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

Nevšímavá zvědavost
Obr křesťanské teologie sv. Augustin v období, kdy končila
antika, napsal, že „lidé bez naděje si svých hříchů nevšímají,
zato jsou zvědaví na hříchy jiných. Nehledají, co by mohli napravit, ale co by mohli roztrhat. A protože sami pro sebe nemají
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omluvu, jsou vždycky ochotni obvinit druhého.“
Prázdniny a dovolené jsou i příležitostí být se sebou samým,
předpokladem i pro objevení trámků, ale někdy i trámů v našich očích.
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:

20036-1180703399/0800
Bankovní ústav:
Česká spořitelna a.s., pob. Broumov
Finanční prostředky budou využity
výhradně na obnovu kostelů v regionu
Broumovska, zejména v rámci projektu
Pro život kostelů Broumovska.
Za každý laskavý, i třeba drobný dar,
upřímně děkujeme.

Hospodář
Práce na našich kostelích je opravdu
hodně. Potřebný je ale i průběžný
monitoring stavebního a technického
stavu kostelů. Pokud by se našel někdo
z farnosti, kdo by jednou za měsíc chtěl
objíždět všechny naše kostely, rád mu
podám bližší informace. Děkuji.
P. Martin Lanži

Křesťan je solí
darovanou Bohem
ve křtu
Baterkou, kterou si křesťan svítí, je modlitba –
řekl papež František v homilii při ranní mši 7.
června v kapli Domu sv. Marty. Křesťan se musí
vyvarovat toho, aby se stal neslaným, a proto
nesmí podlehnout pokušení „zrcadlové spirituality“, kterou je snaha osvěcovat sebe a nepřinášet
druhým světlo víry.
Papež komentoval evangelium z daného dne (Mt
5,13-16), ve kterém je řeč o soli a světle: „Ježíš
používá vždycky snadná slova a přirovnání, aby
všichni mohli rozumět tomu, co chce říci. Projevuje se to i v definici křesťana, který má být
světlem a solí. Ani jedna z těchto věcí,“ poznamenal dále ,,není sama pro sebe: Světlo osvěcuje druhé; sůl dodává chuť druhému a uchovává
druhé. Co má však křesťan dělat, aby světlo a sůl
nezanikly?“ tázal se papež. ,,Co má dělat, aby
nedošel olej v lampách?“
„Co je onou baterií, kterou křesťan svítí? Jednoduše
modlitba. Můžeš dělat spoustu věcí, mnoho skutků i
skutků milosrdenství. Můžeš vykonat velké věci pro
církev – katolickou univerzitu, kolej, nemocnici – a
postaví ti i pomník jako dobrodinci církve. Avšak nemodlíš-li se, bude vše poněkud ztemnělé či temné.
Kolik jen činů potemní pro nedostatek světla, nedostatek modlitby!? To, co udržuje a dává život křesťanskému světlu a co osvěcuje, je modlitba.“
„Seriózní modlitba, adorace Otce, chvála Trojice,
modlitba díků a také prosebná modlitba, ale ze
srdce. To je ten olej, baterie, která oživuje světlo.
A stejně tak sůl nedochucuje samu sebe.“ dodal
papež.

Měsíc otevřených
kostelů
Každé srpnové úterý
Božanov, Martínkovice, Otovice,
Šonov – k. sv. Markéty
09:00 – 12:00 hod.
Heřmánkovice, Ruprechtice,
Vernéřovice, Vižňov
14:00 – 17:00 hod.
Vstupné dobrovolné. Prosíme
o respektování duchovního prostoru.
Prosíme o respektování pokynů průvodců
Akci pořádá Římskokatolická farnost
– Děkanství Broumov ve spolupráci
s Dobrovolným svazkem obcí
Bromouvska

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

„Sůl se stává solí, když se dává. A to je další postoj
křesťana: Dát se, ochucovat život druhých, ochucovat spoustu věcí evangelním poselstvím. Dát se. Nezachovávat sebe sama. Sůl není pro křesťana, sůl se
dává. Křesťan ji má, aby ji dal; je solí, aby se daroval,
ale ne sobě. Obojí – a to je zajímavé – světlo i sůl
jsou pro druhé, nikoli pro sebe. Světlo neosvěcuje
sebe a sůl neochucuje sebe.“

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

„Jistě by bylo možné se ptát,“ pokračoval papež,
,,dokdy vydrží sůl a světlo, pokud se budeme bez
ustání dávat? Vstupuje tam Boží síla,“ odpověděl, ,,protože křesťan je solí darovanou Bohem
ve křtu a je tím, co dostal a co bude nadále dostávat, pokud to bude stále dávat, osvěcováním
a darováním. A nikdy se nespotřebuje.

