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Ještě jednou díky
V červnu jsme prožili vskutku výjimečnou slavnost Prvního svatého přijímání. Zaznělo mnoho díků. Jeden však byl jaksi opomenut – a to paní
katechetce Heleně Šikutové, která učí tzv. malíčky, čili 1. – 2. třídu, než pak
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postoupí dál. Takže dodatečně, milá paní katechetko: Děkujeme a požehnané prázdniny nám všem.
P. Martin Lanži
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Sv. Marta

29. července, hospodyně, 1. stol.

ta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k
němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne
má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí
přece, ať mi pomůže! Pán jí odpověděl: Marto,
Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho
věcí. Jen jedno je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,40-42)
Tato Ježíšova slova chce dnes Marta připomenout i všem těm, kteří si myslí, že pro důležitost
své práce nemají čas „posedět“ s Ježíšem a naslouchat mu.

Bydlela s Marií a bratrem Lazarem v Betánii, kde
je při svých cestách navštěvoval Ježíš. Marta si
v lásce k Ježíši zakládala na pohostinnosti. Projevuje se proto v evangeliu přepečlivou starostlivostí o jeho pozemské potřeby. Ježíš se nám
zde zase projevuje jako zastánce těch, kterým je
vytýkáno, že dávají přednost duchovním hodnotám a ukazuje správnost takové stupnice, neboť
nepomíjející převyšuje pomíjející.
Zatímco Marie seděla u Ježíšových nohou, „Mar-

Po smrti Lazara šla Marta první Pánu Ježíši vstříc
a řekla mu: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj
bratr umřel. Ale i tak vím, že za cokoliv požádáš
Boha, Bůh ti dá.“ (Jan 11,21-22) A ve 27. verši
vyznává: „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn
Boží, který má přijít na svět.“ Její velká víra v
Krista spojená s nadějí splývala v lásku a byla
záhy velkoryse odměněna. Praktičnost Marty přitom vedla k potřebě upozornit Ježíše chtějícího
odvalit hrobový kámen, že její bratr po čtyřech
dnech od smrti již zapáchá. Ježíš jí ale odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš Boží slávu, budeš-li
věřit? (Jan 11,40)

Kázání z Dómu sv. Marty
Modlitby či posty nejsou platby za milosti
Vatikán. Dávat gratis a co dostáváme od Boha
gratis – kázal papež František při ranní mši v
kapli Dómu sv. Marty v den liturgické památky
svatého apoštola Barnabáše (11. června). Nezištnost Boha máme prokazovat druhým skrze
svědectví a službu a jsme zváni rozšiřovat svoje
srdce, abychom zdarma více dostávali.

duchy« (10,7-8). Toto je poslání: služebný život.
„Křesťanský život je službou. Je smutné potkat křesťany, kteří na začátku svojí konverze
nebo uvědomění, že jsou křesťany, slouží a
mají ochotu sloužit Božímu lidu, ale nakonec
si sami slouží Božím lidem. Takto Božímu lidu
velice škodí. Povoláním je sloužit a nikoli sloužit si.“
Křesťanský život je totiž zadarmo – pokračoval
papež s odkazem na Ježíšova slova: »Zadarmo
jste dostali, zadarmo dávejte«. „Spása se nekoupí, je zdarma. Bůh ji dává gratis, neplatíme ji. A
jak Bůh jednal s námi, tak máme jednat i my s
druhými. Nejkrásnější je právě tato Boží nezištnost – dodal.

Petrův nástupce vyšel z dnešního evangelia (Mt
10,7-13) o poslání apoštolů. „Žádný křesťan nemůže stát nehnutě, protože křesťanský život je
neustálou cestou“ – řekl papež komentující Ježíšova slova: »Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k
životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé

„Vědění, že Pán je plný darů, které nám chce
dát. Žádá pouze jedno: aby se naše srdce
otevřelo. Když říkáme Otčenáš a modlíme se,
otevíráme srdce, aby přišla tato nezištnost.
Mimo kontext nezištnosti neexistuje žádný
vztah s Bohem. Někdy, když potřebujeme něco
duchovního, nějakou milost, říkáme: Budu se
postit, konat pokání, udělám novénu. Dobře, ale mějte se na pozoru: není to platba za
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Marta se osvědčila jako žena víry, a proto Ježíš
mohl vykonat zázrak vzkříšení jejího bratra.
Poslední zmínka v evangeliu je o ní ve 12. kapitole Jana, kdy Ježíš pět dní před svou smrtí
navštívil Lazarovu rodinu a Marta opět obsluhovala. Po Ježíšově nanebevzetí pak podle legendy
všichni tři sourozenci odešli z Palestiny do Provensálska ležícího v jihovýchodní části dnešní
Francie. Tam byla Marta údajně pochována a byl
jí tam zasvěcen kostel.
Marta nás učí vytvářet harmonii modlitby a
práce. M. Liptovská v životopise Marty vyzývá
k tomu, nebýt při práci robotem, ale mít srdce
s Bohem, ruce v práci, hlavu v nebi a nohy na
zemi, protože to je to, co člověka činí člověkem
na rozdíl od stroje. Atributy sv. Marty jsou klíče,
naběračka, vařečka; oděna bývá pláštěm se šátkem na hlavě, vedlejším atributem bývá nádoba
či kotlík.
www.catholica.cz/Jan Chlumský

milost, za obdržení milosti. Je to kvůli rozšíření tvého srdce, aby vstoupila milost, která je
zdarma.“
Všechna Boží dobra jsou zdarma, ale problémem
je zakrnělost srdce, které je uzavřené a neschopné přijímat zdarma tolik lásky. S Bohem však
není třeba smlouvat a dohadovat se. A zvláště
my, pastýři církve – řekl papež – se musíme mít
na pozoru, abychom Boží milost neprodávali.
„V duchovním životě nám neustále hrozí, že
sklouzneme k placení. Vždycky, i za rozhovor s
Pánem, jako bychom chtěli dávat nějaký úplatek. Nikoli! Tak se věci nemají. Tudy cesta nevede, tedy já Pánu a Pán mně – nikoli. Dávám
nějaký slib, který však rozšiřuje moje srdce,
abych obdržel to, co je pro mě zdarma. Tento
nezištný vztah k Bohu nám pak umožňuje navazovat jej s ostatními v křesťanském svědectví jak křesťanskou službou, tak v pastoraci
u těch, kteří jsou pastýři Božího lidu. Cestou.
Křesťanský život je pouť. Hlásejte, služte. Nikoli služte si. Služte a dávejte zdarma, co jste
zdarma obdrželi. Svatý život má rozšiřovat
naše srdce, aby Boží nezištnost, Boží milosti,
které jsou zdarma a které chce Bůh darovat,
mohly vstoupit do našeho srdce. Ať se tak stane.“
www.radiovaticana.cz/11.06.2019
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Kompendium katechismu

„Věřím ve svatou církev obecnou“
147. Co znamená výraz Církev?
Označuje lid, který Bůh svolává a shromažďuje
ze všech končin země, aby ustavil shromáždění těch, kteří se skrze víru a křest stávají Božími
dětmi, údy Krista a chrámem Ducha svatého.
148. Jsou jiná jména a obrazy,
jimiž bible označuje Církev?
V Písmu svatém nacházíme mnoho obrazů, jimiž
se ozřejmují doplňující aspekty tajemství Církve.
Starý zákon dává přednost obrazům spojeným s
Božím lidem; Nový zákon těm, jež jsou spojeny
s Kristem jako Hlavou lidu, který je jeho Tělem;
a pak vzatým z pastýřského života (ovčinec,
stádce, ovce), z venkovského (pole, oliva, vinice,
vinný kmen), ze sídelního života (budova, kámen,
příbytek, chrám) i z lidského (nevěsta, matka,
rodina).
149. Jaký je počátek a dovršení Církve?
Církev nachází počátek a dovršení ve věčném
plánu Boha. Byla připravena ve Staré Úmluvě vyvolením Izraele, znamením budoucího sjednocení
všech národů. Byla založena slovy a činy Ježíše
Krista, byla uskutečněna především prostřednictvím jeho výkupné smrti a jeho zmrtvýchvstání.
Pak byla zjevena jako tajemství spásy skrze vylití
Ducha svatého o Letnicích. Bude mít své dovršení na konci časů jako nebeské shromáždění
všech vykoupených.

