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

PRVNÍ MĚSÍC ROKU
31. 12. ve 23 hodin 59 minut a 59 vteřin nám Pán Bůh podá čistý
list papíru, abychom ho popsali tím, co uděláme anebo neuděláme v roce
následujícím. Nikdo nemáme jistotu, zda dostaneme tu milost list dopsat.
Všichni máme jistotu, že nás bude provázet ponoukání toho zlého, abychom
psali ošklivé věci anebo nepsali nic. I s tím musíme počítat a být opatrní!
Ale také máme jistotu daleko větší pomoci a ochrany Boží, jeho vedení,
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objímání jeho Láskou. Jistotu, že pomůže, posílí, povolá, postrčí k tomu, co
je pro nás nejlepší, a co pro nás chce a připravuje. A také jistotu přímluvy
Matky Boží Panny Marie, jejíž slavností nový rok začínáme. Hlavu vzhůru a
ať nám to „dobře píše“!
K tomu Vám žehná P. František
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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.

Kázání v Domě sv. Marty
Papež: Josef přijal svoje poslání bez řečí, protože uměl snít
Vatikán. Papež v úterý 18. prosince kázal o svatém Josefovi, „muži, který umí potichu doprovázet a
zohledňovat sny. “ Během přímluv při ranní mši v kapli Dómu sv. Marty byla jedna z proseb věnována
postiženým a osiřelým dětem ze Slovenska, které zhotovily ozdoby pro vánoční stromek ke zdejšímu
oltáři.
„Z Písma svatého víme – řekl papež František - že Josef byl muž spravedlivý, držel se Zákona, byl
pracovitý a měl rád Marii. V dnešním evangeliu (Mt 1,18-24) čteme, že se vzhledem k nepochopitelnosti nastalé situace nejprve rozhodl odejít ze scény. Ve snu se mu však zjevil anděl Páně, který mu
tuto situaci vysvětlil a přiměl Josefa, aby ji přijal za svoje poslání. Josef tedy přijímá úkol vychovávat
Božího Syna a činí tak v tichosti, bez posuzování a bez řečí.“
„Napomáhá růstu a rozvoji. Vyhledá místo, kde se syn narodí. Stará se o něho, vychovává jej, učí jej
řemeslu a spoustě věcí. V tichosti. Nikdy si syna nepřisvojuje, tiše jej nechává růst. Nechat růst - tento
výraz by mohl pomoci nám, kteří jsme přirozeně nakloněni strkat nos do všeho, zejména do životů
druhých. Říkáme: »Proč dělá to či ono?« A začínáme klevetit, vedeme řeči. Josef nechává růst. Opatruje a pomáhá, ale potichu.“
„Toto nadání – řekl dále papež – je vlastní mnoha rodičům, tedy schopnost čekat a neokřikovat ukvapeně ani v případě nějakého pochybení. Umění počkat je zásadní, umožní růst někdy dříve než slovní
pobídka. Čekat potichu tak, jako to činí Bůh se svými dětmi, s nimiž má tolik trpělivosti.“ Papež pak
poukázal na další Josefův rys, totiž „konkrétnost muže, který má srdce otevřené pro sny, ale není
snílek.“
„Sen je výsadním místem pro hledání pravdy. Tam se totiž před pravdou neubráníme. Bůh promlouvá
také ve snech. Ne vždycky, protože obvykle je to naše podvědomí, které se projeví. Bůh však občas
sestoupí, aby promluvil ve snech. Z Bible je zřejmé, že tak činí často. A Josef byl mužem, který zohledňuje sny, nikoli však snílkem. Nefantazíroval. Snílek je něco jiného, přemítá, vznáší se v oblacích
a nestojí nohama na zemi. Josef stál na zemi, ale byl otevřený.“
Právě tuto schopnost - otevřít se s důvěrou zítřku a snít navzdory těžkostem, které mohou vyvstat doporučoval dále Svatý otec.

Za každý laskavý, i třeba drobný dar,
upřímně děkujeme.

www.radiovaticana.cz/18.12.2018

Sv. Mikuláš
Začátkem adventu nás navštívil sv. Mikuláš.
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KOMPENDIUM
KATECHISMU
Druhá kapitola
Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného
Syna Božího
79. Jaká je Radostná zvěst pro člověka?
Je to zvěst, že Ježíš Kristus, „Syn Boha živého“
(Mt 16,1), zemřel a vstal z mrtvých. V době Heroda Velikého a císaře Augusta, Bůh splnil přísliby
učiněné Abrahámovi a jeho potomstvu tím, že
poslal „svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali
Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4-5).
80. Jak se šíří tato Radostná zvěst?
První učedníci již od počátku měli vroucí touhu
hlásat Krista, aby přivedli lid k víře v Něho. Také
dnes se z láskyplného poznání Krista rodí touha
hlásat evangelium a učit katechismu, to znamená odhalit v jeho Osobě celý plán Boha a uvést
lidstvo do společenství s ním.
„A v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho
Pána“
81. Co znamená jméno „Ježíš“?
Jméno „Ježíš“, dané andělem při Zvěstování,
znamená „Bůh je spása“. Vyjadřuje jeho totožnost a jeho poslání, „protože On spasí svůj lid od
jeho hříchů“ (Mt 1,21). Petr tvrdí, že „pod nebem
není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12).

