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

Rady kardinála Newmana
„Především neležte v posteli déle, než byste měli; věnujte
své první myšlenky Bohu; jděte na mši; zbožně odříkejte Anděl
Páně; jezte a pijte k Boží slávě; dobře se pomodlete růženec;
vyhýbejte se špatným myšlenkám; nezanedbejte večerní roz-
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jímání; denně zpytujte svědomí; jděte včas spát… a už jste
dokonalí.“
Papež Benedikt XVI. prohlásil autora těchto rad v září 2010
v Birminghamu za blahoslaveného. Rady stvrzené životem a
Církví.
P. Martin Lanži
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Májové akce 2017

•
•
Tradiční pěší pouť do Vambeřic:
•
sobota 6. května, mše sv. v 16:00 hod.
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Májová pobožnost u kaple pod Hvězdou: NABÍZÍME U
NABÍZÍME
VŠECH PROFESÍ:
U VŠECH PROFESÍ:
neděle 14. května, v 16:00 hod.
Bohoslužba pro motocyklisty:
sobota 20. května, k. sv. Barbory
v Otovicích, v 11:00 hod.
Májová pobožnost na Hvězdě:
neděle 21. května, v 18:00 hod.

•
•
•
•
•
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Vondráčková Vondráčková
Marie, personální
Marie,
pracovnice,
personálnítel.
pracovnice,
491 610 316
tel. 491 610 316
Slavnost Nanebevstoupení: čtvrtek
adresa:
Oblastní
adresa:
charita
Oblastní
–
středisko
charita
Háčko,
–
středisko
Háčko,
25. května, mše sv. v 18:00 hod u P+P.
Manž. Burdychových
Manž. Burdychových
245, Červený 245,
Kostelec,
Červený
PSČKostelec,
549 41 PSČ 549 41

Májová pobožnost v Malých SvatoňoviZájemce
kontaktovat
budeme po
kontaktovat
zaslání životopisu
po zaslání
a motivačního
životopisu a motivačního
cích: neděle 28. května, v 17:00 hod. Zájemce budeme
dopisu na e-mail:
dopisu
vondrackova@hospic.cz.
na e-mail: vondrackova@hospic.cz.
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LAUDATO SI’ XXII.

encyklika papeže Františka o ekologii
VII. Ježíšův pohled
96. Ježíš si přisvojuje biblickou víru v Boha
stvořitele a zdůrazňuje zásadní danost: Bůh
je Otec (srov. Mt 11,25). Dialogem se svými
učedníky Ježíš povzbuzoval k rozpoznání otcovského vztahu, který má Bůh ke svým tvorům
a dojemným způsobem jim kladl na srdce, že
každý z nich je v Jeho očích důležitý: „Copak
se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani
jediný z nich není u Boha zapomenut“ (Lk 12,6).
„Podívejte se na ptáky: nesejí ani nežnou ani
neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je
živí“ (Mt 6,26).
97. Pán mohl vybízet druhé, aby byli pozorní ke
kráse, jež je ve světě, protože On sám byl v nepřetržitém kontaktu s přírodou a věnoval jí pozornost naplněnou sympatiemi a úžasem. Když procházel končinami své země, zastavoval se, aby
nazíral krásu, kterou zasel jeho Otec, a vybízel
učedníky, aby ve věcech postřehovali božské poselství: „Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou
už bílá ke žním“ (Jan 4,35). „Nebeské království
je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na
svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale
když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny
a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí
v jeho větvích“ (Mt 13,31-32).
98. Ježíš žil v plné harmonii se stvořením a
ostatní se tomu divili: „Kdo to jenom je, že ho
poslouchá i vichřice a moře?“ (Mt 8,27). Nepůsobil jako nějaký asketa odtržený od světa nebo
nepřítel příjemností života. Sám o sobě říkal:
„Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: »Je to žrout
a pijan.«“ (Mt 11,19). Byl dalek filosofiím, které
pohrdaly tělem, hmotou a realitou tohoto světa.
Tyto nezdravé dualismy však měly v průběhu dějin značný vliv na některé křesťanské myslitele a
deformovaly evangelium. Ježíš pracoval svýma