150. Jaké
je poslání
Církve?
Posláním
církve je hlásat a zbudovat ve všech
národech
Boží království zahájené Ježíšem
Kristem. Je
zde na zemi
zárodkem a počátkem tohoto spásonosného
království.
151. V jakém smyslu je Církev tajemství?
Církev je tajemstvím, protože v její viditelné skutečnosti je přítomna duchovní, božská skutečnost, kterou lze zahlédnout jen očima víry.
154. Co to znamená,
že Církev je svátostí spásy?
Znamená to, že je účinným znamením a nástrojem smíření a společenství lidí s Bohem i jednoty
celého lidského pokolení.
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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
25. 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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Co dám já?
Při předávání nejvyšších státních
vyznamenání se občas udělují i medaile za záchranu života. Zachránce
často zachráněného vůbec neznal,
ale ve správný čas poslechl hlas
svého srdce, které vybízelo pomoci
bližnímu. Nezřídka se jedná také o
vyznamenání in memoriam.
Takového vyznamenání se jistě dostalo i thajskému potápěči, který 6. 7. 2018 zahynul při
záchraně skupiny chlapců, kteří se při výletu s
učitelem dostali do potíží a zůstali uvězněni v
zatopené jeskyni. Tato záchranná akce byla nesmírně riskantní a technicky i fyzicky náročná, a
s napětím ji sledoval celý svět. Díky obětavos-

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.

ti záchranářů se po 15-ti dnech podařilo celou
skupinu vysvobodit. Při této záchranné akci však
zahynul jeden z dobrovolných potápěčů. Nesl životodárný kyslík dětem a při návratu ze zatopené
štoly jeskyně z jeho nedostatku zahynul. Jistě si
byl tohoto rizika vědom, a přesto neváhal svou
pomoc nabídnout. Život za cenu smrti. Má to logiku? I on byl něčí syn, manžel, bratr, kamarád a
jistě svým blízkým chybí.
V tomto příběhu, zdaleka ne ojedinělém, stojíme
před otázkou, co je vlastně podstatou hrdinského
skutku, při kterém se dává v sázku vlastní život
pro záchranu druhých. Jistě by se dalo obecně
říci, že jsou to mezilidské vztahy, úcta k životu,
lidskost. I tyto hodnoty ale mají někde svůj původ. Mluví - li se o lásce, její podstatou je osobní vztah. Nemůžu milovat to, co neznám. Už sv.
Augustin říká: „Lidé tě Bože nemilují, protože tě
neznají“. V případě záchranných akcí toto neplatí, tady se takřka nikdy o osobní vztahy nejedná. Jako motivaci k tomuto hrdinství nemůžeme
považovat ani víru v Boha, protože zachránci
bývají ateisté stejně jako věřící. Je pravda, že u
profesionálních záchranářů jde do jisté míry o
nebezpečnost povolání, určitě se ale nejedná o
potřebu dokázat si, jak jsem dobrý. Pýcha život
nezachraňuje. Záchranář v tomto případě musí
disponovat dobrotou srdce, která je vždy hybnou
silou obětování se pro druhé. Kde je ale její původ? Jednu odpověď je možné vyčíst v Bibli, v
knize Genesis, kde se píše, že člověk byl stvořen
podle obrazu Božího. (Gen. 1,26) Tím prvotním
obrazem je Boží Slovo, Kristus. Jelikož je Bůh ze
své podstaty dobrý, je i každému člověku, který je nositelem tohoto obrazu, dobrota vložena
do srdce. Naším životním úkolem pak je, stát
se prvotnímu obrazu co nejvíce podobní. Pokud
se člověk zlými skutky tomuto úkolu zpronevěří,
nejenže se nestane Bohu podobný, ale dobrotu
vlastního srdce, svého lidství zničí, doslova ubije. Položí-li někdo svůj život za druhé, stane se
Kristu podobný tím nejušlechtilejším způsobem.
Můžeme si položit i otázku, zda má smysl oceňovat někoho, kdo už není mezi živými. Nejen z
pohledu víry, ale samotného lidství, se tady nabízí
jen jedna odpověď - má! Hrdina sice není fyzicky přítomen, ale dobrý skutek, který vykonal, se
stane skvělým příkladem pro ostatní. Při vzpomínkových akcích se často opakuje věta - jeho
čin nesmí být nikdy zapomenut…Vzpomíná-li se
na hrdiny a jejich skutky, přejde tato vzpomínka
do paměti národa, tím získá nadčasovou hodnotu a zůstane stále živá. Stane se příkladem pro
ostatní jednotlivce, generace, mnohdy i národy.
V Písmu svatém najdeme jedno podobenství, ve
kterém se hovoří o tom, jak chudá vdova darovala všechno, co měla. (Mar.12, 41-44) V evange4