82. Proč se Ježíš nazývá „Kristus“?
„Kristus“ v řečtině, „Mesiáš“ v hebrejštině, znamená „pomazaný“. Ježíš je Kristus, protože byl
posvěcen Bohem, pomazán Duchem svatým pro
vykupitelské poslání. Je Mesiášem, na kterého
čekal Izrael, poslaný na svět Otcem. Ježíš přijal titul Mesiáše, avšak upřesnil jeho smysl: „ten
který sestoupil z nebe“ (Jan 3,13), ukřižovaný a
pak zmrtvýchvstalý,“; On je trpící služebník „který dává život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,
28). Od jména Kristus pochází jméno křesťan.
83. V jakém smyslu je Ježíš „jednorozený Boží Syn“?
On je jím v jedinečném a dokonalém smyslu.
Ve chvíli křtu a proměnění (na hoře) Otcův hlas
označuje Ježíše za svého „milovaného Syna“.
Když se sám Ježíš představuje jako Syn, který
„zná Otce“ (Mt 11,27), tvrdí, že má jedinečný a
věčný vztah k Bohu svému Otci. On je „jednorozený Boží Syn“ (1 Jan 2,23), druhá Osoba Trojice. Je to střed apoštolského kázání: apoštolové
„viděli jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený
Syn“ (Jan 1,14).
84. Co znamená titul „Pán“?
V bibli tento titul obvykle označuje svrchovaného
Boha. Ježíš si jej připisuje a zjevuje svou božskou
svrchovanost skrze svou moc nad přírodou, nad
démony, nad hříchem a především svým zmrtvýchvstáním. První křesťanská vyznání prohlašují, že moc, čest a sláva vzdávaná Bohu Otci patří
také Ježíšovi: Bůh „Mu dal Jméno, nad každé
jiné jméno“ (Fil 2,11). On je Pánem světa a dějin, jediný, jemuž má člověk zcela podřídit svou
osobní svobodu.