rukama a byl v denním kontaktu s matérií stvořenou Bohem, aby jí dal formu svojí řemeslnou
dovedností. Stojí za zmínku, že tomuto nasazení
věnoval větší část svého života, v jednoduché
existenci, která nevzbuzovala žádný podiv: „Copak to není tesař, syn Mariin?“ (Mk 6,3). Tak posvětil práci a udělil jí zvláštní hodnotu pro naše
zrání. Svatý Jan Pavel II. učil, že „když člověk
snáší námahu práce v jednotě s Kristem, který
byl pro nás ukřižován, spolupracuje jistým způsobem s Božím Synem na vykoupení lidstva“.
99. Podle křesťanského chápání reality prochází
úděl celého stvoření tajemstvím Krista: „Všecko
je stvořeno skrze Něho a pro Něho“ (Kol 1,16).
Prolog Janova evangelia (1,1-18) podává stvořitelskou činnost Krista jakožto božského Slova
(Logos). Tento prolog však zaskočí svým tvrzením, že toto Slovo se „stalo tělem“ (Jan 1,14).
Jedna Osoba z Trojice vstoupila do stvořeného
kosmu a sdílela jeho úděl až na kříž. Od počátku
světa, ale především počínaje vtělením, působí
Kristovo tajemství v celku přirozené reality, aniž
by tím narušovalo její autonomii.
100. Nový zákon k nám promlouvá nejenom o
pozemském Ježíši a jeho tak konkrétním a milujícím vztahu se světem, ale ukazuje Jej také
vzkříšeného a oslaveného, přítomného v celém
stvoření svojí všeobecnou vládou: „Bůh totiž
rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost
dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou
všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím,
že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj“ (Kol
1,19-20). To nás přivádí ke konci časů, až Syn
odevzdá všechno Otci, takže bude „Bůh všechno
ve všem“ (1 Kor 15,28). Takto se tvorstvo tohoto světa již nejeví jako pouhá přirozená realita,
protože Vzkříšený ji tajemně obestírá a orientuje
k údělu plnosti. Samy polní květy i ptáci, jež s
úžasem nazíral svýma lidskýma očima, jsou teď
naplněni Jeho zářivou přítomností.
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Rok 2017 ve farních akcích
7. ledna
Tříkrálová sbírka
8. ledna
Tříkrálový průvod
11. února
Farní ples (Dřevník)
13. února
Ekumenická bohoslužba
1. března
Popeleční středa
11. března
Duchovní obnova
31. března – 1. dubna
Mládež na Vesmíru
14. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (dopoledne)
16. dubna
Velikonoce
6. května
Pouť do Vambeřic
14. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost; Den matek
20. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích
21. května
Hvězda – májová pobožnost
25. května
Nanebevstoupení Páně
28. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost (cyklopouť)
2. června
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.
3. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
4. června
1. svaté přijímání/slavnost Seslání Ducha Svatého
9. června
Noc kostelů
15. června
Boží Tělo
17. června
Farní den (fara Ruprechtice)
29. července
Jakubsko-anenský víkend
5. srpna
Křinická pouť
27. – 30. srpna
Farní tábor, fara Ruprechtice
23. září
Farní výlet
8. října
Svátost biřmování – biskup Jan
22. října
Svatohubertská bohoslužba
11. listopadu
Den veteránů (Martínkovice)
11. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
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Pán chce vstát z
mrtvých v těch, kteří
pohřbili naději
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii,
baz. sv. Petra
„Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla
Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na
hrob“ (Mt 28,1). Můžeme si představit, jak šly...
typickým krokem těch, kdo kráčejí na hřbitov, v
bezradné skleslosti, ochablým krokem těch, kteří
nejsou přesvědčeni o tom, že všechno takto končí... Můžeme si představit jejich pobledlé tváře, po
nichž stékají slzy... a otázku: „ Copak může Láska
zemřít?“
Na rozdíl od učedníků, ony jsou tam – stejně jako
vyprovázely Mistra při Jeho posledním výdechu
na kříži a potom Jej spolu s Josefem z Arimatie
pohřbily – obě tyto ženy nedokázaly utéci, odolaly, čelily životu takovému, jaký je, a snesly hořkou chuť nespravedlnosti. A jsou také tady, před
hrobem, mezi bolestí a neschopností podlehnout
a připustit, že by tímto způsobem mělo navždy
všechno skončit.
Zapojíme-li svoji představivost, objevíme v tvářích
těchto žen tváře mnohých matek a babiček, dětí i
mladých lidí, na něž doléhá tíže mnohé nelidské
nespravedlnosti. Spatříme v jejich tvářích odraz
všech těch, kteří v ulicích města pociťují bolest
bídy, bolest vykořisťování a obchodování s lidmi.
Spatřujeme v nich také tváře těch, kteří zakoušejí
pohrdání, protože jsou imigranti, sirotci bez vlasti,
domova a rodiny; tváře těch, v jejichž pohledu se
zračí osamělost a opuštěnost, protože mají příliš
svraštělé ruce. Odrážejí se v nich tváře žen a matek, které pláčí, protože vidí, že život jejich dětí je
pohřben pod tíhou korupce, která odnímá práva

