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Oběť
Liturgický kalendář nabízí minimálně dva důrazy na oběť. Velikonoce,
klíčový bod víry křesťanů pro bezprecedentní čin Kristova zmrtvýchvstání
a potom Hromnice, Svátek Obětování Páně. Den, kdy rodiče přinášejí
výkupnou oběť za svého prvorozeného mužského potomka, na památku
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vysvobození Izraele z egyptského zajetí. V době, kdy vítězí spotřeba nad
potřebou, je ochota k oběti opět podnětem k inspiraci. Podobně jako i po
padesáti letech oběť Jana Palacha.
					
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.

Světec měsíce

Sv. Adéla, 5. února, abatyše
Narodila se kolem roku 960 v Německu
jako dcera hraběte Megenguadia a Gerbergy. Měla sestru Bertradu, která se
stala abatyší v Kolíně u Panny Marie na
Kapitolu a brzy zemřela. Adéla se stala
původně abatyší kláštera Vilich u Kolína,
kde zavedla řeholi benediktinského řádu.
Po smrti sestry ji arcibiskup Heribert navíc
jmenoval také abatyší v Kolíně. Její jméno
bylo spojováno s výstavbou kostela. Dle
legendy konala Adéla i zázraky. V atributech se traduje zázrak s vínem. Uzdravování je spojováno se studánkou, které se
dotkla berlou a jejíž voda má prý dodnes
léčivou moc při očních onemocněních. K
této Adélčině studánce v Pűtzchenu u Vilichu se stále konají poutě.
www.catholica.cz/Jan Chlumský

LAUDATO SI´ XLII. –
encyklika papeže
Františka o ekologii
III. Ekologická konverze
216. Velké bohatství křesťanské spirituality, zrozené během dvaceti století z osobních a komunitních zkušeností, představuje velkolepý přínos
ke snaze o obnovu lidstva. Rád bych nabídnul
křesťanům některé linie ekologické spirituality,
které se rodí z přesvědčení naší víry, protože to,
čemu nás učí evangelium, má důsledky v našem
způsobu myšlení, cítění a životě. Nejde ani tak
o mluvení o idejích, jako spíše o motivace, které plynou ze spirituality, aby živily naše nadšení
pro péči o svět. Nebude totiž možné zasadit se o
velké věci pouze naukou, bez mystiky, která nás
oživuje, bez „vnitřní hybné síly, která podněcuje, motivuje, povzbuzuje a dává smysl osobnímu
i společnému konání.“ Musíme uznat, že ne
vždycky jsme se my, křesťané, ujímali bohatství,
jímž Bůh obdaroval církev, a rozmnožovali jej.
Spiritualita v církvi není odtržena od těla, ani od
přirozenosti nebo jiných skutečností tohoto světa, ale spíše žije s nimi a v nich, sjednocena se
vším, co nás obklopuje.
217. „Vnější pouště se ve světě množí, protože
vnitřní pouště se staly nedohledné,“ a ekologická
krize je výzvou ke hluboké vnitřní konverzi. Musíme však také uznat, že někteří křesťané oddaní a
věnující se modlitbě si pod záminkou realismu a
pragmatismu často tropí posměšky ze starostí o
životní prostředí. Jiní jsou pasivní a nechtějí měnit svoje návyky, stávají se nedůslednými. Chybí
jim tedy ekologická konverze, která vede k tomu,
že umožníme, aby ve vztazích se světem, který
nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky
našeho setkání s Ježíšem. Povolání střežit Boží
dílo je podstatná součást ctnostného života a nikoli něco volitelného, ani nějaký druhotný aspekt
křesťanského života.
218. Připomeňme vzor svatého Františka z Assisi, který představuje zdravý vztah ke stvoření
jakožto dimenzi integrální osobní konverze člověka. To také vyžaduje uznat vlastní omyly, hříchy,
neřesti nebo opomenutí, ze srdce jich litovat,
změnit se zevnitř. Australští biskupové dokázali vyjádřit tuto konverzi v kategoriích smíření se
stvořením: „K uskutečnění tohoto smíření musíme zpytovat svůj život a uznat způsoby, jimiž
jsme uráželi Boží stvoření svým jednáním a svojí
neschopností jednat. Musíme učinit zkušenost
obrácení, transformace srdce.“
219. K řešení situace tak složité jako je ta, kte2