NEDĚLNÍ OBĚDY
Působil jsem ve více než 25 farnostech. Občas mne někdo pozval na nedělní oběd. A většinou
jen jednou. Nebyl jsem pro ně přínosem. Nepřinesl jsem jim nic z toho, co očekávali, jinak by
mne pozvali znovu.
Přišel jsem, abych byl tady nějak „navíc.“
To je několik důvodů, proč na Vás mám prosbu. NEZVĚTE MĚ NA OBĚDY - a ani večeře :).
Systém obědů je nějak daný – dobrovolně povinný. To je jedno. Ale opravdu i z mnoha dalších
důvodů nebudu na tyto obědy chodit, a tak mne na ně ani nezvěte. Není to proto, že neumíte
vařit!
Moc děkuji za pochopení a porozumění.
P. František
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Rok 2019
ve farních akcích
5. ledna
Tříkrálová sbírka
6. ledna
Tříkrálový průvod
9. února
Farní ples (KD Martínkovice)
6. března
Popeleční středa – začátek postní doby
9. března
Duchovní obnova v Otovicích
31. března – 3. dubna
Letecká pouť do Fatimy a Lisabonu
19. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (v poledne)
21. dubna
Zmrtvýchvstání Páně
4. května
Pouť do Vambeřic
12. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost;
Den matek
19. května
Hvězda – májová pobožnost
xx. května
„Motobohoslužba“ Otovice
24. května
Noc kostelů
26. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
30. května
Nanebevstoupení Páně
7. června
Ekumenická bohoslužba, k. sv. Ducha
8. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
9. června
1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha Svatého
15. června
Farní den (fara Ruprechtice)
20. června
Slavnost Božího Těla
27. července
Jakubsko-anenský víkend
28. července
Cyklopouť do Nowe Rudy
xxxxxxxx
Farní tábor (fara Ruprechtice)
3. srpna
Křinická pouť
7. září
Vikariátní turnaj v malé kopané (NÁ)
5. října
Farní výlet
13. října
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
9. listopadu
Den veteránů, sv. Martin (Martínkovice)
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LAUDATO SI´ XLI. –
encyklika papeže
Františka o ekologii
KAPITOLA ŠESTÁ:
Ekologická výchova a spiritualita
II. Vychovávat ke smlouvě mezi lidstvem
a životním prostředím
209. Vědomí závažnosti kulturní a ekologické
krize musí být tlumočeno do nových návyků.
Mnozí vědí, že nynější pokrok a jednoduché hromadění předmětů či potěch nedovede dát smysl
a radost lidskému srdci, ale nejsou schopni zřeknout se toho, co jim trh nabízí. V zemích, které by
měly vyvolat největší změny konzumních návyků,
mají mladí lidé novou ekologickou vnímavost,
jsou velkodušní a někteří z nich obdivuhodně bojují za ochranu životního prostředí. Vyrostli však v
kontextu vysoké spotřeby a blahobytu, což ztěžuje zrání jiných návyků. Proto stojíme před výzvou
k výchově.
210. Environmentální výchova rozšířila svoje
cíle. Byla-li zpočátku velmi soustředěná na vědecké informace, růst vědomí a prevenci ekologických rizik, snaží se nyní zapojovat kritiku
„mýtů“ modernosti, zakládající se na účelovém
rozumu (individualismus, neurčitý pokrok, konkurence, konzumismus, trh bez pravidel) a také
obnovu různých úrovní ekologické rovnováhy: té
vnitřní sami se sebou, té solidární s druhými, té
přirozené se všemi živými bytostmi a té duchovní
s Bohem. Environmentální výchova by nás měla
uschopnit k onomu skoku do Tajemství, z něhož
ekologická etika vyvozuje svůj nejhlubší smysl.
Na druhé straně existují vychovatelé, kteří jsou
schopni sestavovat pedagogické postupy ekologické etiky tak, aby účinně pomáhaly růst v
solidaritě, v odpovědnosti a v péči založené na
soucitu.
211. Tato výchova povolaná vytvářet „ekologické občanství“ se nicméně občas omezuje na poskytování informací a neumí dát uzrát návykům.

Existence zákonů a norem dlouhodobě nestačí
omezit špatné jednání, třebaže dochází k jejich
účinné kontrole. Aby právní norma měla významné a trvalé účinky, je nezbytné, aby ji většina
společnosti na základě vhodných motivací přijala
a reagovala osobní proměnou. Jedině upevňování ctností umožní věnovat se ekologickému
nasazení. Aby se člověk, kterému ekonomické
podmínky umožňují spotřebovat a utrácet více,
raději více oblékl než zapnul topení, předpokládá
to, že si osvojil určité přesvědčení a cítění, které je příznivé k péči o životní prostředí. Je velmi
šlechetné přijmout za své péči o stvoření malými
každodenními skutky a je obdivuhodné, je-li výchova schopna motivovat tak, že jim propůjčí
formu životního stylu. Výchova k environmentální
odpovědnosti může povzbudit různá jednání, která mají přímý a zásadní dopad na péči o životní
prostředí, např. méně používat plastické hmoty
a papír, snížit spotřebu vody, třídit odpad, vařit
v množství, které lze rozumně spotřebovat, zacházet pečlivě s ostatními živými tvory, používat
veřejnou dopravu anebo užívat vlastní automobil
spolu s ostatními lidmi, sázet stromy, zhášet zbytečná světla, apod. To všechno je součástí velkodušné a důstojné kreativity, která umožňuje, aby
z člověka vycházelo ven to nejlepší. Opětovné
použití nějaké věci namísto jejího okamžitého zahození může na základě hlubokých motivací být
skutkem lásky, který vyjadřuje naši důstojnost.

měřeně přijímán a chráněn před nejrůznějšími
útoky, jimž je vystaven, a kde se může rozvíjet
v souladu s požadavky opravdového lidského
růstu. Oproti takzvané kultuře smrti představuje
rodina sídlo kultury života.“ V rodině se vyvíjejí první návyky lásky k životu a péči o něj, jako
např. správné používání věcí, pořádek a čistota,
úcta k místnímu ekosystému a ochrana všech
tvorů. Rodina je místem integrální formace, kde
se rozvíjejí různé a niterně navzájem související
aspekty osobního zrání. V rodině se učíme žádat o dovolení bez zpupnosti, vyjadřovat dík jako
výraz procítěného docenění věcí, které dostáváme, ovládat agresivitu a chamtivost a žádat
o prominutí, když uděláme něco špatného. Tato
malá gesta upřímné laskavosti pomáhají vytvářet sdílenou kulturu života a úcty k tomu, co nás
obklopuje.