a láme mnohé aspirace, pod každodenním egoismem, který křižuje a pohřbívá naději mnohých,
pod ochromující a neplodnou byrokracií nedovolující, aby se věci měnily. Jsou to tváře všech těch,
kteří ve své bolesti kráčejí ulicemi města a vidí
ukřižovanou důstojnost.
Ve tváři těchto žen jsou tváře mnohých, najdeme
možná tvoji i moji tvář. Jako ony můžeme pocítit
pobídku jít a nevzdávat se před faktem, že se věci
musejí takto končit. Vskutku v sobě nosíme příslib
a jistotu Boží věrnosti. A také naše tváře vypovídají o zraněních, o mnoha nevěrnostech – našich
i těch druhých – mluví o pokusech a prohraných
zápasech. Naše srdce ví, že věci mohou být jiné.
Můžeme si však nepozorovaně zvyknout na soužití
s hrobem, na soužití s frustrací. Ba více, můžeme
dojít k přesvědčení, že takový je zákon života, a
znecitlivovat se úniky, které jenom zhášejí naději, kterou do našich rukou vložil Bůh. Takové jsou
často naše kroky, naše chůze se podobá chůzi
těchto žen, chůzi vyjadřující něco mezi touhou po
Bohu a smutnou rezignací. Neumírá jenom Mistr,
spolu s Ním umírá naše naděje.
„V tom nastalo velké zemětřesení“ (Mt 28,2). Znenadání pocítily ony ženy otřes, něco a někdo otřásl
půdou pod jejich nohama. Někdo jim znovu vyšel
naproti, aby jim řekl: „Nebojte se“, ale tentokrát
dodal: „Byl vzkříšen, jak řekl!“. „Na kříži zdrcený,
zdeptaný a zničený život se probral a znovu začíná
pulsovat“ (Romano Guardini, Der Herr, Würzburg
1951, str. 479). Puls Zmrtvýchvstalého se nabízí
jako dar, jako horizont. Puls Vzkříšeného je tím, co
nám bylo darováno a žádá od nás, abychom jej
rozdávali jako proměňující sílu, jako kvas nového
lidství. Vzkříšením Kristus nejenom odvalil kámen
od hrobu, ale chce také odstranit všechny bariéry,
které nás uzamykají do našich neplodných pesimismů, do našich vykalkulovaných myšlenkových
světů, které nás vzdalují životu, do našich obse-
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dantních snah po bezpečnosti a neúměrných ambic schopných zahrávat si s důstojností druhých.
Když Nejvyšší Velekněz a náboženští představitelé
za spoluviny Římanů uvěřili, že mohou vykalkulovat všechno, když uvěřili, že padlo poslední slovo
a že oni jsou těmi, kteří jej vyslovili, znenadání
vstoupil Bůh, aby převrátil všechna kritéria, a nabídnul novou možnost. Bůh nám znovu vychází
vstříc, aby ustanovil a upevnil novou dobu, čas milosrdenství. Toto je příslib daný navždy, takto Bůh
překvapil svůj věřící lid: raduj se, protože tvůj život
má v sobě zárodek zmrtvýchvstání, nabídku života
očekávajícího probuzení.
A to je to, co nás tato noc vybízí hlásat: Tep Zmrtvýchvstalého, Kristus žije! To je to, co změnilo krok
Marie Magdalské a druhé Marie a způsobilo, že
rychle odešly od hrobu a běžely o tom podat zprávu (srov. Mt 28,8); to je to, co je nutí vrátit se svojí
cestou na začátek, vracejí se do města setkat se
s ostatními.
Jako jsme s nimi přišli ke hrobu, tak vás také
vybízím, abyste se s nimi vrátili do města, vrátili
se toutéž cestou na začátek. Jděme s nimi hlásat
tuto zvěst, jděme... Kamkoli, kde se zdá, že hrob
má poslední slovo a kde se zdá, že smrt je jediné
řešení. Jděme zvěstovat, sdílet a vyjevovat pravdu, že Pán je Živý. Je živý a chce vstát z mrtvých
ve tvářích těch, kteří pohřbili naději, pohřbili sny,
pohřbili důstojnost. A pokud nejsme s to nechat
Ducha, aby nás vedl touto cestou, pak nejsme
křesťané.
Jděme a nechme se překvapit tímto odlišným
úsvitem, nechme se překvapit novostí, kterou nám
může dát jedině Kristus. Dovolme Mu, aby Jeho
jemnocit a láska vedly naše kroky, nechme tlukot
Jeho srdce, aby proměnil náš utlumený tep.
www.radiovaticna.cz/15.duben 2017;
přeložil Milan Glaser
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Sv. děti z Fatimy
Sv. Hyacinta Marto se narodila 11. března
1910 ve Fatimě. Otec se jmenoval Manuel Pedro
Marto a matka Olympia. Ke dvěma dětem z prvního manželství ji s Manuelem přibylo 7 dalších.
Dvěma nejmladším se dostalo milosti nebeských
zjevení. Když bylo Hyacintě 6 let, tak se jí i bratru Františkovi a sestřenici Lucii zjevil anděl míru.
Se skloněnou hlavou k zemi je naučil následující
modlitbě: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti,
doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění
pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě.“ V létě je znovu
vyzval, aby se hodně modlily, protože Ježíšovo a
Mariino Srdce má s nimi velké plány milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i oběti jako pokání za
hříchy, které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat
utrpení na ně sesílané.
S velkou láskou v srdci se učily nejrůznějšímu odříkání se dovolených věcí a různému asketismu.
Např. se zřekly svačiny, oddálily napití, a když se
popálily o kopřivy, s radostí říkaly: „ Z lásky k Pánu
Ježíši a za obrácení hříšníků.“ Podobně když objevily, že provaz uvázaný kolem těla může působit
nepříjemně, začaly ho nosit. Hyacinta brala modlitby a skutky pokání za obrácení hříšníků tak vážně,
že si nenechala ujít žádnou příležitost. Byla velmi
živá a impulzivní.

