším koncentrační tábor
Dachau.

Vladimír Čermák. Farář ve Vlachovicích,
arcidiecéze olomoucká. Člen odbojové skupiny Obrana národa. Zemřel v Dachau 7.
října 1942 na následky hladu a trýznění. V
roce 1947 byl Vladimír Čermák posmrtně
vyznamenán Válečným křížem.
Ignác Černík. Vězněn od 30. října 1938.
V červenci 1950 odešel do Argentiny.
František Černý. V době zatčení profesorem na reálce v Jevíčku. Byl zatčen při nacistické akci Albrecht První. Na konci války byl
osvobozen z Dachau.
Polycaropus Čížek, brněnský Milosrdný
bratr. Dne 22. července 1941 společně se
spolubratrem Tarcisitiem Vaškem zatčen gestapem kvůli rozdání mýdla a plátna několika osobám z personálu brněnské nemocnice
Milosrdných bratří. Tyto potřeby měli rozdat v
době, kdy již všechen majetek konventu měl
patřit Říši.
Jan Daněček. Vězněn od 1. září do 30. září
1939.
Bernard Václav David, premonstrát z Želivi. Zatčen společně se spolubratry v únoru
1945. Zahynul v Terezíně 22. dubna 1945.
Pohřben v Terezíně do hromadného hrobu.
Jan Dobrodinský. V době zatčení farářem
a vikářem v Trhových Svinách. Byl zatčen při
nacistické akci Albrecht První. Na konci války
byl osvobozen z Dachau.
Josef Dosedla. Vězněn od 26. října 1944
do 7. května 1945.
Ignác Dragoun. Farář v Prostějově. Byl
zatčen při nacistické akci Albrecht První.
Propuštěn na svobodu 21. února 1941 z Buchenwaldu.
Karel Dřímal. Zatčen 3. května 1944. Zemřel utýrán hladem v Terezíně 5. května
1945.
Rudolf Dušek, jezuita-scholastik. Dne 22.
července 1944 si pro něj v rámci zátahu
na řád přišlo gestapo. Nejprve eskortován
do pankrácké věznice, odkud byl převezen
do pražské služebny gestapa v Petschkově
paláci k mnohahodinovým brutálním výslechům. Po soudu na Pankráci byl převezen
do Terezína. U jména měl připsáno „návrat
nežádoucí“. Po válce vězněn komunisty.

Informace o Světovém
dni mládeže v Krakově
2016
Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná
Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky pro účastníky
byly spuštěny v září 2015 na webové stránce
https://krakov2016.signaly.cz/
Termíny:
20. – 25. července – Dny v diecézi – budou
zajišťovat Diecézní centra pro mládež z jednotlivých našich diecézí v různých polských diecézích
25. – 31. července – Světový den mládeže v
Krakově
Cena:
Díky podpoře biskupů, České biskupské konferenci (ČBK) a celostátní sbírce, která proběhne v
kostelích, je pro účastníky dotovaná cena. Cena
zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, doprava
po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). Fond solidarity poslouží k podpoře účasti mladých z chudých zemí. Dotovaná cena je určena pro ty, kteří
budou přihlášeni přes Sekci pro mládež ČBK, tzn.
registrovaní v Polsku přes Sekci pro mládež ČBK,
ubytovaní v Krakově v rámci české skupiny a budou se účastnit českých katechezí.
Dotované ceny:
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5.800 Kč. Dotovaná cena pouze pobytu v
Krakově 5.400 Kč. Tyto ceny platí při přihlášení
do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. Od 1. 5. bude
účastník platit o 400 Kč více. (Reálná cena vč.
pobytu v diecézi je 7.640 Kč. Cena účasti na
SDM pouze v Krakově je 6.330 Kč.)
V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám. Pokud z jedné rodiny pojede více
dětí, mohou požádat příslušné A/DCM o slevu:
2. dítě 25 %, třetí a další dítě z rodiny 50 % z
celkové ceny.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme. Můžete
se obracet na svá DCM nebo přímo na sekretariát Sekce pro mládež ČBK: Anna Brabcová:
mladez@cirkev.cz, +420 731 625 965.
Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.
cz. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se
může zúčastnit každý, kdo si troufne spát pod
širákem.
Více informací na webu setkání:
krakov2016.signaly.cz.
P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
1. listopadu
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Otovice 		
08:30
Ruprechtice		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Horní Adršpach		
15:00
Broumov, klášter		
17:00
8. listopadu
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Martínkovice 		
08:30
Vernéřovice 		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Zdoňov			15:00
Broumov, klášter		
17:00
15. listopadu
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Šonov, kaple PM		
08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Horní Adršpach		
15:00
Broumov, klášter		
17:00
22. listopadu
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Martínkovice		
08:30
Ruprechtice 		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Horní Adršpach		
15:00
Broumov, klášter		
17:00
29. listopadu
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Božanov			08:30
Heřmánkovice 		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Zdoňov			15:00
Broumov, klášter		
17:00
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
Teplice, sv. Vavřinec
16:45
Sobota k. sv. Václava
17:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