212. Netřeba si myslet, že toto úsilí nezmění
svět. Tyto skutky šíří dobro ve společnosti, která
vždy přináší plody přesahující to, co lze konstatovat, protože vyvolávají v lůně této země dobro,
které má tendenci se stále a někdy neviditelně
šířit. Toto jednání nám navíc vrací smysl naší důstojnosti, vede nás k větší existenciální hloubce,
umožňuje nám zakusit, že stojí za to přicházet
na tento svět.

215. V tomto kontextu „netřeba opomíjet vztah,
který je mezi náležitou estetickou výchovou a
udržováním zdravého životního prostředí.“ Věnovat pozornost kráse a milovat ji nám pomáhá
vycházet z utilitaristického pragmatismu. Neučíme-li se pozastavit, obdivovat a oceňovat krásu,
není divu, že se každá věc stává, bez skrupulí,
předmětem k použití a zneužití. Má-li být dosaženo hlubokých změn, je třeba mít zároveň na
paměti, že model myšlení reálně ovlivňuje jednání. Výchova bude neúčinná a její snahy neplodné,
pokud se nebude starat o šíření nového modelu
ve vztahu k člověku, životu, společnosti a k přírodě. Jinak bude nadále prospívat konzumistický
model šířený sdělovacími prostředky a účinnými
tržními mechanismy.

213. Výchovná prostředí jsou různá: škola, rodina, sdělovací prostředky, katecheze a jiné. Dobrá
školní výchova v dětství a dospívání zasévá zrnka, která mohou přinášet plody celý život. Chci
však zdůraznit ústřední význam rodiny, protože
„je místem, v němž může být život, dar Boží, při-

214. Politice a různým asociacím náleží úsilí
o formaci svědomí. Náleží také církvi. Všechny
křesťanské komunity mají v této výchově plnit
důležitou roli. Doufám, že mimo jiné také v našich seminářích a formačních řeholních domech
se vychovává k odpovědné střídmosti, vděčnému nazírání na svět, k péči o křehkost chudých
a životní prostředí. Poněvadž ve hře je mnoho, je
zapotřebí institucí, které mají moc sankcionovat
útoky na životní prostředí. Také se potřebujeme
kontrolovat a vychovávat navzájem.

Farní ples
Srdečně zveme na XI. Farní ples,
který se uskuteční v sobotu 9. února v KD v Martínkovicích.
Začátek ve 20:00.
4
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Nejsvětější jméno Ježíš, 3. ledna
Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku
církve. Vlastním svátkem začalo být slaveno od
14. století. V Itálii a v Evropě propagoval k němu
mimořádnou úctu sv. Bernardin Sienský se svými žáky od začátku 15. století a teprve v následujícím se stal i liturgickým svátkem. Pro celou
církev byl zaveden r. 1721 a ve druhé polovině
XX. století bylo jeho uvádění v našich kalendářích
zrušeno. Katolické noviny uvedly jako důvod, že
na Nový rok je v evangeliu zmínka o pojmenování
dítěte tímto jménem. Nejsvětější jméno má však
tak velký význam, že jeho svátek je v novém martyrologiu pro dnešní den na nejpřednějším místě.
Už zmiňovaný sv. Bernardin Sienský nám říká:
„Veliký základ víry je jméno Ježíš a utváří Boží
syny. Víra katolického náboženství spočívá totiž v poznání Ježíše Krista jako světla, které je
světlem duše, branou k životu, základem věčné
spásy.“ Vždyť v jeho lidství, jak na to poukazuje
sv. Pavel: „Bůh smířil svět se sebou skrze Krista.“
(2 Kor 5,19)
Jméno Ježíš, hebrejsky Ješua, znamená: „Bůh
zachraňuje.“ V tomto jménu je zdůrazněno jeho
poslání, v němž „spasí svůj lid od hříchů.“ (Mt

1,21) V něm se nám ukazuje nejvyšší svatost a
milosrdenství.
Litanie k nejsvětějšímu jménu s prosbami o potřebnou milost nás vedou k poznávání Vykupitele
světa jako Syna Boha živého, odlesku Otce, Jasu
věčného světla, Krále slávy a Slunce spravedlnosti. V nich vyznáváme, že Syn Panny Marie je
láskyhodný, obdivuhodný, Bůh silný a Otec budoucího věku. S nadějí k němu voláme: „Anděli
velké rady, nejmocnější, nejtrpělivější, nejposlušnější, tichý a pokorný srdcem, smiluj se nad námi
- a učiň naše srdce podobné srdci svému.“ Vzor
všech ctností vzýváme slovy:“Milovníku čistoty,
milovníku náš, Bože pokoje a původce života,
příklade ctností a horliteli o spásu duší, Bože náš
a útočiště naše. Otče chudých, poklade věrných,
Pastýři dobrý, Světlo pravé. Ó Moudrosti věčná,
Dobroto neskonalá, Cesto naše a živote náš. Jak
podivuhodné je tvé jméno, Ježíši, radosti andělů,
Králi patriarchů, Mistře apoštolů, Učiteli evangelistů. Vyvěrající sílo mučedníků, Světlo vyznavačů, čistoto panen a Koruno všech svatých, smiluj
se nad námi.