Postupně následovalo šest mariánských zjevení,
od 13. 5. 1917 na Cova da Iria, kam vodily na pastvu ovce. Hyacinta první zjevení krásné paní doma
prozradila, ale nebylo jí věřeno. Maminka dokonce
chtěla, aby šla říct každému, kdo jí uvěřil, že lhala
a prosila za odpuštění. Až později se vše změnilo.
Ve zjeveních uviděly děti i peklo a byla jim svěřena
tajemství, která obsahovala předpověď 2. světové
války, obrácení Ruska i útoky na našeho papeže a
církev. Svěřené tajemství nebyla Hyacinta ochotna
prozradit ani tehdy, když jí vyhrožovali tím, že ji
usmaží zaživa v oleji. I takové utrpení byla ochotna
přinést za obrácení hříšníků, za které už dříve s

láskou přinášela všechny oběti. Také nezapomínala přidávat oběti za sv. Otce, ke kterému chovala v
srdci velikou úctu. Prožila také jeho vidění.
V říjnu 1918 vážně onemocněla a měla velké bolesti v prsou. Než šla do nemocnice, navštívila ji
opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. Po souhlasné odpovědi se
dozvěděla, že bude moc trpět v nemocnici a utrpení má snášet za obrácení hříšníků, za odčinění
hříchů proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie, za
smír a za sv. Otce. Panna Maria ji také předpověděla utrpení v nemocnici v Lisabonu, kam za ní
nepřijedou ani rodiče, a především, že tam zemře.
Prohlásila, že nemá strach, protože ví, kdo pro ni
nakonec přijde a odvede ji do nebe. Lucii dále při
posledním setkání řekla: „Modli se za mne, už Tě
nikdy (zde) neuvidím, ani nikoho z rodiny a umřu
úplně sama.“ Tak se také stalo. Ještě jí nebylo 10
let. Mezi její poslední slova patřilo: „Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci hodně trpět. Ježíši, teď
můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť
je moc veliká.“
Blahořečená byla se svým bratrem 13. 5. 2000,
Janem Pavlem II. a společně budou 13. 5. 2017
kanonizováni ve Fatimě papežem Františkem.
Sv. František Marto pochází z Fatimy, kde se
narodil 11. 6. 1908 do početnější rodiny Martových. Jeho mladší sestřičkou je s ním později blahořečená Hyacinta. Své sestře se podobal jen rysy
ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl
náladový a živý jako ona, naopak měl mírnou a
povolnou povahu. Když při dětských hrách vyhrál a
někdo mu to chtěl upřít, povolil bez odporu se slovy: „Myslíš, že jsi vyhrál ty? Nu, dobře! Mně na tom
nezáleží!“ Jindy byl okraden o kapesník s obrazem
Panny Marie, který před tím dětem ukazoval. Lucie ho pak objevila u jednoho z přítomných hochů
a začala kvůli němu hádku. František ji však ukončil slovy: „Nechej ho! Co mi na tom šátku záleží?“
Miloval přírodu, zejména slunce, které jako pasáček nazýval lampou našeho Pána a rád obdivoval
jeho východ i západ. S nadšením pozoroval odrazy jeho paprsků v oknech i v kapkách vody na
stromech a keřích. Když byl s Hyacintou a Lucií
na kopcích, jeho zábavou bývalo sednout si na
nejvyšší skálu a hrát jim na píšťalu. Často si také
zpíval.
V roce 1915, tedy v sedmi letech, měl s mladší
sestřičkou i se sestřenicí Lucií první zjevení Anděla Míru, popisované v životopise Hyacinty. On
sám jen viděl, ale neslyšel. Slova mu tlumočila
děvčata. Když se v modlitbě pak skláněli k zemi,
býval první, kterého ta poloha unavovala a naříkal
si na bolesti zad. Přítomnost anděla však ve svých
myšlenkách prožíval ještě dlouho po zjevení. Také
po svatém přijímání prý velmi intenzívně cítil, že
Bůh je v něm, aniž mu bylo jasné, jak je to možné.
O zjeveních Panny Marie, které se těmto dětem
dostalo, Lucie ve vzpomínkách uvedla, že jejich
pozornost znovu obrátila k nadpřirozenu, ale
mnohem mírněji. Místo vyčerpávajícího pocitu
bezmocnosti v Boží přítomnosti, Mariina zjevení
v nich zanechávala pokoj a sdílnou radost, která
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nebránila o události mluvit. Jen o souvislostech
s paprsky světla mlčely, k čemuž byly i vnitřně
nabádány. Děvčata vždy Františkovi vyprávěla, co
Panna Maria řekla, neboť i při těchto zjeveních viděl, ale neslyšel. Když uslyšel o příslibu, že přijde
do nebe, byl šťasten, zkřížil ruce na prsou a zvolal:
„Ach, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!“ Od té chvíle se začal od
dětí vzdalovat, jako by se šel procházet. Když na
něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a
ukázal růženec. Tak takový byl František, jeden ze
tří fatimských vizionářů, kterým se Panna Maria
zjevovala každý měsíc od 13. května do 13. října
1917 na Cova da Iria.