ré čelí nynější svět, však nestačí, že každý bude
lepší. Jednotlivci mohou ztratit schopnost a svobodu přemáhat logiku účelového rozumu a podlehnout konzumismu bez etiky a bez sociálního a
ekologického cítění. Na sociální problémy se odpovídá komunitními sítěmi, nikoli pouhou sumou
individuálních dober: „Nesmírné požadavky, které s sebou toto dílo přinese, nebude možno vyřešit pouhou individuální iniciativou ani spoluprací
individualisticky vychovaných jedinců. Vyžádá si
to koncentraci sil a jednotného postupu.“ Ekologická konverze nezbytná k vytvoření dynamismu
trvalé změny je také komunitní konverzí.
220. Tato konverze obnáší různé související
postoje, které aktivují velkodušnou a jemnocitnou péči. V první řadě s sebou dané obrácení
nese vděčnost a pocit nezaslouženosti, to znamená uznání, že svět je dar obdržený z Otcovy
lásky. Důsledkem toho je ochota k nezištnému
odříkání a k velkodušným činům, i když je nikdo
nevidí anebo je neuznává: „Ať neví tvoje levice,
co dělá tvoje pravice (…) a Otec, který vidí i to,
co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6,3-4). Zahrnuje také
laskavé vědomí toho, že nejsme separováni od
ostatních tvorů, ale že s ostatními bytostmi světa
tvoříme nádherné všeobecné společenství. Věřící
nazírá svět nikoli zvnějšku, ale zevnitř, přičemž
uznává vazby, jimiž jej Otec spojil se všemi bytostmi. Kromě toho růstem zvláštních schopností, které každému věřícímu daroval Bůh, jej
ekologická konverze vede k rozvíjení kreativity a
nadšení, aby vyřešil dramata světa a „přinášel
sám sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou“
(Řím 12,1). Neinterpretuje výjimečnost svého
postavení v tvorstvu jako důvod osobní slávy
nebo nezodpovědné nadvlády, ale jako výjimečnou schopnost, která ukládá člověku vážnou odpovědnost plynoucí z jeho víry.
221. Různá přesvědčení naší víry rozvíjená na
začátku této encykliky pomáhají obohatit smysl
této konverze: kupříkladu vědomí, že každý tvor
odráží něco Božího a má co předat, anebo jistota,
že Kristus vzal na sebe tento materiální svět a
nyní – Vzkříšený – přebývá v nitru každé bytosti,
kterou zahrnuje svou sympatií a proniká ji svým
světlem. Vedou také k uznání, že Bůh stvořil svět
a vepsal do něj řád a dynamismus, který člověk
nemá právo ignorovat. Čteme-li evangelium, kde
Ježíš mluví o ptácích a říká, že „ani jediný z nich
není u Boha zapomenut“ (Lk 12,6), můžeme s
nimi zacházet špatně nebo jim ubližovat? Zvu
všechny křesťany, aby vyjadřovali tuto dimenzi
vlastní konverze, a umožnili tak síle a světlu obdržené milosti, aby pronikla i do vztahů k ostatnímu stvoření a okolnímu světu, a probouzela ono
subtilní bratrství s celým stvořením, které svatý
František z Assisi tak oslnivě prožíval.
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Kázání v Domě sv. Marty
Duch světa je přemožen vírou,
že Bůh přebývá v druhých
Vatikán. „Mít doopravdy rád ty, kteří jsou mi
sympatičtí i ty, kteří mi sympatičtí nejsou, umožňuje pouze víra“ – kázal papež František při
ranní mši ve čtvrtek 10. ledna v kapli Dómu sv.
Marty. „Naše víra totiž přemáhá svět.“
Papež komentoval první liturgické čtení (1 Jan
4,19-5,4) a podnět si vzal z posledního verše:
»Kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem«. „Řeč
je zde o každodenním boji proti duchu světa,
nekonzistentnímu duchu zdání – uvedl Svatý
otec. Duch světa je duch marnivosti, věcí, jež
postrádají sílu, nemají základ a rozplynou se jako
nadýchané cukroví v ústech. Apoštol Jan nám v
prvním čtení ukazuje „cestu konkrétnosti Božího
Ducha, který nejde za fantaziemi, nýbrž koná to,
co říká, a Jeho slova i činy jsou totožné. Máš-li
Ducha svatého, konáš dobro. Svatý Jan říká, že
»kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže
milovat Boha, kterého nevidí«.“
„Nejsi-li schopen milovat Boha konkrétně, není
pravda, že miluješ Boha. Duch světa je duchem,
který rozděluje, a vměšuje-li se do rodiny, komunity a společnosti, způsobuje vždycky rozdělení,
které narůstá, až přijde nenávist i válka. Jan jde
ještě dál, když prohlašuje: »Říká-li kdo: „Miluji
Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář«,
je synem ducha světa, který je čirou lží, pouhým
zdáním. Prospěje nám, zamyslíme-li se nad tím:
miluji Boha? A přejděme k prubířskému kameni
a podívejme se, jak miluji svého bratra? A uvidíme...“
Papež pak vypočítal tři oblasti, ve kterých vychází
najevo znamení opravdovosti lásky vůči druhému, totiž v naší modlitbě, našich citech a našem

