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Odstup od sebe
Prázdniny a dovolené můžou být příležitostí k prostému
odpočinku. Bez cest i třeba do vzdálených zemí. Stává se totiž,
že lidé se vrátí z dovolených ještě více unaveni. Tím více si nemohli najít čas ani pro sebe. A nervozita se vrátí mnohem dříve
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než jsme chtěli, či čekali. I díky častokrát konstantnímu stresu
v našich životech. V hektické době máme stále ďábelsky menší
příležitost si připouštět, že i tak jsme v Božích rukou. Že všechno může dozrávat v příhodném čase. Že my můžeme prostě
trpělivě pracovat a učit se zapomenutému galantnímu smíchu.
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.

Kázání z Domu
sv. Marty
O třech životních dimenzích apoštola Pavla
„Život apoštola Pavla je neustále v pohybu, je
těžké představit si Pavla, jak se opaluje na pláži a odpočívá. Je mužem, který je v neustálém
pohybu. V čtení ze Skutků apoštolů (Sk 22,30;
23,6-11) lze rozlišit tři životní dimenze svatého
Pavla. První je kázání, zvěstování – řekl František
a dodal – Pavel chodí z jednoho místa na druhé
a káže, a když nekáže, pracuje.“
„Nejčastěji však káže. Povolání kázat a hlásat
Ježíše Krista je jeho vášní! Neseděl za psacím
stolem, nikoli. Byl neustále v pohybu. Neustále
šířil zvěst Ježíše Krista. Měl v sobě oheň a horlivost. Apoštolskou horlivost, která jej nesla vpřed.
Neustupoval a stále šel kupředu. Je to jedna z
dimenzí, která mu přinášela potíže.“
Druhou dimenzí Pavlova života, pokračoval Pe-

trův nástupce, byly právě tyto potíže
či přesněji pronásledování. Liturgické
čtení popisuje, jak se v Jeruzalémě
všichni sjednotili v obviněních proti
Pavlovi. Stanul před soudem a byl
považován za výtržníka.
„Duch vnuknul Pavlovi chytrost. Věděl,
že byli nejednotní a měli mezi sebou
mnoho vnitřních sporů. Saduceové
nevěřili ve vzkříšení, zatímco farizeové ano... Vyšel tedy z této situace
zvoláním: »Bratři, já jsem farizeus,
syn farizeů! Stojím před soudem kvůli
naději ve vzkříšení mrtvých.« Jakmile
to řekl, začali se mezi sebou farizeové
a saduceové přít, protože saduceové
ve vzkříšení nevěřili. A tak se ti, kteří vypadali jako jednotní, začali dělit,
všichni.“
Ti, kteří byli strážci Zákona a nauky
Božího lidu – komentoval papež – ti
věřili každý v něco jiného. Tito lidé totiž ztratili Zákon i nauku, ztratili víru i
nauku, protože ji proměnili na ideologii. Svatý Pavel proto musel mnoho
zápasit, s apoštolskou horlivostí zvěstoval Ježíše Krista a snášel protivenství. Třetí dimenzí – pokračoval papež
- je modlitba. Pavel byl niterně spojen
s Pánem.
„Častokrát byl navštíven. Jednou
zmiňuje, že byl vytržen v modlitbě
téměř do sedmého nebe a nedovedl
opakovat to krásné, co tam slyšel.
Tento bojovník a zvěstovatel nekončících horizontů stále více zakoušel tuto
mystickou dimenzi setkání s Ježíšem.
Pavlovou silou byla tato setkání s Pánem prožitá v modlitbě podobně jako
při prvním setkání cestou do Damašku, kam šel pronásledovat křesťany.
Pavel je mužem, který se setkal s
Pánem, nezapomíná na to, nechává
se potkat Pánem, hledá Pána, aby Jej
potkal. Je mužem modlitby.“
Toto jsou tři postoje, jimž nás Pavel
učí – pokračoval papež: apoštolská
horlivost při zvěstování Ježíše Krista,
snášení protivenství a modlitba, tzn.
setkávat se s Pánem a nechávat se
potkat Pánem. Takto Pavel postupoval vpřed: uprostřed protivenství
světa a útěch od Pána. „Kéž Pán
daruje nám, všem pokřtěným milost
– uzavíral papež František - osvojit si
ve svém křesťanském životě tyto tři
postoje: hlásat Ježíše Krista; snášet
protivenství a svody, které tě odvádějí
od Ježíše Krista; a milost setkání s
Ježíšem Kristem v modlitbě.“
www.radiovaticana.cz/01.06.2017,
mírně kráceno
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LAUDATO SI’ XXIV.
encyklika papeže Františka o ekologii