Na podzim 1918 František onemocněl a nejraději
měl návštěvy Lucie a Hyacinty, protože jim mohl
otevřít snadno své srdce a vyjádřit své nejhlubší
pocity. Den před svou smrtí si Lucii zavolal a řekl
jí, že se bude zpovídat, aby po svatém přijímání
mohl zemřít. Chtěl od ní a od Hyacinty, aby mu
připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O
některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože
uvažoval, že Pán kvůli jejich hříchům by mohl být
třeba ještě smutný. A dodal: „Kdybych nezemřel,
nikdy bych to již neudělal.“ Pak sepjal ruce a řekl
modlitbu: „Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které
Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!“ A s dojetím
očekával šťastný okamžik.
Blahořečen byl i se svou sestrou 13. 5. 2000 Janem Pavlem II.. Slavnosti se účastnila třetí fatimská vizionářka, jejich sestřenice Lucie, které v jubilejním roce 2000 bylo už 93 let, a která zemřela
v roce 2005.
www.catholica.cz/Jan Chlumský/mírně kráceno
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Opravy 2017
O slavnosti Zjevení Páně (lidově Tři králové) byla ŘKF – děkanství Broumov přiznána žádost o
dotaci EU z grantové oblasti IROP. Původně se zamýšlely čtyři kostely. Avšak v případě kostela
Všech svatých v Heřmánkovicích a sv. Anny ve Vižňově nebyla k plné spokojenosti připravena
projektová dokumentace. Proto v žádosti zůstaly jenom kostely sv. Jakuba většího v Ruprechticích
a sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovicích. V případě Ruprechtic se počítá s kompletní opravou
fasády a střechy, elektroinstalací, varhany, vitráží, křížovou cestou a hlavním oltářem. U Vernéřovic
se počítá s opravou fasády, kazatelny, křížové cesty a bočních oltářů. Celková výše dotace činí 31
956 380,- Kč. Spoluúčast je 5%, kterou pokryjeme díky laskavým a velkorysým darům od Královéhradeckého kraje a podnikatele p. Františka Kociána. Pro kostel v Heřmánkovicích však byla v
letošním dubnu přes MAS Broumovsko+ podána žádost o další evropský grant, rovněž i IROP (cca
9 mil Kč, zvláště střecha, odvodnění, vnitřní klenba bez restaurování impozantní fresky).
Z ministerských a krajských dotací se i letos bude pokračovat na opravách střech kostelů sv.
Barbory v Otovicích (cca 1 mil Kč; PZAD MK ČR a KHk) a ve Vižňově (taky cca 1 mil Kč; PZAD MK
ČR a KHk). V případě děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově se letos bude pokračovat
v opravě spodní části střechy v předpokládané výši 600 000,- Kč (Program regenerace MK ČR,
MěÚ Broumov, Fond solidarity Biskupství HK). Opravu vrchní část střechy, která začala v roce
2011, se v loňském roce povedlo úspěšně završit. Před dokončením je i rekonstrukce varhan
zmiňovaného kostela (letos cca 300 000,- Kč), která probíhá od roku 2014 a celkové náklady jsou
1,3 mil Kč (KHk a farnost). V minulém roce se rovněž započalo (boční oltář sv. Jana Nepomuckého)
s postupným restaurováním interiéru hlavního chrámu broumovské farnosti. Letošní příspěvek MK
ČR je 500.000,-Kč a podíl farnosti je 10%.
V případě teplické farnosti se bude z ministerského programu pokračovat na opravě střechy farního kostela sv. Vavřince (zatím 700 000,- Kč od PZAD MK ČR). Z HP MK ČR by měly pokračovat
práce na záchraně věže kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově (cca 450 000,- Kč)
Broumovská farnost vynakládá enormní úsilí pro záchranu jedinečného barokního sakrálního komplexu. Ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska pořádá ve venkovských kostelích letos už
XII. ročník festivalu vážné hudby ZA POKLADY BROUMOVSKA (letos pod záštitou MK ČR). Dále ve
spolupráci o OMNIUM z. s. se daří navazovat a realizovat spolupráci s odbornou veřejností (Národní
památkový ústav Josefov, fakulty univerzit). Skvělá spolupráce je i městy a obcemi výběžku.
Pozoruhodným projevem snahy o získání dalších finančních prostředků je putovní fotografická
výstava bratislavského fotografa Dana Veselského TEMPUS FUGIT. Spolu s výstavou putuje i velká
fotografická publikace broumovského fotografa Jana Záliše s texty Miroslava Otteho „Broumovsko
– krajina architektury & architektura krajiny“.
Od dubna 2016 s europoslancem Tomášem Zdechovským intenzivně promýšlíme možnosti zapsání broumovského kláštera a dientzenhoferovské skupinu kostelů na Seznam světového dědictví Unesco. To je však běh na hodně dlouhou trať, stejně jako i samotná rekonstrukce našich
jedinečných svatostánků.
Co se nám zatím nedaří, z finančních důvodů, je zpřístupnění nástěnné malby Triumf smrti v budově děkanství, jejíž datace se odhaduje mezi roky 1320 – 1330, a která byla v letech 2013 – 2015
restaurována.
P. Th.Lic. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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)
2017: New York (USA), Ottawa (Kanada)
* Výstava se uskutečňuje za podpory Královéhradeckého kraje a pod záštitou Ministerstva kultury ČR
Další informace, třeba i přehled oprav od roku 2007, je možné získat na www.broumovfarnost.cz
nebo i osobně. Rovněž je možné přispět do veřejné sbírky na číslo konta 20036-1180703399/0800.
6

Katoličtí kněží
stávkovali
(humor)