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

www.radiovaticana.cz/07.06.2016;
mírně kráceno
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Kontakt:
Mgr. Iwona Matuszkiewicz
Martínkovice 64
Mobil: +420 774 277 539
antonim@onet.eu
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LAUDATO SI’ XIV.

nová encyklika papeže Františka o ekologii
Různost názorů
60. Uznejme nakonec, že vznikly různé pohledy a myšlenkové směry, pokud jde o tuto situaci a její
možná řešení. Na jednom konci někteří za každou cenu hájí mýtus pokroku a tvrdí, že ekologické problémy se vyřeší jednoduše novými technickými aplikacemi bez etického uvažování a zásadních změn.
Na druhém konci jsou jiní, kteří mají za to, že lidský druh může být jakýmkoli svým zásahem pouze
hrozbou a poškozuje světový ekosystém, takže je třeba jeho výskyt na planetě redukovat a bránit
mu v jakémkoli zasahování. Mezi těmito extrémy by reflexe měla rozpoznat možné budoucí scénáře,
protože neexistuje jediné řešení. Dalo by to prostor různým návrhům, které by spolu mohly diskutovat
o integrálních odpovědích.
61. K mnoha konkrétním otázkám nemá církev důvod vyjadřovat se definitivně a chápe, že musí
naslouchat a podporovat poctivou debatu mezi vědci v úctě k různosti názorů. Stačí však pohlédnout
upřímně na realitu, abychom zjistili, že náš společný dům velice chátrá. Naděje nás vybízí, abychom
uznávali, že vždycky existuje východisko, vždycky můžeme změnit kurz a vždycky můžeme pro řešení
problémů něco udělat. Zdá se však, že se objevují příznaky určitého zlomu kvůli velké rychlosti změn
i úpadku, projevujícího se v regionálních přírodních katastrofách a sociálních či finančních krizích, poněvadž problémy světa nelze analyzovat ani vysvětlovat izolovaně. Jsou regiony, které jsou již obzvláště
ohroženy a bez ohledu na katastrofické předpovědi je jisté, že aktuální světový systém je neudržitelný z
různých hledisek, protože jsme přestali přemýšlet o účelech lidského jednání: „Rozhlédneme-li se po
regionech naší planety, zjistíme, že lidstvo zklamalo božská očekávání.“

Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
Oficiální prohlášení předsedy biskupské konference

Jménem českých a moravských biskupů a našich věřících bych rád vyjádřil hlubokou lítost nad krutým
a nelidským činem, který jsme zaznamenali v severní Francii v obci Saint-Etienne-du-Rouvray. Tento
zločin, který se vymyká civilizované společnosti, je třeba zcela odsoudit. Musím však také s odkazem
na statistiky OSN s bolestí konstatovat, že v samotné Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno téměř
600 útoků na křesťanské kostely, modlitebny a synagogy. Oproti roku 2013 se jedná o zvýšení počtu
útoků o téměř 80%. Myslím, že tato čísla hovoří výmluvnými slovy, zvláště pak i v kontextu toho, že
v celém světě je pro svou víru každý rok uvězněno, mučeno i zavražděno více jak 100 tisíc křesťanů,
včetně několika několik desítek kněží a řeholních sester. V situaci, které čelíme, však nestačí jen slova
lítosti a semknutosti, ale je zapotřebí, aby od slov došlo také ke skutečným krokům opravdové obrany
a ochrany těch, kteří jsou vedeni jak ovce na porážku (slovy Bible). Rád bych ujistil naše sestry a bratry
ve víře, že na ně nezapomínáme ve svých modlitbách.
Za české a moravské biskupy Dominik kardinál Duka
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KOMPENDIUM
KATECHISMU
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
Sedmé přikázání: Nepokradeš
503. Co vyhlašuje sedmé přikázání?
Vyhlašuje určení, všeobecné rozdělení, soukromé vlastnění osob a respektování jejich majetku
a celistvosti stvoření. Církev také nachází v tomto
přikázání základy svého sociálního učení, jež zahrnuje správné jednání v hospodářské činnosti a
ve společenském a politickém životě, právo na
lidskou práci i povinnost, spravedlnost a solidaritu mezi národy, lásku k chudým.
504. Za jakých podmínek existuje právo
na soukromé vlastnictví?
Právo na soukromé vlastnictví existuje za předpokladu, že byl získán nebo přijat spravedlivým
způsobem a když zůstává první všeobecné určení jmění k uspokojení základních potřeb všech
lidí.
505. Jaký je cíl soukromého vlastnictví?
Cílem soukromého vlastnictví je zaručit svobodu
a důstojnost osob tím, že jim pomáhá ukojit základní osobní potřeby těch, za které někdo má
odpovědnost, a také jiných, kteří žijí v nouzi.
506. Co předpisuje sedmé přikázání?
Sedmé přikázání předpisuje respektovat jmění
druhých prostřednictvím uplatňování spravedlnosti a lásky, umírněnosti a solidarity. Zvláště
vyžaduje: respektovat učiněné sliby a uzavřené
smlouvy; napravit spáchanou křivdu a navrátit
neprávem nabytý majetek; respektovat integritu
stvoření rozumným a umírněným užíváním nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů, které
jsou ve světě, se zvláštní pozorností vůči druhům,
které jsou ohroženy vyhlazením.
507. Jak se má člověk chovat ke zvířatům?
Člověk se má chovat laskavě ke zvířatům jako k
Božím tvorům tím, že se vyhne jak přehnané lásce k nim tak bezohledného využívání, především
k vědeckým experimentům, konaným za rozumnými hranicemi a s neužitečným utrpením pro
zvířata samotná.
508. Co zakazuje sedmé přikázání?
Sedmé přikázání zakazuje především krádež, což
je přisvojení si jmění druhého proti rozumné vůli
vlastníka. Dochází k tomu také placení nespravedlivé mzdy; spekulováním s hodnotou jmění
kvůli zisku na úkor druhých; falšováním šeků

