BROUMOVSKÝ BIM
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
CENA – DOBROVOLNÁ ... DĚKUJEME ZA VÁŠ PŘÍSPĚVEK

ZAČÍNÁ NÁM NOVÝ ROK 2016
Víme s jistotou jedno, že bude o den delší, je přestupný.
Víme i druhé, že pro nás katolické křesťany, to až do první
neděle adventní bude Milostivý rok Božího milosrdenství. Pravděpodobně to bude rok mnoha špatných zpráv ze světa i z domova. Ale právě proto je důležité, abychom nezapomínali na tu
dobrou zprávu, ba přímo nejlepší zprávu – RADOSTNOU ZVĚST
= EVANGELIUM. Nenechme se ničím zastrašit a snad ani zne-
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pokojit. Na druhou stranu nebuďme neteční a apatičtí. Buďme
lidmi Evangelia, lidmi Ježíše, pravými Božími dětmi. Lidmi, kteří
v sobě nesou tomuto světu Kristův pokoj, který svět nemůže
dát, ale ani VZÍT!!! Nesme mu Boží lásku i skrze naše srdce,
náš úsměv, naše dobré slovo, naši pomocnou ruku.
Ať nám k tomu na přímluvu Panny Marie žehná dobrý Bůh.
P. František Hofman
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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.

Papež o Bibli k mladým:
Je to nebezpečné čtení
Vatikán. Papež František napsal předmluvu ke zvláštnímu vydání Bible pro mládež.
Připravili jej rakouští
jezuité z Papežského
biblického ústavu a
univerzit z Bochumi a
Innsbrucku ve spolupráci s mladými lidmi.
Prozatím je k dispozici v německém jazyce
a pod názvem Bibel. Jugendbibel der Katholischen Kirche ji vydala před měsícem Rakouská
biskupská konference. Z grafického hlediska je
nejoriginálnějším prvkem komiksový průvodce
spojující jednotlivé biblické texty od stvoření až
po Apokalypsu. Papež František ve své předmluvě napsal:

„Moji drazí mladí přátelé,
kdybyste viděli moji Bibli, možná by vás vůbec
nezaujala. Řekli byste si: „Cože? Toto je papežova Bible? Ta stará a ohmataná kniha?“. Možná
byste mi chtěli darovat novou, třeba za tisíc euro,
ale nechtěl bych ji. Mám rád svoji starou Bibli,
která mne provází celý život. Viděla moji radost,
byla skropena mými slzami, je mým nedocenitelným pokladem. Z ní žiji a za nic na světě bych ji
nedal pryč.
Bible pro mládež, která právě vychází, se mi moc
líbí. Je živá, oplývá svědectvími svatých mladých,
vyvolává chuť přečíst ji jedním dechem, od první
do poslední stránky. A co potom? Potom ji schováte, zmizí v regálu knihovničky, možná se ocitne
vzadu, ve třetí řadě a začne ji pokrývat prach. Až
ji jednoho dne vaše děti prodají do antikvariátu.
Ne, takto to nesmí být!
Chci vám říci jedno: ještě více než v počátcích
církve jsou dnes křesťané pronásledováni. Z jakého důvodu? Jsou pronásledováni, protože nosí
znamení kříže a dosvědčují Krista; jsou souzeni,
protože mají Bibli. Je zřejmé, že Bible je kniha
krajně nebezpečná, dokonce natolik riziková,
že v určitých zemích je s tím, kdo Bibli vlastní,
zacházeno tak, jako by měl ve skříni schované
výbušniny!
Mahátma Gándhí, který křesťanem nebyl, jednou řekl: „Vám křesťanům je svěřen text, který
obsahuje tolik dynamitu, že by mohl vyhodit do
vzduchu celou civilizaci, podrobit si svět a přinést
pokoj planetě zmítané válkou.“
Co tedy držíte v ruce? Mistrovské literární dílo?
Sbírku starodávných a krásných historek? Mnoha křesťanům, kteří se nechají kvůli Bibli věznit a
mučit, by se v takovém případě muselo říci: „Jste
hloupí a neprozíraví, vždyť je to jen literární dílo!“
Nikoli, Božím Slovem přišlo na svět světlo, které
nikdy nezhasne. Máte tedy v rukou něco božského: knihu jako oheň, knihu, kterou promlouvá
Bůh. Proto si pamatujte: Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, aby jste
ji drželi v rukou, často, denně, ji četli, ať sami
nebo s někým. Ostatně, společně sportujete a
chodíte nakupovat, tak proč byste společně –
ve dvou, třech či čtyřech - nečetli Bibli? Třeba
venku, ponořeni v přírodě, v lese, u moře, večer
při svíčce... uděláte silnou zkušenost, která vámi
zacloumá. Anebo budete mít strach, že budete
vypadat před druhými směšně?
Čtěte pozorně. Nezůstávejte na povrchu jako při
čtení komiksu! Boží Slovo prostě nelze přečíst
najednou! Spíše se ptejte: „Co říká mému srdci? Těmito slovy ke mně promlouvá Bůh? Možná
vzbuzuje moji touhu, moji hlubokou žízeň? Co
mám dělat?“ Jedině tak bude moci Boží Slovo
rozvinout veškerou svoji sílu; jedině tak může být
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náš život proměněn a stane se plným a krásným.
Svěřím se vám s tím, jak svoji starou Bibli čtu já:
často ji vezmu, kousek si přečtu, potom ji odložím stranou a nechám na sebe hledět Pána. Ne,
že já se dívám na Pána, ale On na mne: Bůh je
opravdu přítomen. Nechám se od Něho pozorovat a cítím – a není to zajisté žádný sentimentalismus – vnímám v hloubi to, co mi Pán říká.
Někdy nemluví a pak neslyším nic, jen prázdno,
samé prázdno... Ale trpělivě tak setrvávám a
čekám, ve čtení a v modlitbě. Modlím se vsedě, protože klečení mi nedělá dobře. Někdy při
modlitbě dokonce usnu, ale to nevadí: jsem jako
dítě, které je nablízku svému otci a to je to, co
je důležité.
Jestli mne chcete potěšit, čtěte Bibli.
Váš papež František.
www.radiovaticana.cz/03.12.2015

Nabídka jazykových kurzů
a překladatelských služeb ANJ, PJ
Anglický a polský jazyk
(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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LAUDATO SI’ VII.
nová encyklika papeže Františka o ekologii