Rok 2019

Z pastoračního hlediska se už teď těšíme na jedinečnou událost. O Letnicích 2019, v neděli 9.
června – v děkanském kostele sv. Petra a Pavla
přistoupí k Prvnímu svatému přijímání (snad najednou) 13 dětí. Ve 3. tisíciletí jsme tolik dětí v
jednom roce neměli a zatím se jeví, že ani dlouho
mít nebudeme.
Dalším zásadním pastoračním počinem bude realizace přístavby na broumovské faře. Biskupství
souhlasí, odhadované náklady na stavbu tak potřebné společenské místnosti v přízemí a pokoje
pro hosty v patře se pohybují kolem 800 000,Kč. Aktuálně můžeme počítat s částkou 200
000,-Kč od BiHK, zbytek budeme muset vysbírat
nebo si půjčit od bohatších farností. Stavbu bude
realizovat firma Stavby Filipčík pod vedením člena Ekonomické rady farnosti ing. Jana Joudala.
Nižší ceně napomůže i brigádnická pomoc. Začátek je plánován na období někdy kolem Velikonoc.

mluvení.
„První znamení je - a všichni bychom se měli
ptát - zda se za druhé modlím? Za všechny, konkrétní lidi, kteří jsou mi sympatičtí i za ty, kteří mi
nejsou sympatičtí, za ty přátelsky mně nakloněné
i za ty, kteří mi přátelsky nakloněni nejsou. Druhé znamení: pocítím-li v sobě žárlivost, závist a
chce se mi přát někomu něco zlého, je to znamení, že nemiluji. Zastav se a nedovol, aby tyto
pocity narůstaly. Jsou nebezpečné. Nedovol jim
růst. Dalším znamením toho, že nemiluji bližního
a nemohu tedy tvrdit, že miluji Boha, jsou klevety.
Zřetelně si vtiskněme do srdce i hlavy, že pokud klevetím, nemiluji Boha, protože klevetěním
druhého ničím. Klevety jsou jako medové karamely, které chutnají dobře, ale jedna za sebou
táhne další a potom zkazí žaludek. Klevetění je
totiž příjemné, sladké, zdá se hezké, ale ničí, je
to znamení, že nemiluješ.“
Kdo v životě přestane s klevetěním, je patrně
velmi blízko Bohu, protože „nepěstovat klevety
znamená opatrovat bližního, opatrovat Boha v
bližním“, pokračoval Svatý otec.
„Duch světa je přemožen duchem víry, vírou, že
Bůh je v mém bratrovi, v mé sestře. Vítězství,
které přemohlo svět, je naše víra. Pouze vírou
je možné jít touto cestou, nikoli lidsky dobrým
smýšlením... to neposlouží. Pomůže, ale v tomto
zápase neposlouží. Jedině víra nám dává sílu,
abychom neklevetili, modlili se za všechny i za
nepřátele a nedovolovali růst žárlivosti a závisti.
Pán nás tímto úryvkem z prvního listu svatého
Jana žádá o konkrétnost v lásce. Milujme Boha,
ale jestliže nemiluješ bratra, nemůžeš milovat
Boha. A říkáš-li, že miluješ bratra, ale nemiluješ
ho doopravdy, chováš k němu zášť a jsi lhář.“
www.radiovaticana.cz/10.01.2019