KAPITOLA II: Globalizace
technokratického paradigmatu

106. Zásadní problém je jiný, ještě hlubší, totiž
způsob, jakým lidstvo de facto učinilo z technologie a jejího rozvoje homogenní a jednorozměrné paradigma. V tomto paradigmatu ční pojem
subjektu, který se v logicko-racionálním procesu
postupně dobírá chápání a tím vlastnění vnějšího
objektu. Tento subjekt se vyjadřuje stanovováním
experimentální vědecké metody, která již výslovně je technikou vlastnění, nadvlády a transformace. Je to, jako by subjekt stál před beztvarou
realitou, která je zcela svolná nechat sebou manipulovat. Zásahy člověka do přírody existovaly
vždycky, ale po dlouhou dobu se vyznačovaly tím,
že doprovázely a spolupracovaly s možnostmi,
které mu nabízela. Šlo o to dosáhnout toho, co
přirozená realita sama umožňovala jakoby podáním ruky. Naproti tomu stojí nyní zájem vydobýt z
věcí vše, co je možné, vztažením lidské ruky, která je nakloněna ignorovat či opomíjet samu realitu toho, co má před sebou. Proto si člověk a věci
přestali přátelsky podávat ruce a stali se soupeři.
Odtud se snadno přechází k ideji nekonečného
či neomezeného růstu, který tolik nadchnul ekonomy, teoretiky finančnictví a technology. Předpokladem je lež o nekonečné dostupnosti dober
planety, což vede ke snaze „vymačkat“ ji až na
doraz a ještě více. Jde o falešný předpoklad, že
„existuje neomezené množství energie a použitelných prostředků, jejichž obnova je možná, a
že negativní účinky manipulací s přírodou mohou
být snadno vstřebány.“
107. Můžeme proto tvrdit, že u počátku mnoha
těžkostí nynějšího světa je především - ne vždy
vědomá - tendence koncipovat metodologii a
cíle technovědy podle paradigmatu chápání, které podmiňuje život lidí i fungování společnosti.
Účinky aplikace tohoto modelu na celou, lidskou i
sociální realitu dokládá zhoršování životního prostředí, které je znamením redukcionismu, který
postihuje lidský život a společnost ve všech jejích
dimenzích. Je třeba uznat, že technické produkty
nejsou neutrální, protože vytvářejí osnovu, která
podmiňuje životní styly a orientuje sociální možnosti směrem k zájmům určitých mocenských
skupin. Určitá rozhodnutí, která vypadají čistě
účelově, se ve skutečnosti vztahují k takovému
typu sociálního života, jehož rozvoj je zamýšlen.