nebo faktur. Zakazuje kromě toho páchat daňové nebo obchodní podvody, vědomě poškozovat
soukromé nebo veřejné vlastnictví. Zakazuje
lichvářství, korupci, soukromé zneužívání společenského jmění, zaviněně špatně provedené
práce a mrhání.
509. Jaký je obsah sociálního učení církve?
Sociální učení církve, jako organický rozvoj pravd
evangelia o důstojnosti lidské osoby a o jeho sociální dimenzi, obsahuje zásady pro uvažování,
formuluje měřítka pro úsudek, poskytuje normy
a směrnice pro akci.
510. Kdy církev zasahuje v sociální věci?
Církev zasahuje tím, že dává mravní úsudek v
ekonomických nebo sociálních otázkách, když to
vyžadují základní práva osoby, společné dobro
nebo spása duší.
511. Jaký má probíhat společenský a
hospodářský život?
Má probíhat podle vlastních metod v rámci
mravního řádu ke službě člověku v jeho celistvosti a celého lidského společenství při respektování sociální spravedlnosti. Má mít člověka za
autora, střed a cíl.
512. Co se staví proti sociálnímu učení
církve?
Proti sociálnímu učení církve se staví hospodářské a společenské systémy, které obětují
základní práva osob nebo které dělají ze zisku
výlučné pravidlo či svůj poslední cíl. Kvůli tomu
církev odmítá ideologie v moderní době spojené
s „komunismem“ nebo s ateistickými a totalitními formami „socialismu“. Kromě toho ve skutečnosti odmítá „kapitalismus“, individualismus
a absolutní primát trhu nad lidskou prací.
513. Jaký význam má práce pro člověka?
Práce je pro člověka povinnost i právo, skrze
kterou spolupracuje s Bohem stvořitelem. Vždyť
pracuje-li člověk s nasazením a kompetencí,
uskutečňuje schopnosti vepsané do své přirozenosti, oslavuje dary Stvořitele a přijaté talenty,
živí sebe i příslušníky své rodiny, slouží lidskému
společenství. Kromě toho práce může být s Boží
pomocí prostředkem posvěcení a spolupráce s
Kristem na spáse ostatních.
514. Na jaký druh práce má právo každá
osoba?
Přístup k jisté a čestné práci musí být otevřen
všem bez nespravedlivé diskriminace při respektování práva každého na svobodnou hospodářskou iniciativu a na slušný plat.
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515. Jakou odpovědnost má stát ohledně
práce?
Úkolem státu je podporovat zaměstnanost, zaručovat svobody jednotlivců a vlastnictví, kromě
pevné měny a účinných veřejných služeb; bdít
nad uplatňováním lidských práv v hospodářském
sektoru. Podle poměrů má společnost pomáhat
občanům najít práci.
516. Jaké povinnosti mají odpovědní vedoucí podniků?
Odpovědní vedoucí podniků mají hospodářskou
a ekologickou odpovědnost za své operace. Musí
brát v úvahu dobro osob a ne pouze zvyšování
zisků, i když ty jsou nutné pro zajištění investic,
budoucnosti podniků, zaměstnanost a dobrý
chod ekonomického života.
517. Jaké povinnosti mají dělníci?
Musí svědomitě, kompetentně a oddaně konat
svou práci, a snažit se řešit případné spory dialogem. Sáhnout k nenásilné stávce je mravně
oprávněné, když se jeví jako nezbytný nástroj,
vzhledem k přiměřenému prospěchu a berouce
v úvahu společné dobro.
518. Jak se uskutečňuje spravedlnost a
solidarita mezi národy?
Na mezinárodní úrovni musí všechny národy a
instituce pracovat v solidaritě a subsidiaritě, s
cílem odstranit nebo aspoň zmenšit bídu, nerovnost zdrojů a hospodářských prostředků, ekonomických a sociálních křivd, vykořisťování osob,
hromadění dluhů chudých zemí, zvrácených mechanismů, které brání v rozvoji méně rozvinutým
zemím.
519. Jakým způsobem se křesťané podílejí na politickém a společenském životě?
Laičtí věřící přímo zasahují do politického a sociálního život tím, že oživují křesťanským duchem
časné skutečnosti a jako ryzí svědkové evangelia
a tvůrcové pokoje a spravedlnosti spolupracují se
všemi.
520. K čemu inspiruje láska k chudým?
Láska k chudým se inspiruje evangeliem blahoslavenství, Ježíšovým příkladem a jeho stálou
pozorností k chudým. Ježíš řekl: „Cokoliv jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).
Láska k chudým se uskutečňuje prostřednictvím
nasazení proti hmotné chudobě a také proti četným formám kulturní, mravní a náboženské chudoby. Skutky milosrdenství, duchovní i tělesné,
četné dobročinné instituce vzniklé během staletí,
jsou konkrétním svědectvím přednostní lásky k
chudým, která charakterizuje Ježíšovy učedníky.
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Sv. Alfons z Liguori,
biskup a zakladatel
redemptoristů,
1. srpna
Narodil se 27. 9. 1696 v Marianelle u Neapole
v Itálii do staré šlechtické rodiny. Otec Josef byl
kapitánem lodi a matka Anna roz. Cavalieri se
s nevšední péčí a láskou věnovala křesťanské
výchově svých osmi dětí. Alfons byl nejstarší, nechybělo mu nadání, a tak byl podle otcova přání
v Neapoli přihlášen ke studiu práv na univerzitě
již ve 12 letech. Byl doma vyučován soukromými
učiteli a vybranými profesory, což mu umožnilo
ve studiu pokračovat rychleji. Díky brzkému zápisu na universitu měl přístup k oficiálním zkouškám a doktorát z občanských a církevních práv
zvládl již v 16 letech. Současně již studoval filosofii, latinu a italskou literaturu.