Třetí znatelnou změnou je, že od 3. února se ředitelem broumovského kůru stává Mgr. Ladislav
Šikut.
Ve věci obnovy broumovské skupiny kostelů budou s příhodným počasím pokračovat významné
opravy na kostelech ve Vernéřovicích, Ruprechticích a Heřmánkovicích, které musíme realizovat
právě jenom v roce 2019.
Neochabujme ve vzájemných modlitbách. Přístavba fary se může stát příležitostí prohloubení
našich vztahů. Příchod nového regenschoriho
pak příležitostí pro rozšíření hudebního doprovodu během liturgie. Letošních 13 prvokomunikantů je darem pro farnost, ale i výzvou tento dar
nepromarnit.
P. Martin Lanži
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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
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
24. května
Noc kostelů
26. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
30. května
Nanebevstoupení Páně
? května
Motobohoslužba“ Otovice
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
3. srpna
Křinická pouť
26. – 30. srpna
Farní tábor (fara Ruprechtice)
7. září
Vikariátní turnaj v malé kopané (NÁ)
13. října
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
19. října
Farní výlet (TV Noe)
9. listopadu
Den veteránů, sv. Martin (Martínkovice)
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Kostel sv. Máří Magdalény v Božanově
Pod Božanovským Špičákem a Korunou, v bezprostřední blízkosti vyhlášeného lomu, je situována obec Božanov, která vznikla roku 1256.
Právě dominantou této vsi je i kostel svaté Marie
Magdalské, postavený podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Patří k nejzdařilejším ukázkám dientzenhoferovského vrcholného baroka.
Ovšem dějiny této stavby jsou složitější. Původně
i zde stával dřevěný gotický kostel sv. Bartoloměje, který se nacházel cca 40 metrů od současné
stavby. Tento objekt je zde připomínán již roku
1384. Práce na novém kostele započaly za opata Otmara Daniela Zinkeho již roku 1709-1710,
přičemž z této původní stavby se dochovala pouze současná kamenná věž. Zděný presbytář se
ovšem nedočkal současných dnů. Tuto stavitelskou vizi má zřejmě na svědomí buď Pavel Ignác
Bayer či samotný Kryštof Dientzenhofer.
Božanovský kostel je spolu s kostelem v Martínkovicích jedním z těch, které nebyly dokončeny
za zmíněného opata Otmara, realizace projektu
se totiž uskutečnila až za jeho nástupce, Benno
II. Löbla. V celé broumovské skupině kostelů tak
zaujímá místo nejmladšího z nich. První stavební kámen nové stavby byl položen roku 1733
a aktivní výstavba následně proběhla v letech
Tři králové 2019
O víkendu proběhla v Broumově a okolí již tradiční Tříkrálová sbírka. Hlavním dnem byla jako vždy
sobota, kdy jste mohli celý den potkávat osmnáct
skupinek s pokladničkami a známou koledou.
Letos nám sice celý den propršelo, ale protože
jsme již na ledacos zvyklí, nikdo si nestěžoval.
Všem čvachtalo v botách a pláště se daly již v
poledne ždímat, ale děti byly opět nadšené, spokojené a už plánovaly příští rok.

1737-1740. Při stavbě, jež je i s odstupem let
mimořádně odvážná, dohlížel přímo sám Kilián
Ignác Dientzenhofer. Ten asistoval při odvážném
klenutí. I tento obdivuhodný stavitelský div má
atypické směřování kněžiště - je směřován tak,
aby souběžně stál spolu s cestou podél potoka
na Martínkovice. Základní půdorysným prvkem
je velký čtverec s okosenými rohy, ke kterému
jsou v podélné ose připojeny dva ovály - kněžiště
a předsíně. Chór (kněžiště) pak přímo navazuje
na starší věž, jež byla během Kiliánova působení
navíc vyvýšena. Křivka vnější fasády je doprovázena zdvojenými lizénami a nad samotným
portálem ční prostý tabulový štít. V interiéru se
nachází rovněž šest čtvercových, zaoblených výklenků, které zaujmou svými zděnými oratořemi,
které odděluje osmice pilířů s ladnými římsami.
Ovšem největším podivem je dozajista klenba
samotná, která na rozdíl od zbytku kostelů nevytváří dřevěné zrcadlo, nýbrž je cihlová. Tato baldachýnová, bezlomová klenba patří k nádherným
ukázkám dientzenhoferovského baroka a právem patří mezi stavebně nejdokonalejší aplikaci
jeho, a to nejenom na Broumovsku. Pozastavme
se i nad rozměry stavby. Celková délka čítá třicet
čtyři a půl metru, široká je pak deset metrů.

Kostel svaté Máří Magdalény má do současných
dnů dochovanou varhanní skříň, disponující dvěma ručními manuály a šestnácti rejstříky. Varhanářem byl pak Anton Grosser, lokální mistr, který
celý stroj uvedl do provozu roku 1876.
					