kontra-kulturní zvolit si životní styl, jehož cíle alespoň zčásti nezávisejí na technice, jejích nákladech a na její globalizující a odosobňující moci.
Technika má totiž tendenci postupovat tak, že nic
nezůstane mimo sféru její železné logiky, a „člověk budoucnosti bude vědět, že v technice nejde
koneckonců ani o užitek, ani o blahobyt, nýbrž
o moc, o vládnutí v nejvlastnějším smyslu slova“. Proto „zasahuje do přírodních sil stejně jako
do lidského života“. Tak se redukuje schopnost
rozhodovat, ta nejautentičtější svoboda a prostor
pro alternativní kreativitu jednotlivců.
109. Technokratické paradigma se snaží ovládat
také ekonomii a politiku. Ekonomie zahrnuje každý
technologický rozvoj s cílem profitovat a nevěnovat pozornost eventuálním negativním důsledkům
na člověka. Finančnictví dusí reálnou ekonomiku.
Nepřijalo se poučení ze světové finanční krize a
velmi pomalu se přijímá lekce ze zhoršování životního prostředí. V některých kruzích se prohlašuje,
že nynější ekonomie a technologie vyřeší všechny
problémy životního prostředí stejným způsobem,
jakým se v neakademické řeči tvrdí, že problémy
hladu a bídy ve světě se vyřeší jednoduše růstem
trhu. Není to otázka ekonomických teorií, které se
dnes patrně nikdo neodvažuje hájit, nýbrž jejich
zasazení do faktického ekonomického vývoje. Ti,
kteří to nezastávají slovy, činí tak skutky, když se
zdá, že je nezajímá správná úroveň produkce, lepší distribuce bohatství, odpovědná péče o životní
prostředí nebo práva budoucích generací. Svým
jednáním tvrdí, že cíl maximalizovat zisky je postačující. Trh sám však nezaručuje integrální lidský
rozvoj a sociální inkluzi. Mezitím probíhá „marnotratný a na konzum orientovaný »nadměrný rozvoj«, který nepřípustně kontrastuje s přetrvávající
nelidskou bídou,“ a přitom s dostatečnou hbitostí
nezasahují ekonomické instituce a sociální programy, které by těm nejchudším umožnily pravidelný přístup k základním zdrojům. Neberou se
dostatečně na zřetel nejhlubší kořeny nynějších
nerovností, které mají co do činění se zaměřením,
cíli, smyslem a sociálním kontextem technologického a ekonomického růstu.

108. Je nemyslitelné zastávat jiné kulturní paradigma a sloužit si technikou jako pouhým nástrojem, protože technokratické paradigma se stalo
natolik dominantním, že je velmi obtížné odhlédnout od jeho zdrojů a ještě obtížnější užívat jeho
zdroje a nenechat se ovládnout jeho logikou. Je
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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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Bl. Česlav a sv.
Hyacint, 17. července
V červnu jsme navštvíli legnický kostel sv. Jacka
(česky Hyacinta), ve kterém se o Vánocích 2013
odehrál eucharistický zázrak. BIM aktuálně přináší
životopis dominikánského světce.
Bližší vztah k těmto dominikánským bratrům určuje jejich působení na našem území - založení dvou
konventů tehdy nového dominikánského řádu.
Poněkud nespolehlivě zodpovězenou otázkou zůstává, zda Česlav a Hyacint byli nejen řádovými
bratry, ale i rodnými. Většina hagiografů se k tomu
přiklání. Uvádí se spolehlivě, že se narodili v polském Slezsku. Česlav pravděpodobně r. 1180 a
Hyacint tři roky po něm na zámku Lance nad městem Kamienen. Jeho otcem byl šlechtic Eustach z
rodu Odrowonžů a matka se jmenovala Božena.
U Česlava je zdůrazňováno, že vyrůstal v Krakově,
kde rovněž začal studovat i Hyacint s původním
jménem Jacko (překládaném jako Jakub). Ve studiích pokračovali v Praze, v Paříži a v Bologni, kde
dosáhli doktorátu. Kněžské svěcení přijali pravděpodobně v polském Krakově, kde je pak biskup
Vincenc Kadloubek jmenoval kanovníky.
Česlav se ale po krátké době stal kanovníkem v
Sandoměři. Hojně přispíval na chrámy i studentům ze zchudlých rodin. Žebráci a chudí pocestní
u něj nacházeli občerstvení. Při úsilí o správnou
cestu připomínal nejen sobě cestu předků, kterým střídmost, zbožnost a dávání přednosti věcem sloužícím ke cti Boží, pomohla dobře projít
tímto životem. Zvláště připomínal čistotu srdce a
v boji se smyslným pokušením vítězil pomocí výstražných slov, která si opakoval: „Odolej Česlave! Nejnebezpečnější je med, otrávený prudkým
jedem!“ Později bylo jeho řeholním pořekadlem:
„Mou povinností je poslouchat a nikoli rozkazy
představených zkoumat.“
V roce 1220 Česlav i Hyacint doprovázeli svého
příbuzného, krakovského biskupa Ivana Odrowonže, do Říma. Tam se setkali s Dominikem, který
založil řád kazatelů. Významná byla i další setkání,
s pražským biskupem Ondřejem, s moravským
Jindřichem a s německým Heřmanem. S posledními dvěma se Česlav s Hyacintem rozhodli vstoupit do Dominikova řádu a po noviciátu v římském
klášteře sv. Sabiny složili sliby. Biskupové Ivo i
Ondřej před odchodem do svých diecézí požádali
Dominika o poslání řádových synů do svých zemí.
Jejich přání se splnilo roku 1222 návratem bratří,
kteří se v Římě stali dominikány.
Jejich působení při návratu zanechávalo dobré
ovoce. V korutanském městě Brezy vzbudili svým
kázáním zájem slovinských posluchačů o založení
kláštera. V něm zanechali Heřmana jako převora