tějšího Vykupitele a P. Alfons následující rok 9.
11. založil s prvními zájemci z řad kněží „Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele“ - redemptoristy. Důvodem byla potřeba apoštolské práce na
venkově.
Alfons vynikal v adoraci i v lásce k Panně Marii,
kterou často nazýval Útočištěm hříšníků, Matkou milosrdenství a dobrotivou a mírnou Pannou. Viděl v ní tu, která pomáhá vlévat milost a
spolupůsobí její růst. Jako obhájce Boží lásky a
Božího milosrdenství vystupoval proti nadměrné
přísnosti - bludu jansenistů.
Jeho kongregaci redemptoristů schválil papež
Benedikt XIV. v roce 1749 s názvem Nejsvětějšího Vykupitele.
Roku 1762 byl Alfons od papeže Klementa XIII.
jmenován biskupem v hornaté diecézi Sant Agata dei Gotti, kterou pak po 13 let s pastýřskou
horlivostí spravoval. Během té doby, v roce 1768,
onemocněl silnou artritidou v zádech s následným pokřivením šíje. Hlava mu
zůstávala skloněná a tlakem
na prsa trpěl bolestí. Teprve v
79 letech abdikoval a se souhlasem papeže Pia VI. odešel
trávit poslední léta života do
řeholního domu v Pagani u Salerno poblíž Neapole.
K Alfonsově nemoci se přidalo
slábnutí zraku a intrikami byl v
r. 1780 získán jeho podpis na
pozměněné řeholní stanovy.
Jednalo se o podvod a zneužití
jeho slepoty. Papež následně
čtyři redemptoristické kláštery
odepsal z řádu. Ke sjednocení
došlo až šest let po Alfonsově
smrti, který zemřel v pokoji po
překonaných vnitřních bojích a
úzkostech ve věku 91 let.

V 18. letech otevřel vlastní advokátní kancelář,
stal se oblíbeným a vyhledávaným. Asi po osmi
letech, v jednom významném soudním procesu,
jej potkal neúspěch. Ještě téhož roku 1723, při
návštěvě nevyléčitelně nemocných náhle cítil, že
má změnit povolání. Začal studium teologie a již
v prosinci 1726 přijal kněžské svěcení. Na srdci
mu nejvíce ležel stav lidí nejubožejších, v hmotné a mravní bídě. K nim patřilo i mnoho pastevců a rolníků ze širokého okolí Neapole. V boji
s jejich náboženskou nevědomostí založil „Dílo
kapliček“, významné tím, že večerní vyučování
katechismu pro laiky spojoval s jednoduchou
pobožností.
V roce 1731 s biskupem Tomášem Falcoju společně založili kontemplativní řád Sester Nejsvě-

Celkem napsal 111 děl, která
vyšla až v 63 jazycích a prý se
jedná o více než 20000 vydání jeho publikací.
K jeho vedlejším činnostem patřilo i malířství, byl
schopným architektem, vyznal se v sochařském
umění i v hudbě. Složil např. pašijovou kantátu:
„Duetto tra l´anima e Gesu Cristo“ (Dueto duše
a Krista), již jako dítě se naučil hrát na cembalo.
K jeho blahořečení, připravovanému od jeho
smrti, došlo v roce 1815, po návratu papeže Pia
VII. z vyhnanství. Papežem Řehořem XVI. byl v r.
1839 slavnostně kanonizován a jeho nástupcem
Piem IX. v roce 1871 zařazen mezi církevní učitele. V roce 1950 byl prohlášen patronem moralistů a zpovědníků.
www.catholica.cz/Jan Chlumský/kráceno
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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
6. srpna
Křinická pouť
8. – 12. srpna
Farní tábor, fara Ruprechtice
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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BAIER Cölestin

kněz – diecéze Hradec Králové
farář ve farnosti Merkelsdorf (Zdoňov)
děkan (ad personam)
* 8. července 1877, Kaile (Kyje),
nyní část obce Hajnice, u Trutnova
† 20. července 1945, Teplice nad Metují