Klima jako obecné dobro
23. Klima je obecným
dobrem všech a pro
všechny. Na globální
úrovni jde o složitý
systém související s
mnoha podmínkami podstatnými pro
lidský život. Existuje
velmi značný vědecký
konsensus, který říká,
že prožíváme znepokojující oteplování klimatického systému. V posledních desetiletích bylo toto oteplování provázeno stálým zvyšováním hladiny moří a je obtížné
neklást je do souvislosti s rostoucím počtem
extrémních meteorologických jevů, nehledě na
to, že vědecky zjistitelnou příčinu nelze připisovat každému jednotlivému jevu zvlášť. Lidstvo
je povoláno uvědomit si nezbytnost změny stylů života, produkce a spotřeby, aby bylo možné
potírat toto oteplování nebo přinejmenším lidské
příčiny, které jej produkují či zesilují. Je pravda,
že existují jiné faktory (jako vulkanická činnost,
variace oběžných drah a zemské osy, solární cyklus), ale četné vědecké studie ukazují, že větší
část globálního oteplování posledních desetiletí
je způsobena velkou koncentrací skleníkových
plynů (oxid uhličitý, metan, oxid dusný) vznikajících především z lidské činnosti. Jejich koncentrace v atmosféře zabraňuje tomu, aby se teplo ze
slunečních paprsků odražených ze země ztratilo
v prostoru. Umocňuje to zvláště model rozvoje,
založený na intenzivním používání fosilních paliv, která jsou středem světového energetického
systému. Vliv měla také rozšiřující se praxe měnit původní využívání půdy, zvláště odlesňováním
pro zemědělské účely.
24. Oteplování má vliv na koloběh uhlíku. Vytváří se bludný kruh, který situaci ještě zhoršuje
a ovlivňuje disponibilitu přírodních zdrojů jako
je pitná voda, energie a zemědělská produkce
v teplých krajích a způsobuje zánik části biodiverzity planety. Tání polárních a vysokohorských
ledovců hrozí vysoce rizikovým únikem metanu a rozklad zamrzlé organické hmoty by mohl
ještě více zvýšit emisi oxidu uhličitého. Situaci
zhoršuje úbytek tropických pralesů, které jinak
pomáhají zmírnit klimatickou změnu. Znečištění
způsobené oxidem uhličitým zvyšuje kyselost
oceánů a narušuje mořský potravní řetězec. Pokud bude nynější tendence pokračovat, mohlo by
toto století být svědkem nevídaných klimatických
změn a bezprecedentní destrukce ekosystémů,
což by mělo vážné důsledky pro nás všechny.
Např. zvýšení hladiny moří může vytvořit extrém-

ně závažné situace, vezme-li se do úvahy, že
čtvrtina světové populace žije na mořských březích nebo velmi blízko moře a většina velkoměst
leží v pobřežních zónách.
25. Klimatické změny jsou globálním problémem,
který má vážné ekologické, sociální, ekonomické, distribuční a politické implikace, a představují
pro lidstvo jednu z hlavních současných výzev.
Nejtíživější dopady pravděpodobně v příštích
desetiletích pocítí rozvojové země. Mnozí chudí
žijí v místech obzvláště zasažených jevy souvisejícími s oteplováním a prostředky jejich obživy
silně závisí na přírodních rezervách takzvaných
ekosystémových služeb, jako zemědělství, rybolov a lesní zdroje. Nemají jiné ekonomické možnosti a jiné zdroje, které jim umožní přizpůsobit
se klimatickým vlivům nebo čelit katastrofálním
situacím, a mají omezený přístup k sociálním
službám a sociálnímu zabezpečení. Klimatické
změny kupříkladu způsobují migrace živočichů a
rostlin, jež se ne vždycky mohou adaptovat. To se
dotýká zdrojů produkce těch nejchudších, kteří
jsou nuceni rovněž migrovat za velké nejistoty,
pokud jde o budoucnost života jejich i jejich dětí.
Tragicky se zvyšuje počet migrantů, kteří utíkají
před bídou umocněnou zhoršováním životního
prostředí, nedostává se jim statutu uprchlíků
podle mezinárodních konvencí a nesou tíži vlastního života zbaveného jakýchkoli ochranných norem. Existuje bohužel všeobecná lhostejnost vůči
těmto tragédiím, ke kterým doposud dochází v
různých částech světa. Chybějící reakce na tato
dramata našich bratří a sester je znamením ztráty onoho smyslu pro odpovědnost za naše bližní,
na kterém stojí každá civilizovaná společnost.
26. Zdá se, že mnozí z těch, kteří mají více zdrojů
a ekonomické či politické moci, se soustřeďují
především na zastírání problémů či skrývání jejich příznaků a usilují pouze o omezení některých
negativních dopadů klimatických změn. Mnohé
příznaky však ukazují, že tyto efekty se mohou
stále zhoršovat, pokud budeme pokračovat podle nynějších vzorců produkce a spotřeby. Proto
se stal naléhavým a neodkladným rozvoj politiky,
která by v příštích letech drasticky snížila emise
oxidu uhličitého a ostatních znečišťujících plynů,
například nahrazením fosilních paliv a rozvojem
zdrojů obnovitelné energie. Ve světě je nepatrný přístup k čistým a obnovitelným energiím. Je
zapotřebí rozvinout adekvátní technologie jejich
akumulace. Nicméně v některých zemích došlo k
pokrokům, které začínají být významné, byť jejich
dostupnost nemá zásadní proporce. Došlo také
k některým investicím do způsobů produkce a
dopravy, které spotřebovávají méně energie a vyžadují menší množství surovin, jakož i do metod
stavebnictví či restrukturalizace budov se zlepšenou energetickou účinností. Tyto dobré praktiky však zdaleka nejsou všeobecné.
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Rok 2016 ve farních akcích
9. ledna
Tříkrálová sbírka
10. ledna
Tříkrálový průvod
15. ledna
Víkend pro mládež (Vesmír)
30. ledna
Farní ples v Martínkovicích
10. února
Popeleční středa
13. února
Postní duchovní obnova
29. února
Ekumenická bohoslužba
25. března
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích
(dopoledne)
5. května
Nanebevstoupení Páně
7. května
Pouť do Vambeřic
13. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.
14. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
15. května
1. svaté přijímání/slavnost Seslání Ducha
Svatého
15. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost
21. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích
22. května
Hvězda – májová pobožnost
26. května
Boží Tělo
29. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
(cyklopouť)
10. června
Noc kostelů
18. června
Farní den (klášter)
23. července
Jakubsko-anenský víkend
25. – 29. července
Farní tábor, fara Ruprechtice
6. srpna
Křinická pouť
1. října
Farní výlet
23. října
Svatohubertská bohoslužba
12. listopadu
Den veteránů (Martínkovice)
12. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
24. prosince
Zpívání koled v nemocnici
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KOMPENDIUM
KATECHISMU

Filotea: O tom, že se musí
odporovat i malým pokušením

DESATERO PŔIKÁZÁNÍ

Vlci a medvědi jsou nebezpečnější než
mouchy, ale zato nám tolik neztrpčují život, neobtěžují tolik, ani tak nepokoušejí
naši trpělivost.
Je docela snadné nedopustit se vraždy,
ale je těžké varovat se malých zlostí.
Je docela snadné nedopustit se nevěry,
ale není tak lehké zdržovat se zamilovaných pohledů, či neříkat nebo neposlouchat lichotivá slova.
Je docela snadné nebrat bližnímu majetek, ale nesnadné po něm nedychtit.
Je docela snadné neříkat křivé svědectví před soudem, ale nesnadné nezalhat
ve společnosti.
Je docela snadné neopíjet se, ale nesnadné je být střídmý.
Je docela snadné nepřát bližnímu smrt,
ale nesnadné nepřát mu nějakou nepříjemnost.
Je docela snadné nepomlouvat, ale nesnadné nevyvyšovat se nad druhého.