Ode všeho zlého vysvoboď nás… od každého
hříchu, od svého hněvu, od úkladů ďáblových, od
ducha smilstva a od smrti věčné. Od zanedbávání Tvých vnuknutí, vysvoboď nás, Ježíši. Svým
svatým vtělením, svým narozením, dětstvím,
božským životem, svou prací i smrtelnou úzkostí
a utrpením. Svým křížem a opuštěností, svými
bolestmi, smrtí a pohřbem. Svým zmrtvýchvstáním a svým nanebevstoupením. Ustanovením
Nejsvětější Svátosti oltářní, svými radostmi a
svou slávou. Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa - odpusť nám, Ježíši.“
Ve formě litanie se uvádí více oslovení a opakují
se odpovědi ke každé invokaci. Jméno označuje
konkrétní osobu, a tudíž se k němu váže osobnost nositele. Proto jsou zde k rozjímání nabídnuty názvy Páně, o které se v litanii rozšiřuje jeho
nejsvětější jméno Ježíš. Dále si pak připomínáme, že je náš Vysvoboditel celým svým životem,
utrpením, smrtí i oslavením. Jeho jméno je nad
každé jiné jméno. „V něm žijeme, pohybujeme
se, jsme.“ (Sk 17,28)
www.catholica.cz/Jan Chlumský,
kráceno

Pro své svaté jméno milostiv nám buď -odpusť
nám, Ježíši. Milostiv nám buď a uslyš nás, Ježíši.

Správce webu O broumovských kostelech
Hledá se člověk, který by se uměl pravidelně a zodpovědně starat o chod připravovaného webu
O broumovských kostelech. S konkrétními zájemci pak probereme vzájemné představy.
P. Martin Lanži

Kostel svatého Václava
v Broumově
Ve městě Broumov se nenachází jenom krásný
klášter a kostely Martina Allia z Löwenthalu. I
zde zanechal Kilián Ignác Dientzenhofer svůj
jedinečný otisk v podobě drobného kostela svatého Václava. Samotné místo má svůj zajímavý
původ, neboť v jeho základech stávala protiprávně postavená luteránská modlitba, jejíž zavření
roku 1618 opatem Wolfgangem Selenderem z
Prošovic bylo jedním z podnětů ke stavovskému
povstání a následné bitvě na Bílé hoře 8.listopadu 1620 a navazující třicetileté války.
Na místě zbořené modlitebny vyrostl roku 1676
díky opatu Tomáši Sartoriovi dřevěný kostel, zasvěcený svatému Václavu, ovšem záhy vyhořel a
byl nahrazen barokní novostavbou, kterou reali-

zoval Kilián Ignác Dientzenhofer v letech 1728
- 1729. Tedy souběžně v časech, kdy pracoval
na prelatuře a konventu broumovského kláštera
pro opata Otmara Daniela Zinkeho.
Kostel je orientován portálem do ulice a jeho
kněžiště tak směřuje na jihozápadní stranu a byl
navržen tak, aby se stal novou dominantou této
městské části. Podobně jako v případě martínkovického kostela, i zde půdorys vychází z tzv.
řeckého kříže. Nevelký, ale monumentálně působící a omračující prostor stojí za povšimnutí i
díky odvážně nasazené baldachýnové klenbě a
nádherným profilováním římsy. Zaoblení pilířů
dodává interiéru dynamiku v souladu s jednotným, centrálně chápaným prostorem. Venkovní
prostory krásně zapadají do jednolité hmoty,
členěné prostými lizénovými rámci. Celkově patří
kostel svatého Václava k nejvyzrálejším projek5

tům Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na délku
měří 11 metrů a na šířku 9.
Hlavnímu oltáři dominuje obraz z 19. století od
malíře Wilhelma Kandlera, zobrazující svatého
Václava a svatého Jana Nepomuckého. Nástropní freska je původně prací Antona Felixe
Schefflera, dvorního benediktinského malíře a
představuje oslavu svatého Václava na nebesích.
Jako většina fresek byla i ona přemalována.
Sochařská výzdoba představuje svatou Annu a
svatého Karla Boromejského (ještě zjistím, ale
myslím, že je to on).
I tento malý kostel má své varhany. Jejich autorem je Karl Schiffner, pražský mistr, jenž je
nechal realizovat roku 1883. Nejsou rozměrné,
mají jeden manuál a pět rejstříků.
Jakub Gruss
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Rok 2018