liu se sice mluví o penězích, o drobné minci, kterou chudá žena vložila do chrámové pokladnice,
pro ni samotnou ale znamenala veškerý majetek
i živobytí, tedy život sám. Nemyslela na to, z čeho
bude v příštích dnech žít, vložila ji s důvěrou, že
dávat vše má smysl. Většina z nás se pravděpodobně nestane hrdiny ve smyslu, že bychom
zachránili život bližnímu, nejspíš ani nedáme do
pokladnice kostela všechny své úspory, přesto
můžeme odkaz -dát vše, co máme- naplňovat
tím, že do každého dne vložíme maximum z toho,
co umíme a od Boha jsme přijali. Příkladem takového jednání nám mohou být nejen ti, co položili svůj život za druhé, ale podíváme-li se na
obyčejný život, může to být i obětavý kněz, který
slouží Bohu i lidem do „roztrhání těla“ přes vysoký věk, či těžkou nemoc, misionář, který se obětuje pro spásu bližních, voják, který riskuje svůj
život pro to, abychom žili v míru, a který do své
služby vkládá mnohem víc, než pouhou pracovní
povinnost. Může to být i matka, která se při péči
o početnou rodinu denně obětuje, zapomíná na
únavu, strasti a nakonec i sama na sebe. Zkrátka
ten, kdo dává z lásky pro dobro samo, nemyslí
na odměnu, kdo poslechne hlas srdce, které velí
obětovat se pro bližního, kdo neklade sebe na
první místo, aby si zajistil uznání či obdiv.
Příběhy statečných lidí jsou především o lásce
k bližním, o lidskosti a víře, že dát všechno má
smysl. Jedna mešní preface říká- učíš nás lásce,
která nehledá sebe, neboť jestliže se sami sebe
zříkáme a z lásky se vydáváme druhým, podobáme se Tobě.
J. Teinerová

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

LAUDATO SI´ XLVI.

encyklika papeže Františka o ekologii
VIII. Královna veškerého stvoření
241.
Maria, matka pečující o Ježíše, pečuje nyní se
zanícením a s mateřským bolem o tento raněný
svět. S probodeným srdcem plakala nad Ježíšovou smrtí a nyní má soucit s utrpením křižovaných chudých a tvorů tohoto světa vyhlazených
lidskou mocí. Zcela proměněná žije s Ježíšem
a všechna stvoření opěvují její krásu. Je Ženou,
„oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a s
korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1).
Nanebevzatá je Matkou a Královnou veškerého
stvoření. V jejím oslaveném těle spolu se vzkříšeným Kristem dosáhla část tvorstva naprostou
plnost svojí krásy. Ve svém srdci nejen „uchovává“ (Lk 2,19.51) celý Ježíšův život, ale nyní také
chápe smysl všech věcí. Proto ji můžeme prosit,
aby nám pomáhala dívat se svět moudřejšíma
očima.
242.
Spolu s ní vystupuje ve svaté nazaretské rodině
postava sv. Josefa, který opatroval a chránil Marii i Ježíše svojí prací a velkorysou přítomností,
vytrhnul je z násilí nespravedlivých a přivedl do
Egypta. V evangeliu se objevuje jako spravedlivý muž, pracující a silný. Z jeho postavy však
vyzařuje také velká něha, která není vlastní slabochovi, nýbrž tomu, kdo je opravdu silný a pozorný k realitě, aby miloval a sloužil. Proto byl
prohlášen za ochránce všeobecné církve. Také
on nás může učit péči a motivovat nás, abychom
velkodušně a s jemnocitem pracovali na ochraně
světa, který nám svěřil Bůh.

IX. Dál než slunce
243.
Na konci se setkáme tváří v tvář s nekonečnou
krásou Boha (srov. 1 Kor 13,12) a budeme moci
s radostným úžasem číst tajemství veškerenstva,
které bude mít spolu s námi účast na plnosti bez
konce. Ano, cestujeme k věčné Sobotě, k novému Jeruzalému, ke společnému nebeskému
domovu. Ježíš nám říká: „Hle – všechno tvořím
nové“ (Zj 21,5). Život věčný bude sdílený div, kde
každý tvor zářivě proměněný zaujme svoje místo
a bude mít co nabídnout chudým, kteří budou
definitivně osvobozeni.
244.
V tomto očekávání se sjednocujeme, abychom
se ujali tohoto domu, který nám byl svěřen, s vědomím, že to dobré, co je v něm, bude oslaveno