434. „Mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčného života?“ (Mt 19,16)
Ježíš odpovídá mladíkovi, který mu klade tuhle
otázku: „Chceš-li vejít do života, zachovávej
přikázání“, a pak dodává: „Pojď a následuj mě“
(Mt 19,16-21). Následovat Ježíše zahrnuje
zachovávání přikázání. Zákon není zrušen, ale
člověk je vyzýván, aby jej znovu našel v osobě
božského Mistra, který jej v sobě dokonale
uskutečňuje a zjevuje jeho plný význam, dosvědčuje jeho trvalou platnost.
435. Jak Ježíš vykládá Zákon?
Ježíš jej vykládá ve světle dvojího a jediného
přikázání lásky: „Miluj Pána svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je
jemu podobné: Miluj svého bližního jako sám
sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý
Zákon a Proroci“ (Mt 22,37-40).
436. Co to znamená „Desatero“?
Desatero znamená „deset slov“ (Ex 34,28); je to
posvátný text, jenž shrnuje Zákon, který Bůh dal
izraelskému lidu v rámci Úmluvy prostřednictvím Mojžíše. Vytyčuje pro vyvolený národ a pro
jednotlivého věřícího životní cestu, osvobozenou
z otroctví hříchu.
437. Jaká je souvislost mezi Desaterem
a Úmluvou?
Desatero se chápe ve světle Úmluvy, v níž
se zjevuje Bůh tím, že dává poznat svou vůli.
Zachováváním přikázání lid vyjadřuje, že patří
Bohu a vděčně odpovídá na jeho iniciativu lásky.
438. Jakou důležitost přikládá církev
Desateru?
Církev, věrna Písmu a Ježíšovu příkladu,
přiznává Desateru základní důležitost a význam.
Křesťané jsou povinni je zachovávat.
439. Proč tvoří Desatero organickou
jednotu?
Deset přikázání tvoří organický a nerozdělitelný
celek: protože každé přikázání odkazuje k dalším a k celému desateru. Proto porušovat nějaké přikázání znamená přestoupit celý Zákon.
440. Proč Desatero zavazuje těžce?
Protože vyhlašuje závažné povinnosti člověka k
Bohu a k bližnímu.
441. Je možné zachovávat Desatero?
Ano, protože Kristus, bez něhož nemůžeme
dělat nic, nás uschopňuje zachovávat je darem
svého Ducha a své milosti.

Sv. František Saleský (kráceno)

Sv. Gudula,

8. ledna, patronka Bruselu
Pocházela z Brabantska na území Belgie. Byla
dcerou lotrinského hraběte Witgera a jeho svaté manželky Amalburgy (Amálie). O její výchovu
bylo dbáno v klášteře v Nivelles a abatyše sv.
Gertruda je pokládána za její křestní kmotru. Ta
v roce 659 zemřela a Gudula se z kláštera vrátila
k rodičům do Hamu. Žila ve značné kajícnosti.
Zbudovala si prostý příbytek jako celu a pokračovala ve stylu života, jaký si v klášteře osvojila.
Mezi její kající skutky patří i odstranění podešví
z obuvi, aby bosá chodila zcela nenápadně. Vše
přinášela Ježíši v oběť, aby tak přispívala k Jeho
oběti na záchranu hříšníků. V legendě o ní je
zmínka i o světle, které ji cestou do kostela ďábel zhasl a anděl znovu rozsvítil. Tím je naznačen
i boj v jejím duchovním životě: útoky zlého ducha
a pomoc z nebeské strany. Měla dva sourozence,
z nichž sestra Rainelda zemřela v Saintes u Halu
asi r. 680 při nájezdu nepřátel a byla svatořečena s Grimoaldem a Gondulfem (pam. 16. 7.
). Po smrti otce její matka Amalburga vstoupila
do kláštera v Maubenge a zemřela asi v r. 690.
Gudula za svého života pomohla mnoha potřebným a mnohé zázračně uzdravila. V přísné sebekázni setrvala až do konce života a její ostatky
byly uloženy v chrámu sv. Michaela v Bruselu.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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ani ve svém životě nespějeme, jedná se právě
jen o toto. Později ale Augustin dodává: pokud
se zamyslíme hlouběji, nevíme vlastně ani to,
po čem skutečně toužíme, co bychom vlastně
chtěli. Dokonce ani tuto skutečnost neznáme;
pravě v těch okamžicích, když si myslíme, že se
jí dotýkáme, jí vůbec nedosahujeme. „Nevím, za
co se máme modlit“, vyznává spolu se svatým
Pavlem (Řim 8,26). Víme jen to, že to, co známe,
to rozhodně není. Nicméně právě v našem nevědění víme, že tato skutečnost určitě existuje.
„A tak,“ píše Augustin, „je v nás jakási učená
nevědomost (docta ignorantia).“ Nevíme, po čem
bychom měli opravdu toužit; „pravý život“ nepoznáváme; a přece víme, že určitě existuje něco,
co my neznáme a k čemu jsme přitahováni.

Co je věčný život?
Je křesťanská víra i pro nás dnes nadějí, která
proměňuje a nese náš život? Je pro nás „performativní“ – poselství, které nově utváří život
–, nebo jde o čistou „informaci“, kterou jsme
mezitím odložili, a která je překonaná novějšími
informacemi? Při hledání odpovědi bych vyšel z
klasické formy dialogu z křestního obřadu, vyjadřujícího přijetí novorozence do společenství věřících a jeho znovuzrození v Kristu. Kněz poté, co
se zeptal na jméno, jež se rodiče rozhodli dítěti
dát, pokračoval otázkou: „Co žádáš od církve?“
Odpověď: „Víru.“ „A co ti dává víra?“ „Věčný život.“ Rodiče v dialogu vyjádřili, že pro dítě hledali
přístup k víře, společenství s věřícími, protože
ve víře spatřovali klíč k „životu věčnému“. Dnes
jako včera jde ve křtu pravě o toto: není to tedy
jen úkon socializace do komunity, nejedná se o
pouhé přijetí do církve. Rodiče počítají s tím, že
jejich dítě dostane více: očekávají, že víra, k jejíž
ucelené podobě patří společenská uspořádanost
církve a její svátosti, mu dá život – život věčný.
Víra je podstata naděje.
Nyní ale vyvstává otázka: Chceme vůbec žít věčně? Možná že dnes řada lidí odmítá víru jednoduše proto, že jim věčný život nepřipadá atraktivní. Vlastně vůbec věčný život nechtějí, zatímco
naplno touží po přítomnosti a víra ve věčný život
jim pak překáží v tom, aby za svým cílem šli
naplno. Žít věčně, bez konce, se pak jeví spíše
jako odsouzení než jako dar. Smrt je jistě třeba
oddálit, jak nejdéle to jen jde. Nicméně život bez
konce, věčný život, se nakonec stává nudným,
až nesnesitelným. Vlastně přesně toto má na