Narodil se v Podkrkonoší v německojazyčném
regionu, který existoval mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. Jeho rodná obec Kaile
(Kyje) je nyní částí obce Hajnice (dříve Deutsch-Prausnitz, Německá Brusnice). Vstoupil do biskupského kněžského semináře v Hradci Králové
a v letech 1897–1901 absolvoval na zdejším bohovědném učilišti teologická studia; 25. července 1901 byl vysvěcen na kněze. Jako novokněz
nastoupil na místo kaplana do farnosti Merkelsdorf (Zdoňov), ležící blízko Dolního Adršpachu.
V březnu 1906 se stal tamním administrátorem
a koncem srpna 1906 farářem. Později byl jmenován osobním děkanem a pověřen úřadem biskupského vikáře v broumovském vikariátu.
Ve zdoňovské farnosti působil Cölestin Baier celý
svůj kněžský život, tedy téměř čtyřiačtyřicet let.
V naprosté většině zde převažovalo obyvatelstvo
německé národnosti; v roce 1932 z celkového
počtu 1.241 obyvatel Zdoňova bylo 1.215 Němců. Byl známý jako realistický venkovský kněz,
který se dokonale sžil se svými farníky a rozuměl
stylu jejich života. Ve svém pastoračním působení uměl zcela praktickým způsobem povzbuzovat
jejich náboženský a duchovní život. Získal si u
většiny obyvatel velkou důvěru a jako člověk s
přirozenou autoritou i respekt. Dokázal jim v nejrůznějších životních situacích moudře poradit,
přispět praktickou pomocí, ale rovněž je i důrazně napomenout.
Poté, co bylo v říjnu 1938 odtržené pohraničí
českých zemí připojeno k nacistické říši, stal se
její součástí i celý broumovský region. Zdoňovská farnost patřící do vikariátu Broumov spadala
nyní pod správu Generálního vikariátu pro sudetskou část královéhradecké diecéze se sídlem
v Trutnově. Farář Baier nadšení většiny zdejších
obyvatel při příjezdu německé armády nesdílel a
velmi ho rozhořčilo, když se dodatečně dozvěděl,
že v kritických zářijových dnech zdoňovští občané bez jeho vědomí ukryli v kostele zbraně. Jeho

bývalý farník z Libné (Liebenau) Josef Nosse (*
1912), nyní kněz v sousední farnosti Wekelsdorf
(Teplice nad Metují), vzpomínal na jeho návštěvu
v listopadu 1938, kdy mu řekl: ,,Moji Zdoňovští
mně ale vyvedli kousek, který jsem si věru nezasloužil. Představ si, oni ukryli zbraně v kostele!“
Konec války v květnu 1945 přinesl osvobození
českých zemí a návrat všech odtržených pohraničních oblastí do obnoveného Československa.
Nové československé orgány národní správy,
policejní i vojenské složky, se musely v pohraničí postarat o základní podmínky pro fungování
života obyvatel a zajistit bezpečnost, ale nastal
rovněž čas účtování a potrestání viníků. Ve zjitřené poválečné atmosféře to ale probíhalo v kontextu všeobecné nedůvěry a silné averze vůči
Němcům, kdy vedle skutečně provinilých byli postiženi i nevinní. Ve zdoňovské farnosti se farář
Baier stal jednou z mála osobností, která se snažila svojí autoritou přispívat k uklidnění napětí.
V těchto týdnech na jaře a na počátku léta 1945
při bohoslužbách v mnoha kázáních opakovaně
zdůrazňoval Kristova slova: „Milujte se navzájem!“ A při poslední nedělní promluvě počátkem
července s poukazem na nevinně trpícího Krista
vystrašené farníky úpěnlivě vyzýval: „Ať nikdo
druhému neškodí slovem ani skutkem“. Současně jako starostlivý pastýř svého lidu se snažil
intervenovat u místní správní komise ať přímluvou či podáním vysvětlení, a tak být konkrétně
nápomocný obviněným zdoňovským obyvatelům.
Tím se ovšem dostal do zorného pole radikálních osob v řadách československé správy. Když
došlo k šetření událostí ze září 1938, byl farář
Baier vyzván, aby uvedl jména iniciátorů tehdejších protistátních akcí a ukrytí zbraní v kostele.
On se však rozhodl mlčet, aby tak v dané chvíli
nepřispěl k ohrožení jejich životů.
Dne 10. července 1945 provedly československé policejní a vojenské složky domovní prohlídku na zdoňovské faře a ve všech objektech,
které k ní patřily. V seníku nad farní stodolou byla
objevena lovecká puška, kterou si tam bez vědomí faráře ukryl Robert Rücker ze Zdoňova, jenž
měl stodolu dlouhodobě pronajatou. Při razantní
prohlídce samotné fary mělo být podle československých orgánů objeveno několik dalších
loveckých zbraní, vojenský bodák a údajně také
pancéřová pěst (to ale svědci z německé strany
odmítají). Přitom se však ztratily všechny cenné
bohoslužebné věci (kromě jednoho kalichu) a nikdy už nebyly vráceny. Farář Baier byl toho dne
zatčen (s ním byla zadržena i farní hospodyně
Theresia Prochasková) a noc strávil v obecním
vězení. Druhého dne byl pod silnou stráží veden přes obec do internačního tábora v blízkém
Dolním Adršpachu, kde proběhly první výslechy.
Již 12. července byl poledním vlakem převezen
do vězení v Teplicích nad Metují. Podařilo se mu
na malém lístku informovat teplického faráře
Nosseho, který mu pak posílal do vězení jídlo a
prádlo. Současně hledal možnosti, jak ve pro6