a pokračovali do českých zemí. Česlav do Prahy,
kde založil dominikánský konvent při kostele sv.
Petra Na Poříčí. Hyacint s Jindřichem zamířili do
Olomouce, kde založili klášter při kostele Nejsvětější Trojice. V něm zůstal převorem Jindřich.

Prohlášení předsedy
ČBK kardinála
Dominika Duky OP

Hyacint, který ctil obzvláště Pannu Marii jako Matku Boží a toužil připodobňovat se svatým, o nichž
četl, pokračoval hlásáním evangelia ve Slezsku. V
Krakově a v dalších čtyřech městech založil dominikánské kláštery. Se zakládáním klášterů zprvu
začal na severu v Gdaňsku a je zaznamenáno i v
Pomořanech. S hlásáním Božího slova pak postupoval podél Visly na východ. Jeho evangelizační
působení je zaznamenáno ve Skandinávii, Litvě a
Rusku. Šíření evangelia tímto směrem bylo ztěžováno mongolskými vpády. Po čtyři roky byl jeho
působištěm Kyjev. Z tohoto sídla podnikal i delší
misijní cesty. V legendárním vyprávění se hovoří o
tom, jak při útoku Tatarů zachránil z kostela monstranci a poněkud těžší sochu Panny Marie, s nimiž
překonal Dněpr.

Ve středu 31. května 2017 požehnal papež František na náměstí sv. Petra v Římě obraz Panny
Marie Lidické a setkal se s českou delegací,
kde vedle zástupců vlády ČR byla přítomna paní
Veronika Rýmová, která přežila lidickou tragédii.
Křesťanské společenství naší vlasti reprezentovali
předseda ERC Daniel Fajfr, předseda ČBK Dominik kardinál Duka a biskup Jan Vokál. Večerní mši
svatou v bazilice sv. Kříže místo zesnulého kardinála Miloslava Vlka slavil státní sekretář kardinál
Pietro Parolin, který se také setkal s českými
poutníky. Tragické události vyhlazení Lidic a Ležáků připadají na 10. června. Letos uplynulo již 75
let od této doby.

Legenda popisuje více zázraků na jeho přímluvu.
První z nich se stal v Římě 14. 2. 1218, a to před
očima krakovského biskupa a Česlava, když se k
velkému zármutku kardinála Štěpána zabil jeho
synovec Napoleon pádem z koně. Na Hyacintovo
slovo byl přenesen do kláštera sv. Sixta, kde k
němu Hyacint přišel, srovnal mu zlomené kosti a
žehnáním kříže ho přivedl zpět k životu. Později
skrze modlitbu navrátil život ve Visle utopenému
Petrovi z Plešova. Tyto návraty do života byly náhlé a dokonalé. Druhému vzkříšení byl přítomen
pozdější krakovský biskup Prandota i větší skupina lidí. V roce 1224 uzdravil vznešenou Juditu z
Kostelce postiženou mrtvicí, kvůli které nemohla
mluvit. Pověst jako kněze nejen svatého života, ale
i zázraků, přispěla později k jeho svatořečení na
rozdíl od později blahořečeného Česlava.
Česlav, po návratu do Polska, založil klášter ve
Vratislavi a stal se v něm převorem. Žil asketicky a
do svých 60 let se zříkal masitých pokrmů. V roce
1232 se na čtyři roky stal druhým polským provinciálem. Vedle polských krajů navštěvoval české
země, Sasko, Lužici, Pomořany i Prusko. Na svých
cestách přiváděl pohany k víře, hříšníky ke kajícnosti. Do polské řádové provincie, na jejímž založení se Česlav podílel, patřily do r. 1301 i české
země. Řeholní oděv z Česlavových rukou přijala při
vstupu do třetího řádu i sv. Zdislava. Česlav s Boží
pomocí v r. 1241 uchránil město Vratislav před Tatary. Zemřel ve Vratislavi v 62 letech. Hyacint o 15
let a jeden měsíc později v Krakově.
Česlav byl blahořečen v roce 1713. A Hyacint svatořečen už v roce 1597.
www.catholica.cz/Jan Chlumský/
mírně kráceno