mysli církevní otec Ambrož v proslovu při pohřbu
svého zemřelého bratra Satira: „Smrt nepatřila k
přirozenosti, ale stala se její součásti. Bůh s ní
na počátku nepočítal, ale posléze ji daroval jako
léčivý prostředek […] Přestoupení totiž zapříčinilo, že se lidský život v každodenním lopocení a
v nesnesitelném pláči stal žalostným. Bylo třeba
se zlem skoncovat, aby smrt navrátila to, co život
ztratil. Nesmrtelnost by tak byla spíše zátěží než
předností, pokud by ji neosvítila milost.“ Ambrož
pravil už i dříve: „Nad smrtí nemáme plakat, protože je příčinou spásy.“
Ať svatý Ambrož svými slovy myslel cokoliv, je
faktem, že pouhé odstranění smrti či jen její nekonečné oddalování by zemi i lidstvo přivedlo do
nemožného stavu, z něhož by neměl prospěch
vůbec nikdo. V našem postoji je zřejmě rozpor,
odkazující na vnitřní rozpornost naší existence.
Na jedné straně nechceme umřít; především ti,
kdo nás milují, nechtějí, abychom zemřeli. Na
druhé straně však netoužíme ani po nekonečné
existenci; země vlastně ani pro takovou perspektivu stvořena nebyla. Tak co tedy opravdu
chceme? Paradox tohoto našeho postoje vyvolává hlubší otázku: co je ve skutečnosti „život“?
A co znamená „věčnost“? Máme okamžiky,
v nichž z ničeho nic cítíme: ano, takhle vypadá
opravdový život – takhle by měl vypadat. Vedle
toho ovšem to, čemu každodenně říkáme „život“, životem ve skutečnosti není. Sv. Augustin
v jednom obšírném listu o modlitbě, adresovaném Probě, urozené římské vdově a matce tři
konsulů, napsal: Nakonec chceme vlastně jen
jednu věc – „šťastný život“, život, který je prostě
životem, prostě „štěstím“. O nic jiného nakonec
v modlitbě neprosíme, k ničemu jinému vlastně
5

Myslím, že Augustin zde přesným a i pro nás stále platným způsobem popisuje podstatné lidské
situace, z nichž vycházejí všechny rozpornosti a
naděje. Chtěli bychom nějak mít autentický život,
jehož by se ovšem smrt ani nedotkla; na druhou
stranu vůbec nevíme, kam nás život směruje a
pobízí. Nepřestáváme toužit po tom, abychom
toho dosáhli, a přesto víme, že vše, co můžeme
zakusit nebo uskutečnit, není to, po čem toužíme.
Tato „věc neznámá“ je pravá „naděje“, jež nás
stále pobízí, a její neznámost je to, co zapříčiňuje
všechna zoufalství, všechna pozitivní i destruktivní úsilí o opravdovost světa a opravdového
člověka. Označení „věčný život“ se pokouší dát
jméno tomuto nepoznaně či nevědomky známému. Nutně je to označení, které je nedostatečné
a matoucí. Vždyť „věčný“ je slovo, které vyvolává ideu nekonečnosti a vzbuzuje v nás strach; u
„života“ myslíme na námi zakoušený život, který
máme rádi a nechceme ztratit, který je nám stálým zdrojem spíše námahy než uspokojení, takže po něm na jedné straně toužíme, zatímco na
straně druhé ho vlastně nechceme. Můžeme se
pokusit vystoupit prostřednictvím myšlení z časnosti, v niž jsme uvězněni, a vytušit, že věčnost
není stereotypní, do nekonečna se opakující sled
kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný
okamžik, v němž my spolu s celkem, jenž nás
obepíná, spočíváme ve vzájemném objetí. Mohlo
by jít o okamžik ponoření se do oceánu nekonečné lásky, v němž už neběží časomíra, není
žádné předtím a potom. Věčnost si pak můžeme
představit tak, že tento okamžik je životem v plném smyslu, stále nové noření se do nekonečné
rozlehlosti bytí, v němž nás zaplavuje neodolatelná radost. Ježíš to vyjadřuje v Janově evangeliu
takto: „Znovu vás uvidím a vaše srdce se zaraduje a nikdo vám vaši radost nebude moci vzít.“
(16,22) Je třeba uvažovat tímto směrem, pokud
chceme pochopit, kam míří křesťanská naděje,
co očekáváme od víry, od našeho bytí, které je
spojené s Kristem.
(Z encykliky Benedikta XVI. o naději – Spe salvi)
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Rozhovor
s P. Antonínem
Od října 2015 působí v našich farnostech P. Antonín Brychta. Je tedy nejvyšší čas položit mu
několik otázek.
Kde vidíte kořeny Vašeho povolání ke kněžství?
Moji rodiče, prarodiče i jejich předci byli věřící,
alespoň pokud mám informace. Domnívám se,
že právě ve víře těchto lidí by mohl být jeden
z kořenů. Také jsem krátký čas pracoval, ještě
před seminářem, v charitním zařízení, kde pracovaly řeholní sestry a ty se modlily za kněžská
povolání.
Jak se brněnský rodák dostane do východočeské diecéze?
Původně jsem chtěl působit v diecézi litoměřické
– jako misijní kněz v rámci České republiky, ale
tehdy se objevily vážné důvody, které mě pohnuly, abych zvolil něco bližšího Brnu – zvolil jsem
tedy královéhradeckou diecézi.
14. září tohoto roku oslavíte 25 let kněžské
služby. Jak toto období hodnotíte?
Toto období vnímám jako cestu, kterou člověka
vede Bůh. Není to moje zásluha, že jsem mohl

prožít skoro dvacet pět let jako kněz, a pokud
snad, tak jen málo. Je to především Boží milost
a dar.
Kterou z českých farností, kde jste dosud působil, jste si nejvíc oblíbil?
Bylo by nespravedlivé říci, že nějaká farnost mně
byla milejší, i když jsem měl oblíbenější farnosti.
Pomoc lidí v těch měně oblíbených farnostech
pro mě byla velmi cenná. Proto nemohu říct, které farnosti pro mě byly nejoblíbenější.
Co Vás vedlo do Ruska?
Na celém území Ruska působí asi 180 katolických kněží – tedy asi o 30 kněží méně než na
území celé naší diecéze, na území 220x větším
než Česká republika a v populaci, které je asi
patnáctkrát více než nás. Církev by měla Rusku
věnovat větší pozornost.
Kde jste působil?
Byly to farnosti: Jičín, Heřmanův Městec, Čáslav,
Krucemburk, Seč u Chrudimi, Sádek, Nalčick
(Rusko – Kavkaz), Sadovyj (Rusko – Krasnodarský kraj) a nyní Teplice.
Jak byste charakterizoval lidi, které jste během ruské misie poznal?
Farnosti v Rusku se rychleji rozvíjejí než u nás.
Lidé působí více upřímně, ale bojí se. Mění často
své názory. Dodržet slovo nebo být dochvilný je