spěch zdoňovského faráře intervenovat. Vstřícný
postoj nalezl u vězeňského lékaře, který mu však
po několika dnech sdělil, že „důstojný pán mlčí“;
odmítal totiž vypovídat ke všemu, co by mohlo
druhým uškodit.
Po týdnu tvrdých výslechů bylo pro „neuposlechnutí“ vyhlášky o zbraních, kterou v květnu
1945 vydal velitel 6. roty Hraničářského praporu
operujícího v náchodském úseku, rozhodnuto o
popravě několika osob ze Zdoňova. V polovině
července byli totiž příslušníky stanice SNB z Horního Adršpachu zatčeni také Robert Rücker, jeho
syn Wenzel, protože neoznámil držení pistole a
nábojů, a rovněž jeho žena Antonie, která o tom
prý měla vědět. Dne 20. července 1945 v 19
hodin byli čtyři vězni určení k popravě převedeni
z vězeňských cel nejprve do internačního tábora ležícího poblíž kostela Panny Marie Pomocné
(nyní je to v městské části Kamenec), kde nejspíš proběhl poslední výslech. Asi za hodinu byla
tato čtveřice vedena dále do svahu ve směru ke
Kraví hoře a na jejím úpatí na malé výšině byli
všichni ve 20.35 hodin zastřeleni – farář Cölestin Baier, jeho hospodyně Theresia Prochasková,
Antonie Rücker(ová) a zřejmě i její tchán Robert
Rücker. Pozdější úřední zpráva potvrzovala, že
oběťmi této exekuce byly čtyři osoby ze Zdoňova
(Wenzel Rücker zůstal ve vazbě). Mezi bývalými
německými obyvateli Zdoňova je farář Cölestin
Baier považován za oběť blíženecké lásky k svým
farníkům a celé obci, protože svým mlčením některé z nich uchránil věznění či jim dokonce zachránil život.
Prameny:
CCsrDRH, 1898–1939, 1942 a 1943; Archiv Biskupské
konzistoře v Hradci Králové – dopis Zemskému národnímu
výboru v Praze z 30. 7. 1945.
Literatura:
JANKO, Anton: Das deutsche Generalvikariat Trautenau
1938–1945. In: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien VIII. Königstein/Taunus 1987, s. 70; OPASEK, Anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera, 1. vyd., Torst, Praha 1992, s. 133; NOSSE,
(Josef): Die letzten erschütterten Tage des Merkelsdorfer
Pfarrers. Zum Denken des Pfarrers Baier aus Merkelsdorf.
In: Braunauer Rundbrief. Zweimonatiges Mitteilungsblatt der
Heimatvertriebenen aus den ehemaligen Gerichtsbezirken
Braunau und Wekelsdorf in Ostböhmen / Sudeten. Benediktinerabtei Rohr (Hg.), März / April 1995, Nr. 2, S. 50-51;
STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně
nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory
a věznice) v květnu – srpnu 1945. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1996, s. 116; STANĚK, Tomáš:
Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich
vyšetřování. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 41.
Praha 2005, s. 184; VALASEK, Emil: Dechant Coelestin Baier.
In: MOLL, Helmut (Hg.): Zeugen für Christus. Das deutsche
Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Band II, 5. Auflage. Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, s. 1464-1466.
Jan Stříbrný
(s přihlédnutím k Zeugen für Christus)
Odhalení pamětní tabule P. C. Baierovi proběhne ve
čtvrtek 11/08/2016 u kostela Nejsvětější Trojice ve
Zdoňově za účasti sídelního královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.
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Summerjob

na Broumovsku pokračuje
Po třech letech strávených na Broumovsku se
oblíbený Summerjob posunul k Jeseníku, do
obce Vápená. Ochota mladých z celé ČR však
nezůstala v naší farnosti bez odezvy a během
předposledního červencového víkendu několik
otců se svými syny založilo summerjobovou tradici na ruprechtické faře. Tímto děkuji za práci
v kostele a na farní zahradě, ale i za to, že společným bytím a prací navázali na roky, kdy Broumovsko na týden zažívalo něco, co není běžné.
P. Martin Lanži