V uplynulém roce byla v broumovské farnosti 19x
udělena první ze sedmi svátostí (v r. 2017 to bylo
23 křtů), manželský slib si vyměnilo 9 párů (v r.
2017 10), u 1. sv. přijímání byly 4 děti (v r. 2017
jen 2), pohřbů bylo 12 (v r. 2017 jsme pohřbili 19
lidí). Mimo jiné jsme se rozloučili s paní Beatrix
Nyškovskou, s paní Libuši Vodalovou, s paní Věrou Hanouskovou, s panem Janem Fečíkem a s
manžely Zdeňkou a Karlem Brandejsovými, kteří
6. února 2018 oslavili 75 let společného života.
Rovněž tak i Mons. Marianem Lewickým. R.I.P.

20 letech cyklopouť do Nové Rudy na sv. Annu a
vůbec poprvé adventní setkání na faře v Ruprechticích. Naprosto jedinečným zážitkem pro mladé
farníky pak byla návštěva Bruselu a Antverp na
pozvání europoslance Tomáše Zdechovského.
Historickým počinem bylo slavnostní požehnání
částečné, ale přece významné rekonstrukce 3
kostelů (Vernéřovice, Ruprechtice, Heřmánkovice)
z finančních zdrojů Evropské unie v celkové výši
42 mil. Kč, které vykonal břevnovsko-broumovský
arciopat P. Prokop Siostrzonek OSB, a to v neděli 1. července za účasti poslance Evropského
parlamentu Tomáše Zdechovského a člena Rady

Královéhradeckého kraje (KHk) Pavla Hečka. Podobně významným počinem bylo i vydání fotografického kalendáře pro r. 2019 u příležitosti 300 let
broumovských kostelů a za finanční pomoci právě
KHk a T. Zdechovského. Vydání kalendáře s fotografiemi Dana Veselského, autora putovní výstavy
TEMPUS FUGIT, která v roce 2018 navštívila Nowou Ruda (Polsko), Forcheim (Německo) a Brno,
je tak jedním z mnohých počinů, které se dějí pro
záchranu broumovské skupiny kostelů.
K tradičním akcím patří Tříkrálová sbírka, Tříkrálový průvod, farní ples, postní duchovní obnova, Velkopáteční křížová cesta, pouť do Vambeřic a další
májové pobožnosti, motobohoslužba, ekumenická
bohoslužba, farní den, jakubsko-anenský víkend,
farní tábor, křinická pouť, farní výlet, svatohubertská bohoslužba. Opět po dvou letech proběhlo i
setkání se sv. Martinem v Martínkovicích, cca po

Z kontinuálních oprav, které jsou financovány
ze zdrojů Ministerstva kultury České republiky
(MK), Královéhradeckého kraje (KHk), Biskupství
královéhradeckého (BiHK) a Římskokatolické farnosti Broumov (F) je potřeba zmínit opravu střechy kostela sv. Anny ve Vižňově za 935 000,-Kč
(700 000,-Kč MK, 225 000 KHk, 10 000,-Kč F),
opravu střechy kostela sv. Barbory v Otovicích 1