vzácnost. Opravdovému přátelství se snad nemají podle čeho nebo koho učit. Umějí se družit,
umí být zdvořilí a pohostinní, ale to bývá snad
vždy jen konvence. O to větší roli hraje klan, rodina, příbuzenstvo, známosti. Lidé jsou ale vnímaví ke slovu kněze, a umí nezištně a velkoryse
pomáhat.
Jak je v Rusku vnímána katolická církev?
Má kredit a respekt, i když jí není dovoleno moc
dělat. Lidem je sympatická. Působí na ně lidštěji,
prostěji a logičtěji než jiná velká církev v Rusku.
Ovšem! - pokud se lidé s katolickou církví a s katolickým knězem v Rusku vůbec mají šanci přímo
setkat – a to je hlavní problém.
Kde vidíte kořeny Vaší lásky k pedagogice?
Nevím, jestli mám lásku k pedagogice. Musel
jsem řadu let učit náboženství a pracovat s dětmi. Když nebyli spolupracovníci, bylo potřebné
občas pozvat děti na faru nebo na malý výlet,
a některé děti mně to svým přátelství vracely. I
v Rusku. Mám mezi dětmi mnoho kamarádů.
A na závěr: Jak jste si za tři měsíce u nás
zvykl a jaký máte dojem z obou farností?
Myslím, že jde o dobré farnosti. V Teplicích i okolí se setkávám s dobrými lidmi, i když třeba do
kostela nechodí. Mám dobrý pocit.
Děkujeme

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí Tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici
a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší Tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět Tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také Tvoji služebníci byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti
a aby Tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme Tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
6

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
Bude to hezké třeba jen při svíčkách,… romantika,… V létě u sv. Markéty to bude mít také své
kouzlo.
Co se budeme modlit a jak to bude, to se nechám inspirovat, nemám přesnou představu.
Byla by na úvod mše sv. a pak adorace, modlitby
a svátostné požehnání. Bylo by to vždy trochu
spojeno s úctou k relikviím svatých. Sv. Prokop,
poustevník – za vlast a obnovu duchovní. Sv. Pater Pio - za usmíření a uzdravení duší, obrácení
a prohloubení víry. Sv. Jan Pavel II. - za církev,
mládež, kterou měl tak rád,… Nevím, to vyplyne
z děje a okolností,… Předpokládám, že bychom
se i se mší sv. modlili tak 90 minut. Jedna vyučovací hodina na vysoké škole. Jako by to byla
vyšší škola naší zbožnosti.
Mám myšlenku, že bychom se modlili každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, v zimě od 17 hodin,
v létě – to by se vidělo.

Šonovský smír
Asi nejsem sám, kdo si klade otázku o svém
životě. Proč jsem zrovna tady a co zrovna tady
mám dělat, nebo mám být jinde? Teď nemyslím,
že je to otázka sklerotického dědy, ale otázka
člověka, který hledá své životní poslání.
Já si už rok kladu tyto otázky a myslím, že mi
konečně Pán Bůh ukazuje souvislosti a okolnosti
tak, že v nich nacházím odpovědi na své otázky.
13. století bylo stoletím osídlení zdejšího kraje
německým obyvatelstvem. Nevíme, za jakých
okolností Němci opouštěli své domovy a ani
jak se zde v pustém kraji zabydlovali. Zda vše
probíhalo v klidu a pohodě nebo i s nějakými
násilnostmi. Co víme o době husitské? A navíc, zdejší kraj většinou byl krajem pohraničním.
V pohraničí se vždy bojovalo o ochranu území
a dá se předpokládat, že ani zde tomu nebylo
jinak. Nájezdy Švédů, třicetiletá válka,… Nejvíc
křivd a násilností se zde stalo asi v první polovině
minulého století.
Věci historie jde zkoumat, zaujímat k nim postoje, diskutovat o nich, přít se o názory, posuzovat,
… ale nelze je změnit. Co se stalo, to se stalo.
Já nechci dělat nic z toho, co jsem naznačil. Chci
připomenout v této souvislosti několik vět z bible: Římanům 13,10 „Láska neudělá bližnímu
nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“; A
z liturgického překladu 1. Kor 13, 4 – 7 „Láska je shovívavá, dobrosrdečná,… nedělá, co se
nepatří,… zapomíná, když ji někdo ublíží, má
zármutek, když se dělá něco špatného,… láska
všechno omlouvá,…“
A teď bych rád použil termín z období normalizace. On nám může pomoci se postavit v duchu
lásky, v duchu omluvy k poměrně nedávné histo-

rii. Jaký pojem? Mnozí své postoje z roku 1968
nazvali, že se „pomýlili“.
Zkusme omluvit ty, kteří začali v třicátých letech
hajlovat tím, že se pomýlili. Zkusme ty, kteří se
v čtyřicátých a padesátých letech chovali ne vždy
spravedlivě a lidsky omluvit stejným pojmem.
Pomýlili se. My je neodsuzujeme. Ale, to že se
někdo pomýlí, znamená, že udělá omyl, chybu,
zlou věc. A to je špatné. A každá špatná věc, má
i špatné následky, důsledky a ovoce.
A kdo se zde kdy snažil o odčinění těchto následků? Těchto - myslím, za celou historii? Kdo
se snažil prosit za odpuštění vin, které zde byly
spáchány a možná vyvolaly velikou vlnu nenávisti
často vedoucí až k prokletí? Co my víme, jaké
zde máme v tomto ohledu „dědictví“?
A kde se v době nedávné staly ty nejhorší zločiny? V Šonově. Zde byli zastřeleni před 70 lety
dva kněží!
Tyto všechny souvislosti mne vedou k tomu začít se právě zde v Šonově modlit za usmíření, za
odpuštění, za odstranění prokletí zdejšího kraje.
Ono i část toho zla je vidět na našem krásném
klášteře, který se sice postupně opravuje a vrací
k životu, ale ne životu duchovnímu. Životu světskému až světáckému. I za to se budeme modlit,
aby klášter byl klášterem. Byl bych rád, aby se
pak jednou naše modlitby rozšířily i do kláštera.
Ano, Šonov je „konec světa“. Vím, mnozí se sem
nedostanete. Ale často právě ze zapadlých míst
Bůh dal mnoho milostí. My nemůžeme Boha nutit, my ho můžeme prosit.
Zdejší kostelík P. Marie je malý. Pokud se někdo
přijde se mnou modlit, budeme si blízko, dá se tu
zatopit plynovými kamny, nebudeme vysloveně
mrznout, a bude to kus naší oběti pro Pána Boha
a pro vyprošení toho, za co se budeme modlit.
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Na závěr napíšu tolik. Já začnu po Novém roce,
i kdybych měl být sám, jako jsem tu měl sám
mši sv. na dušičky v 15 hodin. Byla krásná, byl
tu Bůh, jeho láska,… Když se někdo přidá, budu
jen rád.
P. František Hofman.