To mne přivádí ke zveřejnění tohoto prohlášení.
Je mnohé, o čem můžeme debatovat a zaujímat
rozličné názory. Je však na pováženou, že je běžně dáván hlas komukoli, kdo chce něco zpochybnit a dokonce cokoli zpochybnit. Jsou snad věci
jako státní symboly, čest padlých a obětí teroru.
Připustíme-li zpochybnění i v těchto případech,
zpochybníme svou vlastní existenci. Připomínám
to varovně v souvislosti s výročím Lidic a Ležáků.
Přemýšlel jsem totiž, zda naše nesoudržná společnost je vůbec ještě schopna se na něčem
dohodnout. Přesto, že není pravda, mluví-li se o
nás jako o ateistické společnosti, je pravdou, že
o představě Boha se neshodneme. Neshodneme
se ani na symbolu Lidic nebo Ležáků, i když to
v tyto dny, kdy se před jejich osudem sklání celý
svět, asi nikdo nedá najevo. Mohli bychom se však
shodnout na tom, že působit utrpení dětem je zločinem VŽDY. Že mají být tyto zločiny stíhány, podepíše dnes každý, protože utrpení dětí z doby heydrichiády odsoudí všichni. Jenže v dalším kroku už
se zas budeme rozcházet, protože jsou kolem nás
nejrůznější formy zločinů páchaných na dětech:
teroristické akce, dětská rukojmí, pedofilie, domácí týrání, šikana, rozvodová atmosféra v rodinách,
pokroucené vztahy kvazirodinných seskupení, nezájem o děti, jejich problémy a výchovu, vědomé
snižování jejich počtu, různá indoktrinace (někdy
daná i zákonem) ve školách, atd.
Mojí běžně lidskou povinností a vší zodpovědností
danou autoritou mého úřadu je prohlásit: Tyto skutečnosti jsou zločinem, kterým si můžeme přivodit
vlastní smrt. Uvědomte si to. Ještě je čas! Druhou, radostnější povinností je pak vřele poděkovat
všem, kterí usilují o šťastný život dětí a brání přirozené stabilizované rodiny, zvláště pak rodičům,
kteří tyto rodiny konkrétně tvoří a hájí. Kéž vám to
odplatí Bůh. Jsem s vámi a žehnám vám.
kardinál Dominik Duka OP
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Náčrt poznámek
k reinkarnaci z pohledu katolíka

Protikuřácký zákon vyžene
kadidla z kostelů

V postsocialistické době, kdy má člověk tendenci k tzv. synkretizmu, který
je možné charakterizovat i jako vytváření si subjektivního světonázoru z vícera náboženských systémů, je v našich podmínkách velice oblíbená víra v
reinkarnaci. Ve vnímání mnohých našich současníků se pod pojmem, který
je centrálním principem indických náboženství, ale byl také blízký Platónovi,
Sokratovi, či Keltům, rozumí, že aktuální život jedince není jeho jediným
pobytem na této zemi.