v nebi. Spolu se všemi tvory kráčejme po této
zemi a hledejme Boha, protože „má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo jej stvořil a
kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.“[172] Jděme se zpěvem! Naše zápasy a
naše starost o tuto planetu, ať nám neodejmou
radost naděje.
245.
Bůh, který nás volá k velkorysé oddanosti a odevzdání všeho, poskytuje nám síly i světlo, které
potřebujeme k další cestě. V srdci tohoto světa zůstává stále přítomen Pán života, který nás
velmi miluje. On nás neopustí, nenechá nás samotné, protože se definitivně spojil s naší zemí,
a Jeho láska nám ustavičně dává nalézat nové
cesty. Jemu buď chvála!
246.
Po této dlouhé a zároveň radostné a dramatické
reflexi nabízím dvě modlitby. Jednu, kterou můžeme sdílet my všichni, kteří věříme v Boha Stvořitele a Otce, a druhou my křesťané, abychom na
sebe dovedli brát závazky vůči stvoření, jak nám
je podává Ježíšovo evangelium.

Modlitba za naši zem
Nejvyšší Pane,
přítomný v celém vesmíru
i v tom nejmenším ze svých tvorů,
Ty, který zahrnuješ svojí něhou
všechno, co existuje,
sešli na nás sílu svojí lásky,
abychom pečovali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojem,
abychom žili jako bratři a sestry
a nikomu neškodili.
Otče chudých,
Pomoz nám vykoupit ty, kteří jsou na této zemi
opuštěni a zapomenuti,
a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.
Ozdrav náš život,
abychom chránili svět
a nepustošili jej,
abychom rozsévali krásu
a nikoli znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí
těch, kteří hledají pouze výhody
na úkor chudých a této země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
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rozjímat s úžasem,
poznávat, že jsme na naší cestě
k tvému nekonečnému světlu
hluboce spojeni
se všemi tvory.
Díky, že jsi s námi po všechny dny.
Buď nám, prosím, oporou v našem boji
za spravedlnost, lásku a pokoj.

Modlitba křesťanů
a celého stvoření
Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory,
kteří vyšli z tvojí mocné ruky.
Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy.
Tobě buď chvála!
Synu Boží, Ježíši,
Tebou byly stvořeny všechny věci.
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně,
stal ses součástí této země a
díval ses na tento svět lidskýma očima.
Dnes jsi živý v každém tvoru
slávou svého vzkříšení.
Tobě buď chvála!
Pane Bože Trojjediný,
skvoucí společenství nekonečné lásky,
nauč nás o Tobě rozjímat
v kráse veškerenstva,
kde všechno mluví o Tobě.
Probuď naši chválu a naši vděčnost
za každou bytost, kterou jsi stvořil,
daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni
se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
jakožto nástrojům tvého citu
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není Tebou zapomenuta.
Osviť držitele moci a peněz,
aby neupadli do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem
k záchraně každého života
a přípravě lepší budoucnosti,
aby přišlo Tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Tobě buď chvála!
Amen.
V Římě u Svatého Petra,
24. května 2015 na slavnost Letnic
ve třetím roce pontifikátu
Franciscus
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Poslanci v čele s KSČM jdou po
„zločinech privatizace“. Komunismus
jsme neporazili
Zatímco pozornost milionů je upřena na dva největší hráče, předsedu vlády a prezidenta, komunisté potichu prosazují to své: revize minulosti je
bezpochyby jeden z hlavních cílů.
Zdá se, že komunisté jsou v ofenzivě: ve čtvrtek ve
sněmovně prosadili usnesení, podle kterého privatizace státního majetku po pádu socialismu provázely excesy, chyby i zločiny se stamiliardovými
škodami. A že by bylo dobré změnit právní předpisy
tak, aby je bylo možné ještě i dnes trestat.
Je to ovšem jen jeden z mnoha střetů, ve kterých
komunisté bojují o lepší minulost a současnost,
protože ani jedna z nich se jim zatím moc nevyvedla. A ten boj o minulost se nevede kvůli ní samé, ale
kvůli budoucnosti - nenechme se mýlit.
Prosadili (komunisté) také zdanění církevních restitucí, nejen proto, že se to líbí jejich voličům, ale
také proto, že se tím zdánlivě umenší jejich vina na
perzekucích církví po převratu v roce 1948.
A jak ten náš divný současný čas komunistům přeje, zdá se, že u ostatních je tomu naopak: pamětníci jejich zločinů vymírají, pamětnická organizace
Konfederace politických vězňů je v krizi a památníky, muzea či místa paměti (na komunistické zločiny) prakticky neexistují. Na rozdíl od sousedního
Polska či Německa, ale třeba i Ukrajiny.
Mnohokrát komunističtí představitelé veřejně zpochybnili zločiny proti lidskosti, kterých se dopouštěli jejich předchůdci na přelomu 40. a 50. let, a
nikdy za to nebyl nikdo z nich ani vyšetřován, natož
potrestán, přestože máme zákon umožňující trestat zpochybňování komunistických zločinů, stejně
jako těch nacistických.
Komunisté v tom nejsou totiž sami: dost těch, kteří
nad krvavou minulostí mávli rukou, se našlo vždycky, nyní jsou ovšem někteří z nich v těch rozhodujících pozicích. A co víc: komunisty potřebují k
tomu, aby se v těch pozicích udrželi. A tak zatímco
pozornost milionů je upřena na dva největší hráče
současnosti, předsedu vlády a prezidenta, oni potichu prosazují to své - revize minulosti je bezpochyby jeden z hlavních cílů.
Pokud obyčejný člověk získá dojem, že zločiny se