Jakub Gruss
VARHANY:
2012: 286 000,- Kč / KHk - grant 200 000,- Kč;
farnost + sponzoři 86 000,- Kč/
2013: 286 000,- Kč / KHk - grant 200 000,- Kč;
farnost + sponzoři 86 000,- Kč/
2014: 200 000,- Kč / KHk -grant 100 000,- Kč;
farnost + sponzoři 100 000,- Kč/
V první dekádě 21. st. proběhla rekonstrukce
pláště kostela.

Na cihlové klenbě světle modré barvy vymaloval
roku 1743 Jan Karel Kovář medailon s Kristem a
s pečovatelskou službou, kde jsme se mohli najíst a usušit. Velké díky patří základním školám a
ZUŠ v Broumově, které nám vytvořily přáníčka.
Jsem vděčná panu faráři Martinu Lanžimu, který
tuto charitu nejen celá léta zastřešuje, ale sám
prochází Broumov jako vedoucí skupinky.
V neposlední řadě chci poděkovat vám všem
dárcům, díky kterým jsme vybrali krásnou částku
124 280 Kč oproti loňským 112 385 korunám.
Je milé, že si naše sbírka našla místo ve vašich
srdcích i domovech, a že na nás každoročně čekáte.
Na závěr vás chci ujistit, že peníze, které se vrátily zpět do Broumova, byly použity na podporu
rodinám v těžkých životních situacích a to do poslední koruny, a tak to bude i v roce následujícím.

Zde bych ráda začala s poděkováním. Dětem a
také jejich rodičům, kteří je letos zcela bezchybně
připravili na mokré počasí. Vedoucím skupinek,
kuchařkám i Beatě Hovorkové za místo v Domě

Máří Magdalenou, ovšem, stejně jako v případě
Heřmánkovic, byla tato velkolepá scéna poněkud
necitlivě přemalována v 19. století. Postranní oltáře jsou původní barokní, hlavní oltář je již pseudobarokní práce, honosící se sochou sv. Máří
Magdalény, po její levici je poté sv. Josef.

Ještě několik čísel do statistik:
Broumov		
81 122,Křinice		
9 768,Martinkovice
12 069,Božanov		
6 701,Rožmitál		
3 720,Otovice		
6 672,Olivětín		
4 228,Celkem		

124 280,4

Za vše ještě jednou děkuji, přeji úspěšný nový
rok a těším se na příští shledání.
Místní asistent TS Ilona Patrná
82. Klara Pátková 		
83. Eva Sameková 		
84. Markéta Krupičková
85. Karel Pelán 		
86. Zdeňka Harbichová
87. Dušan Gajdoš 		
88. Marie Vlachová 		
89. Eva Hrnčiříková 		
90. Jitka Jiroušová 		
91. Monika Hitschfelová
92. Šárka Sloupenská
93. Vladimír Uhnavý
94. Kamil Pelán 		
95. Dana Nývltová 		
96. Jaroslava Teinarová
97. Pavel Krupička 		
98. Martin Lanži + Pav. Šiška
99. Jitka Uhnavá 		
___________

6 672,3 345,4 908,4 228,5 653.3 720,9 471,11 248,7 867,5 233,3 356,10 433,5 933,6 136,4 412,5 356,12 594,13 715,-