(humor)
Kontroverzní protikuřácký zákon zásadně ovlivní podobu bohoslužeb v
chrámech po celé republice. Podle generálního sekretáře ČBK nesmí být v
interiérech používány ani kadidelnice. „Informovali jsme se na ministerstvu
zdravotnictví a tam nám řekli, že liturgické okuřování je možné provádět
pouze venku před kostelem. Problém je, že tam nemáme oltář.“

Proč zastává katolicismus jiný pohled na tuto otázku po věčnosti?
Primárně s ohledem na Ježíše Krista. Jeho zmrtvýchvstání, které otevřelo nebe pro všechny, kteří se snaží žít podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, by nedávalo smysl, ani v kontextu židovského původu druhého
monoteistického náboženství. Konec konců podobnou pozici zastává i nejmladší z náboženství, které vyznává víru v jednoho Boha, islám. Pro všechna tři abrahámovská náboženství je smrt posledním bodem nám na dosud
známé straně bytí. Dobře se to dá přiblížit na životě celé řady mučedníků.
Předčasné a násilné ukončení života sv. Jiří, sv. Lucie, sv. Markéty, sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a miliónů dalších by
ztratilo na jejich morálním a lidském rozhodnutí. Vždyť během chvilky by
mezi námi byli zpátky.
Další námitkou v této věci je, že by je však nikdo z právě žijících nepoznal.
Oni sami by sice mohli žít se svým přesvědčením, ale jejich okolí by muselo
hledat způsoby ověření jejich nároků na tantiémy z veřejného uctívání, které
by měly plynout z jejich soch, obrazů, či třeba hudebních děl nebo názvů
klášterů, ulic, či měst.

Církevní lobby se sice pokoušela do zákona prosadit výjimku pro náboženské společnosti, ale neúspěšně. „Bylo by to lehce zneužitelné. Ze všech
hospod by se staly kostely a nebylo by kam chodit na pivo,“ vysvětluje
poslanec Adam z KSČM, proč sněmovní výbor změnu zákona zamítl. Zákaz
kadidelnic v interiérech narušil i letošní slavnosti Těla a Krve Páně.

Třetím momentem je důraz na individualitu každé osoby. Už druhý bod
naznačil, že jenom neopakovatelný jedinečný život je portfoliem, které
umožňuje pokojný spánek všem, co třeba něco zdědili. A naopak. V případě opakovaných návratů na planetu Zemi by se reinkarnovaní lidé museli
identifikovat zvláštním průkazem totožnosti správě místního hřbitovu. To, že
jednou byste umřeli třeba v Belgii, podruhé v Rumunsku, potřetí v Portugalsku, počtvrté v Čechách, by určitě posílilo další nárůst byrokracie.

Z informací Tisíckráte ale vyplývá, že ne všichni věřící jsou ochotni se zákonu podrobit, a to i za cenu možných sankcí ze strany státních úřadů. „Nedávno jsme museli koupit nové kadidelnice kvůli přísnějším emisím a teď
po nás chtějí, abychom přešli na kadidelnice elektronické. Je to nesmysl a
nebudu nic měnit,“ prohlašuje statečně pod podmínkou anonymity jeden
kněz z Olomouce.

Čtvrtým bodem je, že by nedávalo smysl, aby právě křesťanství nesouhlasilo s antickým otrokářstvím, od svého začátku nepřikládalo zásadní důraz
na pomoc chudým a nemocným, ve středověku nehájilo nárok na vlastní
obhajobu před soudem nebo prosazovalo práva původních obyvatel nově
objevených kontinentů. Nejenom toto vycházelo z přesvědčení, že každá
lidská bytost je neopakovatelná individualita. Jedinečné bytí.

Elektronické kadidelnice nedoporučují ani teologové. „Moderní přístroje vytvářejí páru obsahující výtažek z vonné pryskyřice z kůry stromu Boswelia
a na první pohled věřící nic nepozná, jenže na rozdíl od kouře pára klesá k
zemi, což odporuje Žalmu 141:2, kde se píše:

Posledním rozdílem je, že člověk se po svých opakovaných návratech mezi
jiné a přece dle všeho možná známé lidi, nakonec rozplyne v nebytí. Katolická pozice se drží přesvědčení, že člověk po smrti existuje nadále. Ať už
s Bohem nebo…

„Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě,“ vysvětluje například odborník na
liturgii Jan Kotas.
Někteří biskupové svým kněžím doporučují, aby své kostely prohlásili za dočasnou stavbu, která tzv. protikuřáckému zákonu nepodléhá. „Je to logické.
Nic tu není napořád. Ježíš říkal, že chrám zboří a ve třech dnech znovu
postaví. To se může stát každému kostelu. Nevíme ani dne ani hodiny, kdy
přijde konec. Bylo by v zásadním rozporu s vírou, kdybychom považovali
cokoli na této zemi za definitivní. Vše je pouze dočasné. Jedině Bůh v Trojici
je věčný a ten, pokud víme, nekouří,“ ozřejmil redakci Tisíckráte biskup
Lobkowicz.
www.tisíckráte.cz

Na závěr této krátké skicy je ještě nutné zmínit, že samotné křesťanství
procházelo v této otázce svým vlastním vývojem. Třeba velký myslitel Origenes (+ 253) byl přesvědčen, že lidské duše tzv. preexistují, a že Bůh je
přiradí k právě k počatému člověku. Tento názor však církví nebyl přijat, a
ta dodnes zastává pozici, že duše člověka je při početí nového života právě
stvořena. Proto katolicismus nemůže nikdy souhlasit s interrupcí. Ale to je
už jiné téma.
P. Martin Lanži
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC
ANNA BISSIOVÁ

VŠEMOCNÉ EMOCE?
JAK POZNAT A ZVLÁDAT VLASTNÍ EMOCE
PAULÍNKY 2014
1. Pravá radost pramení z toho, že člověk ztrácí a rozdává se.
2. Jak vypadá tvůj vnitřní svět? Je pustý a prázdný, nebo obydlený tvářemi, na kterých ti záleží?
3. Můžeme být skutečně otroky svých emocí, ale také jejich pány, protože jsme schopni poznávat je, pojmenovávat je a vhodně s nimi nakládat.
4. Radost je prostředím, v němž se rodí a roste láska. Ta láska, kterou přijímáme, i ta, kterou dáváme.
5. Kolik času věnuješ denně „pohledu do sebe“?
6. Člověk je stvořený k tomu, aby hledal a směřoval k něčemu, co ho přesahuje.
7. Jsme stvořeni pro Boha a naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu.
8. Zralost spočívá v rozhodování o tom, jak naložíme se svými emocemi, a v schopnosti uskutečňovat svá rozhodnutí.
9. Jsi vnímavý ke zdravému neklidu, který tě pobízí k tomu, aby ses nespokojil s průměrností, ale hledal smysl života?
10. Hodnota lidské osoby je dána již tím, že člověk existuje.
11. Bez druhých nelze žít. Znamená to ale, že nelze žít bez zápasu s druhými.
12. Kdo otevře své ruce, vidí, jak k němu plynou nečekané síly. Čím víc se ochuzuje, tím víc narůstá jeho bohatství.
13. Prožíváš-li zklamání, kladeš si někdy otázku, co děláš pro změnu svého života a jak se stavíš ke skutečnostem, které nelze změnit?
14. Lékem na prázdno není snazší život, nýbrž víc námahy.
15. Smích je projevem nadhledu. Představuje schopnost poodstoupit od sebe samého a nedělat drama ze své zranitelnosti.
16. Jsme stvoření proto, abychom milovali.
17. Radost nikdy není cílem, ale vždy pouze účinkem. Radost není produktem našich skutků, nýbrž darem, který pramení z lásky.
18. Každý z nás je plně zodpovědný za svou osobnost i za svůj vnitřní svět.
19. Naším domovem není místo, kde bydlíme, nýbrž místo, kde milujeme a kde jsme milováni.
20. Člověk, který zdržuje dar, uvězňuje sám sebe.
21. Kdo chce zachránit svůj život, musí ho darovat. Jen tak zakusí radost, která je trvalá, neboť se raduje ze štěstí milovaných osob.
22. Člověk nemůže uniknout před Božím pohledem, a když se snaží před ním skrýt, skrývá se před sebou samým.
23. Ať má člověk jakýkoliv úspěch, ať si jakkoliv užívá, ať jsou jeho moc a jeho výsledky jakkoliv velkolepé a ohromné, jeho život nikam nevede, dokud
nezaslechne Boží hlas, který ho hledá.
24. Nemůžeme se označovat za bratry a sestry a zároveň prožívat vztahy, v nichž převládá agresivita.
25. Schopnost zříkat se je jedním ze základních kritérií hodnocení zralosti osoby a její schopnosti zvládat svůj emoční svět.
26. Nestačí jen věci pochopit a pojmenovat. Musíme se rozhodnout, co uděláme s tím, co prožíváme.
27. Nemůžeme být plně lidmi, jestliže nenasloucháme svému nitru.
28. K tomu, abychom dovedli regulovat moc emocí, je především nezbytné získat od nich odstup a podrobit je rozumovému hodnocení.
29. Pouze z lásky k sobě samým, k druhým a k Bohu je možné překročit svou vlastní zkušenost a překonávat zranění, urážky, zármutek a těžkosti.
30. Rozpoznat, vyslovit, přijmout druhého, převzít zodpovědnost – toto je cesta uzdravení, která člověku pomáhá nejen přijmout zranění, ale prožívat je
také jako dar a příležitost k růstu.
31. Pouze ten, kdo se umí stát zranitelným, dokáže být nablízku druhým a ošetřovat jejich rány.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Částečná změna bohoslužeb