030 000,-Kč (900 000,-Kč MK, 130 000,-Kč
BiHK), opravu střechy kostela děkanského kostela
sv. Petra a Pavla v Broumově za 1 300 000,-Kč
(650 000,-Kč MK, 130 000,-Kč Město Broumov,
500 000,-Kč Česko-německý fond budoucnosti,
20 000,-Kč F), restaurování bočního oltáře sv.
Jana Nepomuckého v P+P za 428 000,-Kč (385
000,-Kč MK, 43 000,-Kč F), oprava krovu severozápadní věže kostela sv. Markéty v Šonově za
300 000,-Kč (191 000,-Kč MK, 100 000,-Kč
KHk, 9 000,-Kč F) a restaurování varhan v kostele
Všech svatých v Heřmánkovicích za 600 000,-Kč
(300 000,-Kč MK, 300 000,-Kč KHk). V teplické
farnosti se pak dokončily práce na střeše farního
kostela sv. Vavřince v Teplicích n/Metují za 572
000,-Kč (400 000,-Kč MK, 150 000,-Kč KHk,
22 000,-Kč F) a práce na zpracování projektové
dokumentace pro opravu fasády a oken stejného
kostela za 87 000,-Kč (F), u kostela Nejsvětější
Trojice ve Zdoňově pak záchranné práce na věži
kostela za 600 000,-Kč (285 000,-Kč MK, 300
000,-Kč KHk, 15 000,-Kč F).
Na závěr, ale ne v neposlední řadě, chci poděkovat všem, kteří pečují o naše kostely ať už jako
kostelníci, varhaníci, či květináři nebo ti, kteří v
kostele vedou modlitbu růžence. Dále všem, kteří
jsou ochotni pomáhat během potřebného úklidu
kostelů, zvláště mladým, kteří se už připojili k této
službě. Rád děkuji veselým ministrantům a schole, která nás nadále provází během mší sv. vždy
jednou za měsíc. Za pomoc při snahách o obnovu
kostelů bych rád jmenovitě poděkoval Ing. Darině
Dvořákové, farní techničce, Ing. Janu Joudalovi,
Ing. Jiřímu Vlachovi a řediteli kůru Ing. Vladimíru
Hrubému, který po 22 letech k poslednímu lednu
2019 končí věrnou práci broumovského varhaníka. Paní Radce Krupičkové a panu Janu Zálišovi
děkuji za spolupráci na farním časopise. Poděkování patří také starostkám a starostům broumovských měst a obcí. Rovněž rád děkuji spolubratru
v kněžské službě P. Františku Hofmanovi, jáhnu fra
Gereonovi Holému OPraem. a správci kláštera p.
Přemyslu Sochorovi.
V neposlední řadě se omlouvám za situace, které
jsem během uplynulého roku směrem k Vám nezvládl a prosím o Vaši modlitbu.
P. Martin Lanži
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Žirafa v kostele
Broumovské kostely jsou dost vysoké. Takže za
situace teoretického úprku ze, například pro nás
nejbližší, ZOO ve Dvoře Králové, by se žirafa se
svými pěti metry mohla do sakrálního objektu
vměstnat. Pokud by tedy prošla vstupem. Portály
chrámů totiž s takovými návštěvníky nepočítají.
Popravdě, v kostelech se primárně počítá jenom s
lidskými účastníky bohoslužeb. I ti, co na Boha ve
svém životě nemají čas a místo, však rádi „připomenou“, že zvíře je rovněž Boží tvor a někdy tento
světonázor chtějí sdílet i prakticky. Návštěvou sakrálního prostoru s tvorem, který disponuje první
signální soustavou. Zde je dobré se zastavit. Dnes
tak často užívané slovo „sakra“ má svůj původ v
latině, ve které znamená, že něco je vyčleněno z
běžného, tzv. profánního užívání. Kostely jsou po
staletí vnímány právě v tomto duchu. Z dosud
známých poznatků je jenom člověk považován za
bytost disponující druhou signální soustavou. Mezi
lidské potřeby řadíme i potřeby spirituální, k naplnění kterých byly a jsou sakrální budovy stavěny.
Dle biblické interpretace původu světa byli lidé a
zvířata stvořeni spolu šestého dne. Důraz na úctu
ke zvířatům má tedy i podporu svatopisce. Z profánní praxe je však zřejmé, že potřeby lidí a zvířat
se v sakrální zóně budou lišit. Nehledě na to, že by
správci kostelů, kromě už hojně rozšířených červotočů, museli vytáhnout do boje proti stále více
se rozmáhajícím alergiím. A taky se nedá vyloučit,
že by se museli srovnávat i s určitým vyloučeným
faktem.
Nejenom v současnosti jsou zvířata člověku blízkými pomocníky a společníky. Proto i křesťané znají
modlitby spojené s potřebami fauny, ať už žehnací
nebo i prosebné. Třeba na Moravě znají žehnání
zvláště hospodářským zvířatům na sv. Štěpána. Ve
světě je pak populární žehnání zvířatům o svátku
sv. Františka z Assisi, kterého církev prohlásila za
patrona ekologie. I v našem regionu jsou velice
oblíbené svatohubertské bohoslužby. Také je možné, aby se kněz pomodlil za zdraví čtyřnohého přítele nebo jeho úspěšnou operaci. A při jeho skonu
je možné se pomodlit za jeho majitele. To vše je
možné. Rovněž tak jsou i specifické situace, kdy
například náležitě vycvičený slepecký pes, je přítomen na bohoslužbě…
Při vstupu do Chrámu Narození Páně v Betlémě
se člověk musí pořádně sehnout, aby se dostal do
kolosální stavby ze 6. století. Vchod výšky 120cm
a šířky 87 cm odkazuje nejenom na vděčnost
podstaty Vánoc, ale i na to, že během bohaté historie betlémské baziliky jednou někdo vjel do jejího
interiéru na koni…
P. Martin Lanži