Tříkrálová sbírka 2016
Milí farníci, ráda bych Vám připomněla, že
se nám přiblížil čas Tříkrálové sbírky.
Proto bych chtěla poprosit dospělé i děti o
podporu a pomoc. Známé tváře vedoucích
skupinek jsem již oslovila, ale budu moc
ráda, když se ještě další odvážlivci přihlásí.
Sbírka se bude konat v sobotu 9. Ledna
2016.
Zároveň bych Vás chtěla pozvat na tradiční průvod tří králů, na který se můžete
těšit v neděli 10. ledna v 17 hodin.
Všem Vám přeji úspěšný a požehnaný
nový rok.
Ilona Patrná, kontakt : 775 288 718

Víkend na Vesmíru a Večer mladých
Od pátku 15. ledna (minimálně) do soboty
16. ledna je broumovská mládež zvána na
Vesmír. Smysl akce je jediný, být trochu
spolu i někde jinde než v kostele.
O týden později, v pátek 22. Ledna, je pak
v Červeném Kostelci první letošní Večer
mladých. P. Martin Lanži
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Rok 2015
v životě farností
Uplynulý rok začal jak jinak než tradiční Tříkrálovou sbírkou a následným průvodem. Od 1.
ledna se těšíme přítomnosti a pomoci P. Františka Hofmana, kterého jsme spolu s P. Tomášem
Reschelem přivítali o slavnosti Zjevení Páně. Během roku P. František si svým lidským a přímým
přístupem získal sympatie nejenom farníků, ale
i starých a nemocných v domově důchodců a
v nemocnici. Za zimní období je rovněž nezbytně
zmínit neodmyslitelný farní ples, který se opět
setkal s obrovským zájmem širokého okolí, možná i díky tomu, že se uskutečnil na svátek sv.
Valentýna.
Začátkem jara jsme se už díky P. Františkovi a
OÚ v Otovicích mohli účastnit farní duchovní obnovy. Loňská křížová cesta v Křinicích proběhla
naposled až po velkopátečních obřadech. Letos
díky státnímu svátku proběhne v dopoledních
hodinách. Ke konci měsíce dubna navštívil farnost pražský arcibiskup kardinál Mons. Dominik
Duka, aby požehnal nově rekonstruovaným částem kláštera.
Další změnou, kterou přinesl právě uplynulý rok,
bylo, že od května 2015 je farnost Teplice nad
Metují administrována z Broumova, což přineslo i
částečné změny v časech nedělních bohoslužeb
broumovské farnosti, které však přinesly farníkům „západní“ části farnosti výraznější nedělní
komfort. Jinak, květnová nabídka společného
sdílení a posilování ve víře v podobě poutě do
Vambeřic a májových pobožností si už definitivně
našla své skalní příznivce. Až na cyklopouť do
Malých Svatoňovic, kam jsme se na kolech pro
nezájem opět nevydali. Své místo však našly i
dvě nové aktivity, a to bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích a letniční ekumenická bohoslužba
v kostele Svatého Ducha v Broumově. Rovněž
jako v posledních letech, tak i o uplynulých Letnicích jsme se mohli těšit z nových prvokomunikantů, kterými byli: Kristýnka Filipciková, Matyáš
Hartman, Vladimír Hrubý a Marie Mrázová.
Konec školního roku předznamenal farní den,
který se už po druhé uskutečnil na statku u Teinerů v Křinicích. Začátkem léta se na území broumovském uskutečnila již po třetí, a tím pádem i
naposled, letní brigáda mladých katolíků z celé
ČR - Summerjob, kterou v Martínkovicích zahájil
mší sv. královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan
Vokál. Díky dohodě s Opatstvím začala farnost
hned z kraje prázdnin naplno využívat i částečně
opravenou někdejší budovu fary v Ruprechticích,
kde se kromě jiného uprostřed léta konal Jakubsko – anenský víkend. Z prázdninového programu
se však nepodařilo realizovat farní tábor. Nepláno-

vanou akcí byla srpnová návštěva francouzských
interpretů gregoriánského chorálu. Ta se mohla
uskutečnit i díky putovní fotografické výstavě Tempus fugit, která v roce 2015 navštívila hned tři evropské metropole, a to Brusel, Paříž a Stockholm,
ale i sousední Kreszow.
Od října nastoupil do teplické a broumovské farnosti další kněz, P. Antonín Brychta, kterému se
v krátkém čase povedlo obnovit mše sv. v Horním Adršpachu a ve Zdoňově a rovněž získat na
naše poměry nemálo dětí pro výuku náboženství
v Teplicích nad Metují, Vernéřovicích a Horním
Adršpachu. Tady jenom malé doplnění, že na
území broumovské farnosti navštěvuje výuku náboženství 25 dětí.
Ještě příjemné říjnové počasí jsme využili k farní
pouti do želivského kláštera a návštěvy hrobu P.
Josefa Toufara v Číhošti.
Listopadové martínkovické akce – Den veteránů
a Sv. Martin – úspěšně rozšířila i Svatohubertská
bohoslužba ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
Během četných bohoslužeb nás provázel pěvecký soubor Stěnavan. Velkému zájmu se opět
těšil festival ZA POKLADY BROUMOVSKA, který
oslavil už 10 let své existence, a také další četné
koncerty. Své místo má i pravidelné setkávání
v rámci projektu Net for God (Síť pro Boha) v
klášterní Kreslírně.
Za uplynulý rok bylo v broumovské farnosti pokřtěno 40 dětí a dospělých. V roce 2014 to bylo
37. Svateb bylo 6, v roce 2014 5. Pohřbů bylo 20
(v r. 2014 16) a rozloučili jsme i s Marii Thérovou,
Františkem Maťo, Františkem Novotným a Marii Annou Chmelíkovou. V teplické farnosti byla
v roce 2014 svatba 1, křty 2, pohřby 3.
Na závěr, ale ne v neposlední řadě chci poděkovat všem, kdo pečují o naše kostely ať už jako
kostelníci, varhaníci, či květináři nebo ti, kdo
v kostele vedou modlitbu růžence. Dále všem,
kdo jsou ochotni pomáhat během potřebného
úklidu kostelů. Není možné opomenout ministranty a scholu, která pravidelně doprovází nedělní mši sv. ve farním kostele každou druhou neděli
v měsíci. Za pomoc při snahách o obnovu kostelů bych rád jmenovitě poděkoval Ing. Jakubu
Dědovi, Lic. Heleně Burešové, Bc. Pavlu Šimkovi,
manželům Machovým (oba NPÚ Josefov), Ing.
Janu Joudalovi a Ing. Vladimíru Hrubému. Paní
Radce Krupičkové a panu Janu Zálišovi za spolupráci na farním časopise. Také starostkám a starostům broumovských měst a obcí. Rovněž rád
děkuji svým třem spolubratřím v kněžské službě
P. Františkovi Hofmanovi, P. Antonínovi Brychtovi,
P. Tomáši Reschelovi a p. správci kláštera Přemyslu Sochorovi.
P. Martin Lanži
8