MŠE SV. V TÝDNU
BROUMOV
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

Ve dnech 02. 11. – 07. 11.
budou mše sv. jenom večer v 17:00 hod
v dřevěném k. PM
(kromě úterý 03. 11.,
kdy bude mše sv. v klášterním k.
celebrovaná Mons. T. Holubem;
v pondělí 02. 11. bude mše
sv. i ráno v 08:00 hod u P+P a v 15:00 hod
v Šonově v kapli PM).
Svátost smíření 20 min před
každou mší sv. + sobota 28. 11., P+P, 09:00 –
10:30 hod (2 – 3 kněží).
Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 18:00 hod;
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

hod
hod
hod
hod
hod
hod

Výuka náboženství – Broumov:
0. - 2. tř.: pondělí,
ZŠ Meziměstí, 13:45 - 14:30 hod
3. tř. (1. sv. přijímání):
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45 hod
4. tř.: středa,
ZŠ Meziměstí, 13:15 - 14:00 hod
5. - 6. tř.: pátek,
fara Broumov, 13:45 - 14:30 hod
4. - 5. tř.: pátek,
fara Broumov, 13:45 - 14:30 hod
7. - 8. tř.: středa,
fara Broumov, 14:20 - 15:05 hod
Výuka náboženství – Teplice n/M:
Horní Adršpach: středa 13:00 hod
Teplice: pátek 13:00 hod (2. - 5.tř)
Vernéřovice: pátek 14:30 hod

MŠE SV. V TÝDNU
TEPLICE NAD METUJÍ
Pondělí -		
Úterý
-		
Středa k. sv. Vavřince
16:45
Čtvrtek k. sv. Vavřince
16:45
Pátek k. sv. Vavřince
16:45
Sobota k. sv. Vavřince
08:00

hod
hod
hod
hod

V „dušičkovém týdnu“
budou i tyto bohoslužby:
1. 11.:
16:30 hod Teplice:
dušičková pobožnost - hřbitov Teplice
2. 11.:
15:00 hod: H. Adršpach,
16:30 hod Zdoňov,
18:00 hod Teplice
3. 11:
16:45 hod Teplice
Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
Adorace: čtvrtek 16:15 – 16:45 hod.
Svatý Martin v Martínkovicích
Neděle 8.11. v 8:30* Poutní mše svatá
Sobota 14.11. - s úderem 4. hodiny odpolední:
Svatomartinský program

V sobotu 10. října jsme navštívili v želivském
klášteře nejenom pana opata Jáchyma a cestou
zpátky jsme se pomodlili u hrobu P. Josefa
Toufara v Číhošti. ml

Začátek pod kostelem u zastávky autobusu „Na
chmelnici“ S sebou baterky (malé děti lampiónky),
buřtíky na opečení
Teplé oblečení na sebe, program bude z části
probíhat venku
Vstupné dobrovolné formou daru žebrákovi
Srdečně zve farníci z Martínkovic

Nový kněz v Teplicích nad Metují
Od 1. října
nastupuje do Teplic nad Metují P. Antonín Brychta jako kaplan (farní vikář) farnosti.

Paypal účet farnosti
church.broumov@gmail.com

Funguje tak, že se lidem pošle tento e-mail a oni na něj pošlou
peníze přes Paypal (v PayPalu se musí zadat právě e-mail). PayPal se používá při platbách
po internetu, nejčastěji ve spojení s e-bayem.
Má ho dost lidí a je jednoduché přes něj něco poslat.

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