Celkem			124 230,-
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KOMPENDIUM KATECHISMU
Druhá kapitola
„Ježíš Kristus byl počat působením Ducha svatého a narodil se z Panny Marie“
85. Proč se Boží Syn stal člověkem?
Boží Syn se vtělil v lůně Panny Marie působením
Ducha svatého: pro nás lidi a pro naši spásu neboli pro smíření nás hříšníků s Bohem; aby nám
dal poznat svou nekonečnou lásku; aby byl naším vzorem svatosti; aby nás učinil „účastnými
své božské přirozenosti“ (1 Petr 1,4).
86. Co znamená slovo „Vtělení“?
Církev nazývá „Vtělením“ tajemství obdivuhodného spojení božské a lidské přirozenosti v jediné božské Osobě Slova. Aby Boží Syn uskutečnil
naši spásu, stal se „tělem“ (Jan 1,14) a tak se
stal opravdu člověkem. Víra ve Vtělení je rozlišujícím znamením křesťanské víry.
87. Jakým způsobem je Ježíš Kristus pravý
Bůh a pravý člověk?
Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk v
jednotě své božské Osoby. On, Boží Syn, který je
„zplozený, ne stvořený, téže podstaty s Otcem“,
se stal pravým člověkem, naším bratrem, aniž by
tím přestal být Bohem, naším Pánem.
88. Čemu učí v tomto ohledu Chalcedonský
koncil (roku 451)?
Chalcedonský koncil učí a vyznává „jednoho a
téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jenž je
dokonalý ve svém božství a dokonalý ve svém
lidství, pravý Bůh a pravý člověk, složený z rozumné duše a těla, soupodstatný s Otcem skrze
božství, soupodstatný s námi skrze lidství, „ve
všem nám podobný, kromě hříchu“ (Žid 4,15);
zplozený Otcem před věky podle božství a v
těchto posledních časech se pro nás a pro naši
spásu narodil z Panny Marie a Matky Boží podle
lidství“.
89. Jak církev vyjadřuje tajemství Vtělení?
Vyjadřuje to tak, že Ježíš Kristus je pravý Bůh
a pravý člověk s dvěma přirozenostmi, božskou
a lidskou, jež nejsou smíšeny, nýbrž spojeny v
Osobě Slova. Proto všechno v Ježíšově lidství –
zázraky, utrpení, smrt - se musí připisovat jeho
božské Osobě, která jedná skrze přijatou lidskou
přirozenost.
90. Měl Boží Syn, který se stal člověkem,
duši s lidskou inteligencí?
Boží Syn přijal tělo oživené lidskou rozumovou
duší. Svou lidskou inteligencí se Ježíš naučil
mnoha věcem prostřednictvím zkušenosti. Avšak
i jako člověk měl Boží Syn také intimní a bez-

prostřední poznání Boha, svého Otce. Pronikal
stejně do skrytých myšlenek lidí a plně poznával
věčné plány, které přišel zjevit.
91. Jak se shodují dvě vůle vtěleného Slova?
Ježíš má božskou i lidskou vůli. Boží Syn za svého pozemského života lidsky chtěl, co božsky
rozhodl s Otcem a Duchem svatým pro naši spásu. Kristova lidská vůle bez odporu a bez zdráhání koná božskou vůli, nebo lépe, je jí podřízena.
92. Měl Kristus pravé lidské tělo?
Kristus vzal na sebe opravdu lidské tělo, skrze
něž se neviditelný Bůh stal viditelným. Z tohoto
důvodu může být lidská tvář Krista zobrazována
a uctívána ve svatých obrazech.
93. Co představuje Ježíšovo Srdce?
Ježíš nás poznal a miloval lidským srdcem. Jeho
Srdce, probodené pro naši spásu, je symbolem
oné nekonečné lásky, kterou miluje Otce i každého člověka.
94. „Počat působením Ducha svatého...“ Co
znamená tento výraz?
To znamená, že Panna Maria počala věčného
Syna ve svém lůně, působením Ducha svatého
a bez spolupráce nějakého muže. „Duch svatý
sestoupí na tebe,“ (Lk 1,35) řekl anděl při Zvěstování.

To znamená, že Ježíš byl počat v lůně Panny
pouhou mocí Ducha svatého, bez zásahu muže.
On je Synem nebeského Otce podle božské přirozenosti a Mariiným synem podle lidské přirozenosti, ale vlastně Božím Synem ve dvou přirozenostech, neboť je v něm jediná Osoba, totiž
božská.
99. V jakém smyslu je Maria „vždycky pannou“?
V tom smyslu, že „zůstala pannou při početí svého Syna, pannou při porodu, Panna těhotná, Panna matka, Panna věčná“ (sv. Augustin). A tedy,
když evangelia hovoří o „Ježíšových bratrech a
sestrách“, jedná se o nejbližší Ježíšovy příbuzné,
podle výrazu, který používá Písmo svaté.
100. V jakém smyslu je Mariino duchovní
mateřství všeobecné?
Maria má jediného Syna, Ježíše, ale v něm se
její duchovní mateřství rozšiřuje na všechny lidi,
které On přišel spasit. Poslušná po boku nového
Adama, Ježíše Krista je nová Eva, pravá matka
živých, která s mateřskou láskou spolupracuje
na jejich zrození a na jejich výchově v řádu milosti. Maria, Panna a Matka, je obrazem církve a
jejím dokonalým uskutečněním.