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
2. červenec
Otovice			08:30
Ruprechtice		
10:00
Broumov, P+P 		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

9. červenec
Martínkovice		
08:30
Vernéřovice		
10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

16. červenec
Šonov, k. sv. Markéty
08:30
Broumov, P+P		
10:00
Vižňov			10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

23. červenec
Božanov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Heřmánkovice		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

hod
hod
hod
hod

30. červenec
Broumov, sv. Václav
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Broumov, klášter		
18:00 hod
MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Vižňov
Sobota

-		
klášterní k.
k. sv. Václava
děkanský k.
děkanský k.
(14/07, 28/07)
hřbitovní k. PM

18:00
18:00
08:00
15:00
17:30
08:00

hod
hod*
hod
hod
hod
hod

Během prázdnin budou mše sv. ve čtvrtek ráno u
P+P tradičně v 08:00. Pokud připadne na aktuální měsíc pět neděl, tak poslední neděli v měsíci
bude ranní mše sv. v 08:30 u sv. Václava, v 10:00
jenom u P+P a pak večerní v klášteře. Bude tak
větší možnost potkat se a pozdravit se. A pro
kněze možnost taky využít daru neděle. Zaběhlý
sled nedělních bohoslužeb se tím vlastně nijak
zásadně nemění, jen se už nebudou přidávat čtvrtou neděli v měsíci s nedělemi pěti Martínkovice a
Ruprechtice, ale hned bude následovat Božanov a
Heřmánkovice.

1. sv. přijímání

I letos bylo dáno naší farnosti, aby mohla už po
deváté v řadě prožít slavnost Prvního svatého přijímání. Po 18 letech se vzhledem k místu bydliště
Karolínky Krupičkové a Vítka Hrubého konala v
kostele sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích.

Pouť do Legnice

Ve čtvrtek 8. června se uskutečnila pouť kněží a
věřících náchodského vikariátu do polské Legnice. Ve zdejším kostele sv. Jacka se o Vánocích
2013 odehrál eucharistický zázrak. Cestou domů
jsme se stavili v klášteře v Legnickém poli, který
projektoval K. I. Dientzenhofer.

Farní den

I přes nepřízeň počasí proběhl na faře v Ruprechticích v sobotu 17. června oblíbený farní den, který,
jak se jeví, si našel své místo na zdejší faře.

* 05/07 o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
jenom v 08:30 u P+P
Adorace:středa, sv. Václav, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 19:00 – 20:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 29/07, P+P, 09:00 – 10:00

NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30
v kostele sv. Vavřince;
v Adršpachu ve 14,00; 1. a 3. neděli
v měsíci, to je 2. a 16.
ve Zdoňově ve 14,00 (ZMĚNA);
2. neděli v měsíci to je 9.
ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
v pátek je mše sv. v Teplicích v 18,00
první sobotu (1.) je mše sv. v Teplicích
v 8,00 na Kamenci
5. 7. Sv. Cyril a Metoděj – v 10,00
u u sv. Vavřince
25 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Požehnané dny Vám přeje a vyprošuje
P. František Hofman (tel. 734 213 899)

Paypal účet farnosti
church.broumov@gmail.com

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

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