děly vždycky, politika je vždycky špatná a spravedlnost neexistuje, tak je to přesně to, co mezi ty
evidentní cíle komunistické ofenzivy patří.
Protože čas hraje pro ně: až zemře poslední svědek komunistických zločinů 50. let, pořád tady
budou spousty svědků „zločinů privatizace“, kteří
budou ochotně to svědectví nabízet každému, kdo
bude mít zájem. Co na tom, že ty „zločiny“ jsou
nesouměřitelné, pokud se o nich takto vůbec dá
mluvit. Co na tom, že svým způsobem i ty „zločiny privatizace“ jsou pokračováním zločinů komunistických, protože bez znárodnění a okradení
milionů soukromníků by přece privatizace nikdy
nebylo. Cožpak tato logika uniká všem, kteří ten
bizarní komunistický nápad podpořili? Možná řeknete, že pro některé z pirátů je doba devadesátek
ještě minulost, ale 50. léta už neurčitý pravěk, čas
za horizontem zájmu… Pokud by tomu tak bylo,
není to ovšem jen důkazem toho, jak (špatně) se
u nás učí dějepis? Jak jsme nedokázali hrůzy minulosti přetavit v pozitivní poselství a odpovědnost?
Strašné zločiny, které se odehrály dávno, nejsou o
nic menší dnes, než byly tehdy. Jen je třeba, aby
byly připomínány a oběti uctívány. A pokud se najde ještě nějaký z pachatelů, aby byl podle práva
potrestán.
Dovede si někdo představit, že by v poválečném
Německu přišli bývalí nacisté s kritikou, že se při
hospodářské obnově válkou zničené země prohospodařily miliony marek? Což se možná prohospodařily, ale cožpak není celá tahle úvaha absurdní?
Lubomír Štrougal z důvodu promlčení unikl stíhání
za smrt šedesáti (!) uprchlíků u železné opony v
době, kdy byl ministrem vnitra nebo premiérem.
Poslanci ovšem přijímají usnesení, v němž se zabývají otázkou promlčení událostí 90. let. Copak
opravdu těch šedesát nešťastníků zemřelo zbytečně? Cožpak opravdu záleží víc na majetku než
na lidských životech? Komunisté to tak nastavené
měli vždycky, ale co ti ostatní, kteří jim sekundují?
Všimněte si: samotný návrh poslanců včetně požadavku na posouzení, „zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet“, odkazuje na právní způsob vyrovnávání se se
zločiny komunismu, neboť i zde se promlčecí doba
počítala až od listopadu 1989. Ostatně stejně tak i
návrh na zřízení „úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace“ odkazuje na existující Úřad
6

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
Prostě zloděj křičí „chyťte zloděje“ a my všichni
utíkáme za ním. Jenže za kterým?
Komunismus jsme totiž v tom roce 1989 neporazili
a možná nám nedošlo, že s ním stále ještě bojujeme. V nás samotných, v našem myšlení a jednání i
na politické scéně.
www.aktualne.cz/07.06.2019,
Luděk Navara

Reynek
Jako exotické květy
ze samé krajnosti tvoření
kterých strach se dotknout metaforou
aby nadále byly pravdou aby byly
grafikami s nimiž rozmlouvám
ze sebe samého nejlepšího sebe
keřem Mojžíše kvete
mandlovník v Petrkově chlév
Kristus otevřená rána zavírá
nečekaně se stane jiné
nejsou už pro mě jaké jsou jsou
mezi nimi a mnou není
sklo průzračného úmyslu
jakoby ústům hrtanu odejmut
všechen vzduch Kristus
není Kristem nic ničím
jsem jenom jako Tomáš
před skvrnami karmínu
který nevloží ruce který
ruce ztratil nikdy ruce neměl
nic svého v sobě aby sáhnul
aby pověděl Pán můj budoucí
svým Pánem dosud neboť
žije ne z mrtvých vstal
Autor: Antoni Matuszkiewicz,
překlad: Věra Kopecká
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC
ADRIENNE VON SPEYR