Na letošní Velký pátek katoličtí kněží po celé republice vyhlásili více než čtyřiadvacetihodinovou
stávku. „Můžeme garantovat, že po celé zemi nebude celý pátek ani sobotu do večera sloužena
jediná mše svatá,“ potvrdil předseda kněžských
odborů páter Osina.
Kněží přistoupili ke stávce poté, co se s Českou
biskupskou konferencí nedokázali po dlouhých
vyjednáváních dohodnout na pracovních podmínkách. „Doufali jsme, že po schválení církevních restitucí se konečně prolomí ledy a začne se s námi
jednat tak, jak vyžaduje Zákoník práce. Opak je ale
pravdou,“ stěžuje si na přístup katolické vrchnosti
mladý kněz Adam z Čech.
Nejčastěji kněží žehrají na nutnost pracovat o
nedělích i svátcích. „Nemáme kdy si odpočinout.
Také bych si jednou chtěl v neděli přispat jako
ostatní nebo si prostě zajet nakoupit do obchodu.
Takhle přijdu o všechny nákupní akce a stejně mi
to nikdo neproplatí,“ vysvětluje důvody, proč se ke
stávce připojil, otec Karel z Brna.
Za kněží se postavil i předseda Českomoravských
odborových svazů Josef Středula. „Jsou provozy,
ve kterých je potřeba, aby lidé pracovali i o víkendu, ale nemůže to být každý týden včetně svátků. Takový zaměstnanec pak přece nemůže vést
normální rodinný život,“ řekl na společné tiskové
konferenci odborový předák a dodal, že ke stávce
se ze solidarity připojí i odborový svaz varhaníku
a zvoníků.
„Rozumím právu kněží na stávku, ale přijde mi nevhodné, aby kněží stávkovali zrovna před blížícími
se Velikonocemi, kdy do kostelů míří nejvíce lidí.
Pevně věřím, že pondělí, kdy křesťanské velikonoce vrcholí, proběhne jako normálně,“ pohoršovala
se nezávislá odbornice na katolickou církev a restituce Lenka Procházková.
Přestože v pátek ani v sobotu do večera žádná
mše sloužena nebyla, kněží kvůli věřícím nechali
kostely otevřené, a proběhly v nich demonstrace, na kterých nechyběly ani hlasité řehtačky.
„V kostelích, kde se bude stávkovat, ve čtvrtek
večer odstraníme z oltáře plátna. V pátek během
náhradních obřadů stávkující kněze poznáte podle červené barvy, která se jinak v kostelích moc
nenosí. Někteří kněží svoji nespokojenost hodlají
zdůraznit také tím, že si před zaplněným kostelem
lehnou na zem. Stávku bude také v pátek doprovázet protestní hladovka, ke které se údajně připojí
desítky tisíc laiků,“ popisoval před velikonočním
triduem detaily akce páter Osina.
Podle zjištění Tisíckráte se paradoxně ke stávce
připojili i čeští a moravští biskupové. „Ano, máme
odpovědnost za finanční situaci v diecézích, ale
také jsme kněží a chceme stát po boku svých
bratří,“ vysvětloval českobudějovický biskup Kročil
postoj většiny biskupů.
www.tisíckráte.cz
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MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN
BENEDIKT XVI.

MYŠLENKY O EUCHARISTII
PAULÍNKY 2010
1. Svátost eucharistie je svátostným tělem Kristovým. A toto tělo je církev. Bez eucharistie církev nelze pochopit.
2. Kristus zaslíbil, že ti, kdo přijímají jeho tělo a krev, budou žít navěky, a pro nás z tohoto zaslíbení plyne nesmírná útěcha.
3. Smyslem svatého přijímání je připodobnit svůj život Kristovu životu, proměnit se a přetvořit v toho, který je Láska sama.
4. Bůh nám jako první dává dar a my, takto obdarováni, se stáváme jeho vlastnictvím – stvoření se navrací ke Stvořiteli.