Tempus fugit v USA
Fotografická výstava, která už kromě dalších evropských měst navštívila i Brusel, Paříž, Stockholm a Prahu je od července 2016 i v USA.
Během druhého prázdninového týdne ji mohli
shlédnout čeští a slovenští krajané v centru České katolické misie v Chicagu. Díky patří Mons.
Dušanu Hladíkovi, knězi, který vede danou misii už téměř dvě desítky let a který se postaral
o veškeré potřebné zázemí. Děkujem rovněž i
štědrým dárcům z misie. Suma na podporu snach o záchranu broumovské skupiny kostelů se
zastavila lehce pod 1.800 &. Rovněž je potřebné
poděkovat městu Broumov a obci Otovice za dar,
kterým přispěli na náklady spojené s cestou do
USA.
Dalším důležitým momentem byla návštěva kláštera v Lisle, v jedné z velkých městských částí
Chicaga. V letech 1946 – 1948 totiž v broumovském klášteře sloužili právě bratři benediktýni
z této (v té době ještě česko-americké) komunity.
Během padesáti minutové audience u současného opata Austina Murphyho, O.S.B. došlo
k laskavému svolení pro delší ponechání výstavy
v areálu velkého klášterního komplexu a pozvání
současného broumovského děkana P. Martina
Lanžiho k prezentaci broumovské skupiny kostelů a současného života na Broumovsku studentům benediktýnské university v Lisle během
nastávajícího akademického roku.
Další zastávky Tour for Church(ill) – Pouti pro
zraněné kostely – jsou v jednání. Zájem projevili
český konzulát v Chicagu, Ave Maria University
na Floridě, český konzulát v New Yorku i kanadská Ottawa a Montreal. Putovní fotografická výstava bratislavského fotografa Dana Veselského
TEMPUS FUGIT vznikla za finanční podpory Královéhradeckého kraje, má záštitu Ministerstva
kultury České republiky a podporu jí rovněž vyjádřil i pražský arcibiskup kardinál Mons. Dominik Duka, OP a královéhradecký sídelní biskup
Mons. Jan Vokál.
Místa putování výstavy Tempus fugit
2013:
Trenčín (Slovensko)
2014:
Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, Chomutov, Augsburg a Mnichov (Německo), Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují, Rottenburg
am Neckar (Německo), Banská Bystrica (Slovensko), Praha
2015:
Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad Metují, Krzeszów (Polsko), Stockholm (Švédsko)
2016:
Chicago (USA)
P. Martin Lanži
7

kostel a farní dům české katolické misie v Chicagu

interiér kostela

společné foto s panem opatem P. Austinem Murphym O. S.B. a Mons.
Dušanem Hladíkem před fotografickými obrazy výstavy Tempus fugit
v klášteře v Lisle