Izrael 2019
Úterý 22/01: 02:00 možnost mše sv. P+P, 02:30 odjezd na letiště ve Vratislavi, 05:35 odlet,
10:25 přílet do Tel Aviv (místního čas, tzn. + 1 hodina), cca 80 min přesun do Jeruzaléma
(vlakem cca 250,-Kč (42 NIS); bus cca 100,-Kč (16 NIS) – dle aktuální situace; oběd (např. z
vlastních zásob nebo třeba v Mac Donaldu, který je blízko hotelu - cena podobná ČR, maso je
však skopové); ubytování od 15:00 v Jeruzalem Tower Hotel po 2 lidech na 1 pokoji; cca 15:30
odchod do Starého města (zvláště Boží hrob); večeře a večerka individuální
Středa 23/01: od 07:00 mše sv. a snídaně v hotelu, 09:00 odchod na autobusové nádraží (pěšky cca 20 min); odjezd busem do Betléma za cca 50,-Kč (7 NIS); cca 20 min pěšky k bazilice
Narození; rozchod a případný oběd v blízké restauraci; cca 14:00 odjezd busem do Jeruzaléma
(7 NIS), opět Staré město (zvláště Sion a Zeď nářků)
Čtvrtek 24/01 od 07:00 mše sv. a snídaně v hotelu, 09:00 odchod z hotelu (bagáž snad bude
možné nechat v hotelu), program dle situace (nákupy, Museum Turínského plátna, jídlo individuálně). Nejpozději v 16:00 odjezd (bus/vlak) do Tel Aviv, odlet 21:10, přílet 00:25 Vratislav, příjezd
do Broumova cca 02:30.
V rámci letenky je bagáž jenom do 8 kg. Nutnost platného cestovního pasu a pojištění. Pro platbu
je možné použít izraelské šekely (NIS), které si za poplatek 100,-Kč vybereme z bankomatu na
letišti anebo americkými dolary. Platba v dolarech je vždy o něco dražší.
Aktuální počet poutníků je už konečný, avšak v případě zájmu bude možné pouť tohoto rozsahu
realizovat v roce 2020. Pro případné zájemce se už na jaro 2019 s CK Palomino připravuje
letecká pouť do Lisabonu a Fatimy ve dnech 31/03 – 03/04. Cena odhadem je 8 000,-Kč.
P. Martin Lanži
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
6. leden
Otovice			08:30
Broumov, P+P 		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
13. leden
Martínkovice 		
08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00

Kalendář k výročí
V roce 2019 to je právě 300 let, co se začalo se stavbou osmi unikátních kostelů na Broumovsku, které navrhl Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Právem jsou považovány za
barokní perly regionu a usiluje se proto nejen o jejich obnovu, ale i o zápis na seznam evropského kulturního dědictví UNESCO. K významnému výročí byl proto vydán speciální charitativní
kalendář, který byl slavnostně představen až v Bruselu. Stalo se tak ve středu 27. listopadu za
účasti novinářů z ČR a některých českých pracovníků tamtéž, a to během pracovního oběda,
který uspořádal poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský.

20. leden
Ruprechtice		 08:30
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
27. leden
Božanov			08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00

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

xxx		
klášterní k.
k. sv. Václava
děkanský k.
děkanský k.
k. sv. Václava

xx:xx
17:00
17:00
17:00 *
17:00
17:00

* Ve čtvrtek 10/01 mše sv. jenom v kapli PM
v Šonově v 17:00
Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 17:45;
pátek, P+P, 16:00 – 17:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 26/01, P+P, 09:00 – 10:00
Změna vyhrazena.

MŠE SV. V TEPLICÍCH N. M. A OKOLÍ
TEPLICE NAD METUJÍ
Kostel u sv. Vavřince – hlavní kostel;
NEDĚLE: mše svatá v 8,30
V úterý mše sv. v 16,00
1. čtvrtek (=3. 1.) mše sv. s následující
pobožností v 16,40
V pátek mše sv. v 16,40
1. sobotu (=5. 1.) mše sv. v Teplicích
v 8,00 na Kamenci!!!

Výuka náboženstvíškol. rok 2018/2019, Broumov, od 7. ZÁŘÍ:
3. tř. (1. sv. přijímání): čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:45 - 13:30, čtvrtek, fara Broumov,
13:45- 14:30
4. – 6. tř.: pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45
7. – 8. tř.: pátek, fara Broumov, 13:55 - 14:30

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...
15 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Modleme se tento měsíc ZA MÍR NA CELÉM SVĚTĚ!

Požehnané dny nového roku 2019 Vám přeje a
vyprošuje P. František Hofman.
(tel. 734 213 899)
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