5. Společenství s Pánem je vždy také společenstvím se sestrami a bratry.
6. Pojďme naproti Pánu, který je sice neviditelný, ale přesto mocný, a který nám pomáhá dobře žít.
7. Eucharistie je tajemstvím smrti a slávy tak jako kříž, který není zakopnutím na cestě, ale přechodem,
po němž Kristus vstoupil do své slávy a tak smířil celé lidstvo, když překonal veškeré nepřátelství.
8. Potřebujeme Boha blízkého, Boha, který se vydává do našich rukou a který nás miluje. V eucharistii je Kristus skutečně přítomen mezi námi.
9. Kristus nás k sobě táhne, umožňuje nám vykročit ze sebe, abychom všichni společně s ním tvořili jediné tělo.
10. Ježíš je přítomný v eucharistii. Nevidíme jej, ale existuje tolik věcí, které nevidíme, a které přesto existují a jsou zásadní. Ty nejhlubší skutečnosti,
týkající se života a světa, nevidíme, ale můžeme vnímat a vidět jejich účinky.
11. Víra v Ježíše je prostředkem, díky němuž můžeme vždy znovu uchopit Ježíšovu ruku, a díky němuž bere za ruku i on nás, aby nás vedl.
12. Ježíš nás sytí eucharistií, sjednocuje nás se sebou, s Otcem, s Duchem svatým i nás navzájem.
Tato síť jednoty, která zahrnuje celý svět, předjímá v naší době svět budoucí.
13. Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, kteří mu patří.
14. Jdeme-li s Ježíšem, jdeme správným směrem a život se stává dobrým.
15. Eucharistie je pramenem jednoty, který má základ ve smíření a pokoji.
16. V eucharistii nelze Krista a bližního oddělovat. A tak se stáváme všichni jediným chlebem, jediným tělem.
17. Eucharistie, která se konkrétně neprojevuje láskou, je sama v sobě neúplná.
18. Eucharistie je naším nejkrásnějším pokladem. Uvádí nás do života věčného a obsahuje všechna tajemství naší spásy.
19. Růst v křesťanském životě vyžaduje, abychom se živili Kristovým tělem a krví.
20. Jak moc má dnešní lidstvo zapotřebí znovu objevit ve svátosti eucharistie pramen, z něhož mu prýští naděje.
21. Bůh má tvář. Bůh má jméno. V Kristu se Bůh stal tělem a daruje se nám v tajemství nejsvětější eucharistie.
22. Poslední večeře je okamžikem, kdy se rodí církev. V eucharistii se stále obnovuje Kristova oběť.
23. Eucharistie představuje vzácné dědictví. A církev jej s nesmírnou péčí ochraňuje,
když ji slaví den co den při mši svaté, když se jí v kostelech a ka lích klaní,
když ji nosí nemocným a jako viatikum těm, kteří se vydávají na poslední cestu.
24. Přijímat Krista a nést jej druhým je opravdovou radostí křesťana.
25. Následujme Marii a napodobujme tuto hluboce eucharistickou duši, a celý náš život se stane jedním chvalozpěvem Magnificat.
26. Eucharistie představuje velkou školu lásky.
27. V eucharistickém tajemství se Kristus stále znovu daruje a právě v eucharistii se učíme lásce Kristově a tedy i lásce k církvi.
28. Ať se pro nás eucharistie stane životní školou, kde nás Ježíšova oběť na kříži naučí cele se odevzdat druhým.
29. Kristus v nás chce přebývat navzdory naší slabosti a našemu hříchu.
30. Pokaždé, když se slaví mše svatá, pokaždé když se Kristus svátostně ve své církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje naše spása.
31. Prostřednictvím všech míst, kde se slaví eucharistie, se vytváří síť pokoje, která pokrývá celý svět.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
10