Salve Regina

95. „...narodil se z Panny Marie“: proč je Maria opravdu Matka Boží?
Maria je opravdu Matka Boží, protože je Matkou
Ježíše (Jan 2,1; 19,25). Vždyť ten, který byl počat působením Ducha svatého, a který se stal
opravdu jejím synem, je věčným Synem Boha
Otce. Je to sám Bůh.

Kam směřuješ Marie ivonickým úbočím
zpod Davidovy hvězdy do synagogy buků
a borovic?

96. Co to znamená „Neposkvrněné Početí“?
Od věčnosti Bůh vyvolil Marii, aby byla Matkou
jeho Syna. Aby splnila takové poslání, byla počata neposkvrněná. To znamená, že skrze Boží
milost a pro předvídané zásluhy Ježíše Krista,
byla Maria uchráněna prvotního hříchu již od
svého početí.

Kam směřuješ Marie ivonickým úbočím
na Viniarskou Horu nebo na Golgotu?

97. Jak spolupracuje Maria na božském plánu spásy?
Z Boží milosti Maria zůstala uchráněna jakéhokoliv osobního hříchu během své existence. Je
„plná milosti“ (Lk 1,28), „celá Svatá“. A když jí
anděl oznamuje, že má porodit „Syna Nejvyššího“ (Lk 1,32), dává svobodně svůj souhlas „v
poslušnosti víry“ (Řím 1,5). Maria se zcela nabízí
osobě a dílu svého Syna Ježíše tím, že z celé
duše přijímá božskou vůli spásy.

Kam směřuješ Marie ivonickým úbočím
obejmout blankyt nebe a zeleň svým životem?

98. Co znamená panenské početí Ježíše?
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Přes lemkovské vísky co porostly bodláčím
k Alžbětě jež ve stáří počala syna?

Dobrota v úplňku svítí jasněji než skalní
olej
necesty Tě neznepokojují vystýláš cestu
cestou?

V bílé kůře sní kříže v rudé desky na
rakve
před Tebou Neposkvrněné za Tebou Nanebevzaté
Autor: Antoni Matuszkiewicz,
překlad: Věra Kopecká
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Metoděj Florian

autor betlému v děkanském kostele
* 6. 19. 1904 Stará Říše,
+ 3. 12. 1987 Stará Říše
grafik, řezbář, varhaník

Od dětství projevoval všestranné umělecké nadání. Již v patnácti letech byly jeho dřevoryty
publikovány ve sbornících Nova et vetera. Měl
velké hudební nadání. Hře na varhany ho učil
O. A. Tichý a později ho zdokonalil ve hře B. A.
Wiedermann. Tento varhanní virtuos Metoděje
vyučoval díky doporučení hudebního skladatele
J. B. Foerstera. Od roku 1935 se Metoděj stal
varhaníkem u sv. Markéty v pražském Břevnově.
Jako uznávaný regenschori doprovázel Venhodovu Scholu cantorum i sólisty Národního divadla.
Zhudebnil mnoho liturgických textů.

Metoděj vyřezával betlémy a ve svých dílech
betlémářství pozvedl z lidové tvorby na skutečné umění zachycující upřímnou zbožnost. Jeden
z prvních betlémů vyřezal pro kostel v Bouzově
na Olomoucku. Pochází asi z roku 1937, má 70
figur 10 - 18 cm vysokých a představuje trojrozměrnou repliku Alšova betlému. V roce 1942
vyřezal velký betlém pro kostel sv. Markéty v
Břevnově. V letech 1942 – 1945 zhotovil betlém
pro kostel sv. Petra a Pavla v Broumově. Zhotovil více než 30 velkých chrámových betlémů a
mnoho dalších do soukromých sbírek. Betlémy,
které jsou vytvořeny Metodějem Florianem, jsou
částečně sepsány v knize V. Vaclíka - Chrámové
betlémy v Čechách a na Moravě. Vyřezával také
loutky.