LUMINA
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001
1. Bůh neustále člověka formuje, pokud člověk zůstává tvárný jako kus hlíny a otevřený pro Boží hlas.
2. V Ježíši Kristu se Bůh zjevil světu, v něm vyslovil své poslední slovo a člověk se musí rozhodnout.
3. Kdo zná plnost světla, nemá žít z úsporných důvodů v šeru.
4. První krok, abychom se naučili milovat druhé, je: zkus ostatní chápat.
5. Víra umožňuje křesťanské naději, aby nebyla pouhým očekáváním, ale aby se v každém okamžiku stávala bezprostředním uskutečňováním lásky.
6. Naplnění života je v tom, že se v okamžiku smrti scvrkne v nic, které uvolní cele místo novému životu.
7. Smíme-li každý okamžik přenechat Prozřetelnosti, pak také víme, že nesmyslné neexistuje.
8. Naše víra musí být dost silná, aby porozuměla všemu: také nenávisti a nevěře.
Pak budeme milovat nenávidějícího i nevěřícího, a budeme Boha prosit, aby udělal své.
9. Možná, že právě lidé, kterých si nejvíce vážíme, potřebují lásku nejvíce.
10. Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší.
11. Láska má tak nekonečně mnoho možností, že je pozoruhodné umět je všechny pojmout v tomto jediném slově.
12. Jenom dovedeš-li mlčet, naučíš se mluvit. Co máš říct, může uzrát jen v mlčení.
13. Tolik milosti je už v křesťanském těle. Dovedeš vytušit, kolik milosti je v duši?
14. Radost není jenom projev, je především stav, ne jiný než pokora a víra.
15. Na jevišti se člověk učí být jiný. V životě se učí být sám sebou, což se zdá značně těžší: najít své poslání a žít je ve svém nitru.
16. Vše se dá proměnit na dar. Lásku dáváš pouze, když ji dáváš celou a marnotratně.
17. O jedno tě prosím, Pane: Naplň mou modlitbu tím, co je Tvé, ať mé zahyne, a na jeho místo dosaď to své.
18. Vstoupíš-li do obchodu s určitým úmyslem, chceš koupit něco vhodného. Ale když ti Bůh něco nabízí, jdeš kolem toho bez povšimnutí a odmítavě. Je
to snad proto, že na jeho milostech není dost zřetelně napsáno, že jsou docela zdarma?
19. Chceš se darovat? Raději s tím počkej, nemáš-li sílu darovat se zcela.
20. Zlá slova obvykle působí rychleji než dobrá. Ale dobrá mnohdy přec jen trvaleji.
21. S láskou se nedá nic srovnávat, protože čím více miluji Ježíše Krista, tím více se z mé lásky uvolňuje pro druhé.
22. Umět trpět a umět milovat je totéž.
23. Duše, které se pokoušejí žít zcela v Bohu, zakoušejí Boží přítomnost i v nejmenších věcech všedního dne.
24. Plánovat můžeme jenom to, co se odehrává mimo nás samé. Co se děje v nás, je dar.
25. Smrt je Božím vynálezem, který nakonec brání hříšníkovi, aby se vzpíral Boží milosti.
26. Čím více toho prochází našima rukama, tím více doufáme, že budou prázdné, až se objevíme před Bohem.
27. Že nám Bůh dal všechno, dozvíme se teprve, až Mu všechno vrátíme.
28. Velké sestává se často z obětování se malému; má-li to tak být dál, o tom rozhoduje Bůh sám.
29. Mlčení i slovo mají v Pánu stejnou průhlednost, protože Pán není jenom Slovo Otce. Pán právě tak znamená Otcovo mlčení.
30. Každé křesťanské odříkání, ať už je jakéhokoli druhu, znamená vyslovené Ano k něčemu většímu.
31. Kdo očekává Pána, je si jist jeho přítomností. Připravovat Mu srdce znamená už Ho mít.
8
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Tempus fugit