plakát výstavy Tempus fugit na českém konzulátu v Chicag

členové Tour for Church(ill) s králem Šumavy Josefem Hasilem

zvolená forma přepravy obrazů do USA
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
MARIE ANCILLA
VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce, odpuštění a milosrdenství.
2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení je možné. Stačí chtít a pracovat v potu tváře. Bůh udělá ostatní.
3. Během celého našeho duchovního růstu nás Bůh vychovává ke svobodě.
Dal nám ji jako dar, dává nám ji v každém okamžiku. Ale pomalu nám chce za ni svěřit odpovědnost.
4. Člověk je stvořen pro věčnost. Bůh nás stvořil pro život věčný. Kristus přišel, aby nám dal na něm účast.
5. Každé zranění, každá křehkost jsou považovány za šanci, za poklad života, poněvadž je to příležitost k setkání s Bohem.
6. Budeš-li jen trochu pracovat, Bůh ihned k tvé práci přispěje.
7. Nejzdatnější lékaři se nespokojí s tím, že ošetřují výslovně neduhy, ale snaží se předejít hrozícím a umějí jim zamezit svými radami a léky. Stejně i praví
lékaři duší bojují svými duchovními radami proti nemocem, které by mohly pokazit srdce.
8. Na křtu jsme byli ponořeni do Kristova velikonočního tajemství. Zvítězili jsme nad zlem. Zbývá,
aby každý přenesl do každodenního života to, co mu bylo dáno na křtu jako zárodek.
9. Člověk, stvořený k Božímu obrazu, je povolán, aby Boha poznal a zcela svobodně ho miloval,
aby poslušně naslouchal jeho slovu. Jeho povoláním je žít ve velké blízkosti Bohu.
10. Křesťan se má vyznačovat neustálým pokrokem, ctnosti v něm mají růst.
11. Láska je pro nás způsob, jak můžeme žít věčný život, pro který nás Bůh stvořil. Dává nám zakoušet věčnost v čase.
12. Začátkem spásy je vlastní náprava.
13. Duch svatý dává zazářit svému světlu v srdci. To je proměnění slíbené těm, kdo si dali práci s hledáním Boha.
14. Byli jsme učiněni k podobnosti s Bohem. Vraťme tomuto obrazu všechnu krásu, jaká mu přísluší.
15. Srdce má oči. Když je srdce očištěné, míří pohled tam, kde ho nese hluboká touha, ke kontemplaci Pána.
16. Člověk touží po dobru, ale dělá zlo; už nemá plně v moci svou vůli. Člověk tedy potřebuje Boží popud.
17. Bojuj proti myšlenkám, které ti přinášejí zmatek. Žádná myšlenka, v níž nevládne klid a pokora, není podle Boha.
18. Bůh neodmítá nikomu svou podporu. Proto ten, kdo dělá všechno, co je v jeho moci, zvítězí.
19. Mějme odvahu! Dosud podléháme vášním a jsme bezmocní.
Ale obětujme Ježíši Kristu s neochvějnou vírou svou slabost a duchovní bezmocnost a s hlubokou pokorou mu je vyznejme.
20. Adam je každý z nás. Místo aby člověk řekl: „Pane, odpusť mi,“ a tak znovu navázal rozhovor s Bohem, uzavře se v sobě.
21. Abyste si udrželi stále vzpomínku na Boha, máte formuli modlitby, kterou musíte mít ustavičně před očima: „Bože, pospěš mi na pomoc!“
22. Jako nemůžeme zabít divoké zvíře beze zbraní, tak nemůžeme přemoci hněv bez pokory.
23. Objevíme-li před Bohem hřích, obavy, křehkosti a všechno, co tkví na dně naší bytosti, je to pro nás příležitost ke zkušenosti spásy, milosrdenství.
24. Snažme se, dokud žijeme, střežit si čistotu svědomí. Nestrpme, aby nám při kterékoli příležitosti něco vyčítalo.
25. Naučí-li se člověk přijímat se takový, jaký je, místo aby chtěl přizpůsobit Boží vůli svému přání, dělá ho to pokornějším a skromnějším.
26. Chování druhého by nás nikdy nedohnalo k hříchu, kdybychom neměli v srdci počátek všech vin.
27. Náš Pán přichází s klidem, ale všechno, co je od nepřítele, se zmatkem a hněvem.
28. Nic netěší zlého ducha tolik, jako když vidí, že nechceme odhalit tajemství svých myšlenek.
29. Roztržitosti jsou velmi užitečné. Upozorňují nás bez jakékoli iluze, čím se obvykle zaměstnává naše srdce.
30. Pramenem a původem hříchu je srdce. Podobá se půdě, kterou musíme žárlivě opatrovat, aby nezarostla bodláčím.
31. Ať děláme cokoli, musíme si dát pozor, abychom si udrželi pokoj srdce a zachovali pokoj s těmi, kdo s námi pracují.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
7. srpen
Otovice 		
08:30 hod
Ruprechtice		
10:00 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Broumov, klášter		
18:00 hod
14. srpen
Martínkovice 		
08:30 hod
Vernéřovice 		
10:00 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Broumov, klášter		
18:00 hod
21. srpen
Šonov, k. PM		
08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

28. srpen
Teplice, sv. Vavřinec
08:30
Broumov, P+P		
10:00
Ruprechtice		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

MŠE SV. V TÝDNU
BROUMOV
Pondělí -		
-*
Úterý
klášterní k.
18:00
Středa k. sv. Václava
18:00
Čtvrtek děkanský k.
08:00
Pátek děkanský k.
15:00
Sobota hřbit. k. PM
08:00

hod
hod
hod
hod
hod**

* V pondělí 15/08 mše sv. v hřbitovním
k. PM v 18:00 hod (Nanebevzetí PM)
** V sobotu 06/08 mše sv. i na Hvězdě v 10:30 hod
Adorace: středa, sv. Václav, 18:30 – 18:50 hod;
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; sobota
27/08, P+P, 09:00 – 10:30 hod (konec prázdnin)

MŠE SV. V TÝDNU
TEPLICE N. METUJÍ / ADRŠPACH /
ZDOŇOV
KOSTEL SV. VAVŘINCE TEPLICE NAD METUJÍ
Neděle – 08:30 hod (28/08 již v 08:00 hod.!!!)
Pondělí 15/08 16:00 hod. na Kamenci
Středa 18:00 hod. (17/08 nebude)
Pátek 18:00 hod. (19/08 nebude)
Sobota 06/08 08:30 hod. Kamenec
V ADRŠPACHU
1. a 3. neděli v měsíci v 14:00 hod.
(7. a 21. srpna)
VE ZDOŇOVĚ
1.a 4. neděli v měsíci v 14:00 hod.
(14. a 28. srpna)
Čtvrtek 04/08 v 18:00 hod.
s adorací za usmíření, běžně 1. a 3. čtvrtek.
Čtvrtek 11/08 v 17:00 hod.
odhalení pamětní desky
P. Cölestinu Baierovi – biskup Mons. Jan Vokál
Svátost smíření před každou mší sv. nebo na požádání.

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

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...
Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov.
www.broumovfarnost.cz
Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz.
Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks.
Uzávěrka: 15. každého měsíce.

Váš duchovní otec František Hofman
(tel.: 734 213 899)
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