Opravy 2015
Celkové náklady na opravu střechy děkanského
kostela sv. Petra a Pavla činili v roce 2015 1 300
000 Kč, z čehož 615 000 Kč dalo Ministerstvo
kultury České republiky (MK ČR); 360 000 Kč
Město Broumov; 170 000 Kč Biskupství královéhradecké z Fondu solidarity (FS BiHK); 155
000 Kč farnost. Ve stejném kostele se rovněž
pokračovalo v opravě varhan. Rozpočet byl opět
400 000 Kč, přičemž Královéhradecký kraj (KHk)
přispěl částkou 170 000 Kč a zbytek farnost.
S restaurováním varhan se shodou okolností
započalo i v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích. MK ČR letos vyčlenilo 200 000 Kč, spolupodíl farnosti je 20 000 Kč. Také není možné
nezmínit, že v daném kostele je od června uplynulého roku opět funkční elektřina.
Na podzim pokračovaly i práce na střeše kostela
sv. Barbory v Otovicích. MK ČR přispělo částkou
1 600 000 Kč, KHk 155 000 Kč a Obec Otovice
20 000 Kč. K závěru roku taky skončily práce na
kostele sv. Anny ve Vižňově ve výši 470 000 Kč,
přičemž 300 000 Kč je od MK ČR a 170 000 Kč
od KHk.
Rada Královéhradeckého kraje přispěla částkou
50 000 Kč na projektovou dokumentaci pro
fresku Triumfu smrti na broumovské faře, kde
se díky eurodotacím počítá se zpřístupněním dle
všeho v roce 2017. Stejnou částkou Rada přispěla i na opravy 1. patra na faře v Ruprechticích. Na opravy této farní budovy přispělo i Město
Meziměstí částkou 30 000 Kč. Celkové náklady
činí 118 315 Kč. Zbytek doplatilo opatství a farnost.
Práce malého rozsahu se dělaly i na kostelech
sv. Jiří a Martina v Martínkovicích (odvodnění)
a na kostele sv. Marie Magdaleny v Božanově
(okno a boční dveře, 20 000 Kč, Obec Božanov).
Pozorné oko si také všimlo sítí proti ptactvu na
mřížích kostelů u sv. Petra a Pavla, v Otovicích a
v Ruprechticích.
Střecha kostela sv. Michaela ve Vernéřovicích
potřebuje nový nátěr. Rozpočet je 120 000 Kč.
V roce 2015 se udělala polovina, letos se udělá
půlka střechy. Částkou 20 000 Kč přispěla Obec
Vernéřovice, zbytek se doplatil z veřejné sbírky.
Práce pokračovaly i na kostele sv. Vavřince
v Teplicích nad Metují v celkové výši 735 000
Kč, přičemž 600 000 Kč je od MK ČR a 135 000
Kč od KHk. Rovněž tak práce pokračovaly i na
Poustevně, kde od MK ČR je 180 000 Kč; od
KHk 120 000 Kč a od Města Teplic nad Metují
40 000 Kč, čili celkem 340 000 Kč. Akci administruje Občanské sdružení p. Mráze a p. Šikuta. Podstatné opravy postihly i teplickou faru
v celkové výši 200 000 Kč, které jsou z FS BiHK.
Částka 24 000 Kč byla vyplacena za fakturu na
projektovou dokumentaci pro kostel Nejsvětější
Trojice ve Zdoňově.
P. Martin Lanži
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Naši pastýři 1938 – 1945,
zahynuvší a věznění
(325 osob včetně patnácti bezejmenných cisterciáků)
BIM přináší další jména kněží:
František Hadamčík. Vězněn od 17. října 1938
a propuštěn. Do jara 1939 několikrát zatčen a
tvrdě vyslýchán.
Doktor Josef Hájek. Kaplan v Praze-Smíchově.
Zemřel v Dachau 10. listopadu 1942.
Emanuel Hanuš. Podplukovník duchovní služby
ve výslužbě, žil v Klatovech. Z Dachau byl transportován na smrt 6. května 1942.
Karel Hasoň, jezuita-bohoslovec v Praze. Dne
24. června 1944 si pro něj v rámci zátahu na řád
přišlo gestapo.
Josef Heinzel. Kněz německé národnosti, narodil se v Břeclavi. Jezuita a dómský kazatel
v Linci. Zatčen proto, že kázal o Kristu Králi. Dne
26. dubna 1945 nastoupil z Dachau evakuační
transport – pochod smrti. Osvobozen Američany
3. května 1945 v německém Bad Tölzu.
Josef Hejl. V době zatčení farářem v Laštovicích, Diecéze českobudějovická. Příčina zatčení
zněla: podával do ciziny zprávy, které mohou
ohrozit Říši. Své sestře, která byla v klášteře
v Římě, poslal chleba, ve kterém byl uschován
dopis. V dopise podával různé zprávy z domova.
Mezi jiným, že celá řada kněží je zatčena, aniž se
ví proč. Na konci války byl osvobozen z Dachau.
Franz Henke. Zemřel 14. dubna 1941 v Buchenwaldu.
Richard Henkes. Kněz německé národnosti,
člen řádu pallatinů, farář ve Strahovicích, dnes
Diecéze ostravsko-opavská. Už v roce 1938 měl
být za svou činnost, hlavně kazatelskou, zatčen,
ale jeho činy byly amnestovány po připojení Rakouska k Říši. Nakonec zatčen roku 1943 pro
pořádání tridua a na základě udání příslušníka
německé branné moci, kterému se nelíbily Henkesovy výroky v kázání. Richard Henkes zemřel
v Dachau 23. února 1945 na skvrnitý tyfus. U
Patera Henkese v současnosti probíhá proces
blahořečení.
Josef Heral. Vikář katedrály svatých Petra a
Pavla v Brně. Byl zatčen při nacistické akci Albrecht První. Propuštěn na svobodu roku 1940
z Buchenwaldu.
Marcel Higi, emauzský benediktin, zemřel v Terezíně.