Místa putování výstavy
Tempus fugit*

v deváté metropoli světa
polí světa, ve které je možné shlédnout šestnáct
snímků bratislavského fotografa Dana Veselského. Celkově už 28. zastavení putovní dobročinné akce zprostředkovalo české velvyslanectví v
Polské republice. V Polsku jsou pak fotografie už
potřetí. V roce 2015 ji hostil sousedský klášter v
Krzeszově a v roce 2018 partnerské město Brou-

2013:
Trenčín (Slovensko)
2014:
Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové,
Chomutov, Augsburg a Mnichov (Německo),
Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují,
Rottenburg am Neckar (Německo), Banská
Bystrica (Slovensko), Praha
2015:
Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad
Metují, Krzeszów (Polsko), Stockholm (Švédsko)

Fotografická výstava Tempus fugit, která si klade
za cíl poukázat na vážný technický stav jedinečného souboru sakrálních venkovských staveb
na území broumovského výběžku, je od poloviny června do 1. září v polském hlavním městě,
konkrétně v Arcidiecézním muzeu. Varšava je tak
po Praze, Bruselu, Paříži, Stockholmu, Mnichovu,
New Yorku, Chicagu, Ottawě už devátou metro-

2016:
Chicago (USA)
2017:
New York (USA), Ottawa (Kanada), Olomouc
2018:
Nowa Ruda (Polsko), Forcheim (Německo), Brno
mova Nowa Ruda. Výstava, která vznikla v roce
2013 za podpory Královéhradeckého kraje, má
rovněž stálou podporu Ministerstva kultury ČR a
pražského arcibiskupa kardinála Duky.
P. Martin Lanži

Akce červen 2019
7. června se konala ekumenická bohoslužba v
k. sv. Ducha v Broumově, kde jsme pak rovněž
oslavili Svatodušní pondělí. Druhý červnový víkend
pak rekordní počet 13-ti dětí poprvé přistoupilo k
svátosti smíření a k Prvnímu svatému přijímání.
Hned následující sobotu 15. června se na faře v
Ruprechticích konal Farní den za návštěvy generálního vikáře Královéhradecké diecéze Mons. Jana
Paseky a německy mluvících rodáků a jejich potomků, které pak pokračovalo v neděli 16. června
česko-německou poutní mší sv. ve Zdoňově. Slavnost Božího Těla jsme pak poprvé slavili v neděli
a těšíme se na diskuzi, zdali to byl dobrý nápad
anebo se vrátíme k tradici čtvrtečních oslav tohoto
typicky katolického svátku.

9

2019:
Kolín, Sv. Hostýn, Varšava (Polsko)
*Výstava se uskutečňuje pod záštitou Ministerstva kultury ČR, za podpory Královéhradeckého
kraje, měst Broumov a Meziměstí, obcí Křinice,
Martínkovice a Otovice
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
7. červenec
Otovice			08:30
Broumov, P+P 		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
14. červenec
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
21. červenec
Vižňov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
28. červenec
Božanov			08:30
Broumov, P+P		
10:00
Vižňov 			10:00
Broumov, klášter		
18:00
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
xxx		
xx:xx
klášterní k.
18:00
k. sv. Václava
18:00
děkanský k.
07:00
děkanský k.
18:00*
hřbitovní k. PM
17:00

*V pátek 05/07 mše sv. jenom v 08:30 u sv.
Václava (slavnost sv. Cyrila a Metoděje).
Adorace:středa, sv. Václav, 18:30 – 18:45;
pátek, sv. Václav, 18:30 – 19:00

Léto otevřených kostelů
každé úterý a sobotu
Božanov, Martínkovice, Otovice, Šonov
červenec 10:00 – 12:00
srpen 14:00 – 16:00

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 27/07, P+P, 09:00 – 10:30

Broumov – k. sv. Petra a Pavla, k. sv. Václava,
Heřmánkovice, Vižňov
červenec 14:00 – 16:00
srpen 10:00 – 12:00

Zprávy
na červenec:

Prosíme o respektování sakrálního prostoru, vstup jen do chrámové lodi
Dobrovolné vstupné bude použito na spolufinancování oprav broumovské skupiny kostelů

Částečné uzavření kostela sv. Petra a
Pavla: z důvodu restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého mše sv. budou v děkanském kostele až do odvolání
jenom v neděli.
Cykloupouť k sv. Anně u Nové Rudy –
neděle 28. července: výjezd po obědě,
mše sv. v 16:00.

Akci za podpory poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského pořádají
Římskokatolická farnost – Děkanství Broumov,
města a obce Broumovska,
Gymnázium Broumov.

Paypal účet farnosti
church.broumov@gmail.com

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

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

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...
Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov.
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