Po zatčení opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska se vrací do Staré Říše. Stává se
ředitelem kůru v kostele sv. Jakuba v Jihlavě.
Zde působil deset let. Vyřezává betlémy. Ručně
opisuje a ilustruje knihy. Jeho sebrané, ručně
sepsané a ilustrované zbojnické písně zapůjčil
M. Venhoda Bohuslavu Martinů, a toho kniha
inspirovala natolik, že v roce 1957 podle ní složil
Zbojnické písně. Metoděj opsal a ilustroval celkem 103 knih.
Výčet chrámových betlémů dle V. Vaclíka:
BABICE, okr. Třebíč
BLÍŽKOVICE - doplnil původní soubor
BOUZOV, okr. Olomouc - Sv. Gotthart (70 fig. 10
- 18 cm)
BROUMOVICE, okr. Břeclav - Sv. Antonín Pad.
BROUMOV, r. 1942-1945
CITONICE, okr. Znojmo - 19 fig. 13 cm
ČASTOHOSTICE, okr. Třebíč - Sv. Barbora (35 fig.
20 cm)
DOMAMIL, okr. Třebíč - Sv. Prokop (8+7 fig. 30
cm)
HRADEŠICE, okr. Klatovy, r. 1960
KNĚŽICE, okr. Třebíč - Sv. Jakub
KOBYLÍ NA MORAVĚ, okr. Břeclav - Sv. Jiří, r.
1972
KROMĚŘÍŽ - Sv. Mořic
KŘIŽANOV, okr. Žďár n. S., r. 1974 (18 fig. + 15
oveček)
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LANŽHOT, okr. Břeclav, r. 1950 - 1954 (56 fig. +
23 ov. 28 cm)
LEDNICE, okr. Břeclav - Sv. Jakub, r. 1953 (50
fig. + 25 ov.)
LUŽICE, okr. Hodonín - Sv. Cyril a Metoděj (60
fig. + 40 ov.)
MARTÍNKOV, okr. Třebíč, r. 1962 ( 15 fig. + 7 ov.)
MIKULČICE, okr. Hodonín - P. Marie (kulisa mikulčického kostela)
NÁSEDLOVICE, okr. Hodonín, r. 1960 (22 fig. +
22 ov. 35 cm)
NĚMČICE NAD HANOU, okr. Prostějov, r. 1945 (9
fig. + 30 ov.)
NOVÉ MĚSTO N. MOR., okr. Žďár n. Sáz., r. 1955
-1957 ( 48 fig. + 38 ov.)
PRAHA - BŘEVNOV - Sv. Markéta, r. 1942 (25
fig. + 43 ov.; ovečky od Gabriela Floriána)
- pro řád benediktinů - malý betlém - prvotina
- pro kostel sv. Norberta ve Střešovicích
SOBĚSLAV, okr. Tábor - Sv. Petra a Pavla, r. 1957
STARÁ ŘÍŠE, r. 1962
SVATOSLAV, okr. Brno venkov, r. 1970
ŠATDICE, okr. Hodonín, r. 1957
TŘEBONÍN, okr. Kutná Hora
TVRDONICE, okr. Břeclav
UHŘÍNOV, okr. Žďár n. S.
VRCHOSLAVICE, okr . Prostějov
ŽAROŠICE, okr. Hodonín, r. 1956
ŽAROŠICE – NÁSEDLOVICE, okr. Hodonín
ŽELETAVA, okr. Třebíč
Karla Nixová,
neteř Metoděje Floriána

6 hlavních pravd
Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch
svatý.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou
smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně
potřeba.

Poděkování
I tímto způsobem chci poděkovat panu
ing. Vladimírovi Hrubému za jeho více
než třicetiletou služba varhaníka broumovské farnosti a popřát Boží požehnání
a zdraví jemu a jeho rodině.
P. Martin Lanži, děkan
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
3. únor
Otovice			08:30
Broumov, P+P 		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
10. únor
Vižňov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
17. únor
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
24. leden
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****

POZOR NA ZMĚNY
BOHOSLUŽEB BĚHEM
ÚNORA!
* Ve středu 13/02 mše sv. v 8:00
** Ve čtvrtek 14/02 mše sv. jenom v kapli PM v
Šonově v 17:00
*** Ve čtvrtek 21/02 a 28/02 mše sv. nebude
**** V sobotu 16/02 a 23/02 mše sv. nebude
Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 – 17:45;
pátek, P+P, 16:00 – 17:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 23/02, 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
Na 1. čtvrtek 7.2. je mše sv. v 16,40 a pobožnost
V pátek je mše sv. v 16,40 a to jen 1. a 8. dále
v 16,00 – to znamená 15.; 22.; a 1.3. - důvod:
ZASTUPUJI V BROUMOVĚ
Na první sobotu 2.2. je mše sv. v Teplicích v 8,00
na Kamenci!!!
a budou se světit svíčky – nedodávám!

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)

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
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