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

11

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
7. květen
Otovice			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Ruprechtice 		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

Velikonoce 2017
hod
hod
hod
hod

14. květen
Martínkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Vernéřovice		
10:00 hod
Broumov, klášter		
18:00 hod
21. květen
Šonov, k. sv. Markéty
08:30
Broumov, P+P		
10:00
Vižňov			10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

28. květen
Božanov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Heřmánkovice		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

-		
klášterní k.
k. sv. Václava
děkanský k.
děkanský k.
hřbitovní k. PM

18:00
18:00
07:15
15:00
08:00

hod
hod
hod*
hod
hod

Letos jsme už podruhé využili
státního svátku na Velký pátek
a tradiční pobožnost křížové
cesty v Křinicích jsme se v
hojném počtu začali modlit
v pravé poledne. Na Bílou
sobotu se nám zpočátku pro
silný broumovský vítr nedařilo
zapálit oheň. Vše však dopadlo
dobře.

Květnové akce
Májové pobožnosti v neděli, ať už u kaple pod Hvězdou, na Hvězdě nebo v Malých Svatoňovicích.
Rovněž pěší pouť do Vambeřic nebo bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích – to vše již tradičně
přináší květen v životě naší farnosti. Závěr aktuálního měsíce pak bude ve znamení jednodenního
diecézního setkání ministrantů v poměrně blízké Dobrušce.

Výuka náboženství - 2016 / 2017
* Ve čtvrtek 25/05 o slavnosti
Nanebevstoupení bude mše sv. v 18:00 hod
Adorace: středa, sv. Václav, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 19:00 – 20:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 27/05, P+P, 09:00 – 10:30

0. - 2. tř.: Meziměstí, ZŠ, pondělí 13:45 - 14:30 Broumov, Masarykova ZŠ, úterý 14:00 - 14:45
3. tř. (příprava na 1. sv. přijím.): Meziměstí, ZŠ, úterý 12:50 - 13:35
4. tř.: Broumov, fara, pátek 12:55 - 13:40
5. tř.: Meziměstí, ZŠ, úterý 13:45 - 14:20
6. - 7. tř.: Broumov, fara, pátek 13:45 - 14:30
8. tř.: Broumov, fara, středa 13:45 - 14:30

Paypal účet farnosti
NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30;
v Adršpachu ve 14,00;
1. a 3. neděle v měsíci , 7. a 21.
ve Zdoňově ve 14,30;
2. neděle v měsíci, 14.
ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
v pátek je v Teplicích také v 18,00
první sobotu, 6. 5.. je mše sv. v Teplicích
v 8,00 na Kamenci

25 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Požehnané dny Vám přeje a vyprošuje
P. František Hofman
(tel. 734 213 899)

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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