byl opět zatčen při zátahu na jezuity.
Leo Hipsch. Jezuita-scholastik v Praze. 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.
Gerhard Hirschfelder. Kněz německé národnosti. Kaplan v Kladské Bystřici, tehdy Arcidiecéze pražská. V Dachau zemřel 1. srpna 1942.
Blahořečen v roce 2010.
Bedřich Hoffmann. V době zatčení farářem
v Horní Bečvě, Arcidiecéze olomoucká. Příčina
zatčení zněla: jako kazatel podvracel odolnost
německé říše, štval proti ní a konal slavné bohoslužby ve zrušené svátky. Na konci války byl
osvobozen z Dachau. Hoffmann je autorem unikátní knihy „A kdo vás zabije“, která je základním kamenem tohoto předčítaného seznamu. Byl
posledním předsedou Matice svatokopecké před
rokem 1949. Byl nucen činnost spolku zastavit
a poutní dům i jmění Matice svatokopecké odevzdat komunistickému státu.
Korbinian Alexander Hofmeister. Rodák z Domažlic. Kněz německé národnosti a opat v německém benediktinském klášteře Metten. Do
Dachau přišel 19. dubna 1944 a dostal se ihned
do takzvaného čestného bunkru, odkud byl propuštěn na svobodu 5. dubna 1945.
Doktor teologie Josef Holubníček. V době zatčení profesorem reálného gymnázia v Olomouci.
Byl zatčen při nacistické akci Albrecht První. Na
konci války byl osvobozen z Dachau.
Alois Homola. V době zatčení kaplanem ve Štokách, Diecéze královéhradecká. Zatčen proto, že
byl „zarytým“ Čechem. Byl přinucen konat vojenskou službu v německé armádě. Několikrát
vyslovil námitky, byl tedy propuštěn z vojenského
svazku, ale byl zatčen gestapem. Na konci války
byl osvobozen z Dachau.
Josef Hopper. Kněz německé národnosti. Již
v roce 1936 dostal zákaz vyučovat náboženství.
Nepřátelský k nacismu a vypovězen z Německa
do Diecéze českobudějovické, kde byl administrátorem v Šitboři. Zatčen v německém Wallerdorfu kvůli poslechu rádia a kvůli špionáži pro
církevní úřady. Od 19. července 1942 v Dachau.
Dne 26. dubna 1945 nastoupil z Dachau evakuační transport – pochod smrti. Osvobozen Američany 3. května 1945 v německém Bad Tölzu.
Bohumil Horáček. Jezuita-misionář. V kyjevské
misii byl zatčen v srpnu 1942 a transportován
zpět do Protektorátu. Nejprve skončil v brněnských Kounicových kolejích, po propuštění odešel na Velehrad a v roce 1944 do Prahy. V Praze
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Mons. Vincenc Horák. Zasloužilý profesor náboženství v Litovli a v letech 1938 až 1940 litovelský starosta. Byl zatčen při nacistické akci
Albrecht První. Z Buchenwaldu v roce 1940 propuštěn na svobodu.
Josef Horký. Farář v Třebenicích, Diecéze litoměřická. Zemřel v Dachau 11. ledna 1943 na
následky nacistických pokusů s malárií.
Karel Horký. V době zatčení duchovní Českého
velkopřevorství Suverénního řádu maltézských
rytířů a administrátor u Panny Marie Vítězné
v Praze. Příčina zatčení zněla: jako odpovědný
duchovní správce neměl ve svém kostele zatemněnou sakristii. Nacisté na něm v koncentračním
táboře Dachau prováděli biochemické pokusy a
dne 28. října 1942 mu amputovali nohu napadenou flegmónou. Na konci války byl osvobozen
z Dachau.
František Hornischer. Vězněn od července
1940 do srpna 1940 v Opavě. Vyhoštěn ze Sudet, odešel do tehdy německé obec Ketř, dnes
součást Polska.
Walter Horny. Kaplan v Horním Benešově, dnes
Diecéze ostravsko-opavská. Kněz německé národnosti a člen řádu Německých rytířů. Na svobodu byl propuštěn z Dachau 5. dubna 1945.
Vladislav Hrabec. V listopadu či prosinci 1942
totálně nasazen na práci do Rakouska. V únoru
1945 onemocněl zápalem plic. Ošetřoval ho
bohoslovec Antonín Mlčák. Hrabec se nakonec
dostal složitou cestou do vídeňské nemocnice,
kde se trochu zotavil. Později se vlakem dostal
do Českých Budějovic a odtud domů do Opavy.
Zde však zemřel 14. července 1945 na celkovou
sepsi organismu.
Rudolf Hubert. Farář a vikář v Kryrech, Diecéze
litoměřická. Příčinou zatčení byly jeho poznámky
a výroky jak ve škole, na kazatelně, tak i v soukromém rozhovoru. Od 2. června 1944 v Dachau. Dne 26. dubna 1945 nastoupil z Dachau
evakuační transport – pochod smrti. Osvobozen
Američany 3. května 1945 v německém Bad
Tölzu.
Josef Hulva. Farář v Lipníku nad Bečvou, Arcidiecéze olomoucká. Byl zatčen při nacistické
akci Albrecht První. Propuštěn dne 6. května
1942 z Buchenwaldu.
Doktor Josef Hüttl. Kněz německé národnosti.
Arciděkan v Horšovském Týně, Diecéze českobudějovická. Zatčen proto, že sabotoval nařízení
gestapa. Na svobodu byl propuštěn z Dachau 6.
dubna 1945.
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broumovských kostelů.

Výtěžek bude použit na opravy

Bohatou soutěž o ceny

Kapelu Mamut

Těšit se můžete na:

pouze ve společenském oblečení!

vstup do sálu od 19:00,

začátek ve 20:00 – 3:00, vstupné 50 Kč

Kulturní dům Martínkovice

sobota 30.ledna 2016,

8. Farní ples

Zveme Vás na …
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
3. leden
Teplice, sv. Vavřinec
Otovice 		
Ruprechtice		
Broumov, P+P		
Horní Adršpach		
Broumov, klášter		

08:30
08:30
10:00
10:00
15:00
17:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

10. leden
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Martínkovice 		
08:30
Vernéřovice 		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Zdoňov			15:00
Broumov, klášter		
17:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

17. leden
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

hod
hod
hod
hod
hod
hod

24. leden
Teplice, sv. Vavřinec
Martínkovice		
Ruprechtice 		
Broumov, P+P		
Horní Adršpach		
Broumov, klášter		

08:30
08:30
10:00
10:00
15:00
17:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

31. leden
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Božanov			08:30
Heřmánkovice 		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Zdoňov			15:00
Broumov, klášter		
17:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod

MŠE SV. V TÝDNU / BROUMOV
Pondělí -		
Úterý
klášterní k.
17:00 hod
Středa k. sv. Václava
17:00 hod*
Čtvrtek děkanský k.
07:15 hod
Pátek děkanský k.
15:00 hod
Sobota k. sv. Václava
17:00 hod
* O slavnosti Zjevení Páně
mše sv. u P+P v 17:00 hod.
Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
+ sobota 30. 01., P+P, 09:00 – 10:00 hod.
Adorace: středa, sv. Václav,
17:30 – 18:00 hod; pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.

MŠE SV. V TÝDNU / TEPLICE N. METUJÍ
Pondělí -		
Úterý
-		
Středa k. sv. Vavřince
18:00 hod
Čtvrtek k. sv. Vavřince
18:00 hod
Pátek k. sv. Vavřince
16:45 hod
Sobota k. sv. Vavřince
08:00 hod
Svátost smíření 20 min
před každou mší sv.
Adorace:
čtvrtek 16:15 – 16:45 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

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

7. - 8. tř.: středa,
fara Broumov, 14:20 - 15:05 hod

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...

Výuka náboženství – Teplice n/M:
Horní Adršpach: středa 12:00 hod
Teplice: pátek 13:00 hod (2. - 5.tř)
Vernéřovice: pátek 14:30 hod

vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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