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Shovívavost
Apoštol Ženevy 16. století sv. František Saleský, řekl: „musíme být shovívaví k jiným, ale i s k sobě samotným“. Druhou polovinu prázdnin se třeba
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můžeme ubírat i v duchu hesla tohoto těžkého cholerika. Světla je ještě
pořád dost a snad i trochu toho času.
P. Martin Lanži
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Kázaní z Domu
sv. Marty
„Drazí bratři a sestry, responsoriální žalm této
středeční liturgie nás vybízí k ustavičnému hledání Hospodinovy tváře: »Uvažujte o Hospodinu
a jeho moci, hledejte stále jeho tvář!« (Žl 105,4).
Toto hledání je základní životní postoj věřícího,
který chápe, že posledním cílem jeho vlastního
života je setkání s Bohem. Hledání Boží tváře je
zárukou dobrého konce naší cesty na tomto světě. Boží tvář je náš cíl a je také naše Jitřenka,
která nám umožňuje nezbloudit.
Izraelský lid, jak popisuje prorok Ozeáš v prvním
čtení (Oz 10,1-3.7-8.12), byl v té době zbloudilým lidem, který ztratil ze zřetele zaslíbenou zemi
a toulal se pouští nepravosti. Prosperita a překypující bohatství vzdálilo srdce Izraelitů od Hospodina a naplnilo je obojakostí a nespravedlností.
Jde o hřích, proti němuž nejsme imunní ani my,
dnešní křesťané. „Kultura blahobytu, která nás
vede k tomu, abychom mysleli na sebe, nás činí
necitlivými ke křiku druhých, dává nám žít v mýdlových bublinách, které jsou krásné, ale jsou
ničím, jsou jalovou iluzí, provizoriem, které přivádí ke lhostejnosti vůči druhým, ba dokonce ke
globalizaci lhostejnosti“ (Homilie na Lampeduse,
8. července 2013).
Ozeášovo volání nás dnes znovu vyzývá k obrácení, abychom pohlédli na Hospodina svýma
očima a objevili Jeho tvář: »Ve spravedlnosti si
rozsévejte, sklízejte s milosrdenstvím, zorejte si
úhor. Je čas hledat Hospodina, až přijde a svlaží
vás spravedlností« (Oz 10,12).

ECCLESIA IN EUROPA VI.
Posynodální apoštolská exhortace sv.
Jana Pavla II. z roku 2003 biskupům,
kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a
všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro
Evropu
Ježíš se dnes obrací k našim církvím
23. „Toto praví Ten, který drží sedm hvězd ve své
pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů... První i Poslední, který byl mrtev a ožil... Boží
Syn“ (Zj 2,1.8.18). Sám Ježíš zde promlouvá ke
své církvi. Jeho poselství se obrací na všechny
jednotlivé místní církve a týká se jejich vnitřního života, který je někdy poznamenán chápáním
a mentalitou neslučitelnými s evangelní tradicí,
který trpí různými formami pronásledování, a co
hůř, který je ohrožován zneklidňujícími příznaky
zesvětštění, ztráty prvotní víry a kompromisu s
logikou světa. Nezřídka tyto komunity už nemají
lásku jako kdysi (srov. Zj 2,4). Vidíme, jak naše
církevní komunity zápolí se slabostmi, těžkostmi
a rozpory. I ony mají zapotřebí znovu naslouchat
hlasu Ženicha, který je vybízí k obrácení, povzbu-

Hledání Boží tváře motivuje touha po osobním setkání s Pánem, s Jeho nezměrnou láskou a Jeho
spásonosnou mocí. Dvanáct apoštolů, o kterých
mluví dnešní evangelium (srov. Mt 10,1-7), obdrželo milost setkat se fyzicky s Ježíšem Kristem,
vtěleným Božím Synem. On je povolal jednoho
po druhém, jmenovitě a díval se jim do očí; a
oni patřili na Jeho tvář, naslouchali Jeho hlasu
a viděli Jeho divy. Osobní setkání s Pánem, čas
milosti a spásy má za následek poslání: »Jděte
a hlásejte: „Přiblížilo se nebeské království“« (Mt
10,7). Nelze oddělovat setkání a poslání.
Osobní setkání s Ježíšem Kristem je možností také pro nás, učedníky třetího tisíciletí. Když
hledáme Pánovu tvář, můžeme Jej rozpoznat
ve tvářích chudých, nemocných, opuštěných a
cizinců, které nám Bůh posílá do cesty. A toto
setkání se stane také pro nás časem milosti a
spásy a oděje nás tímtéž posláním, které bylo
svěřeno apoštolům.
Na dnešek připadá sedmé výročí mojí první
návštěvy na Lampeduse. Chtěl bych ve světle
Božího Slova zdůraznit, co jsem řekl účastníkům
mítinku „Osvobozeni od strachu“ v únoru loňského roku: »Setkání s druhým je také setkáním s
Kristem. Řekl nám to On sám. To On klepe na
naši bránu hladový, žíznivý, cizí, nahý, nemocný
a vězněný, s prosbou, aby se mohl vylodit a setkat se s námi a abychom mu pomohli. A pokud
bychom snad měli ještě nějakou pochybnost,
tato slova mluví jasně: »Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali« (Mt 25,40).“ (Homilie v Sacrofanu, 15. února 2019).

»Cokoli jste udělali...« v dobrém i zlém! Tato výstraha je dnes palčivě aktuální. Měli bychom ji
všichni chápat jako základ svého každodenního
zpytování svědomí. Myslím na Libyi, na detenční
tábory, vydírání a násilí, jehož oběťmi jsou migranti, na cesty za nadějí, na zachraňování a
na odmítání. »Cokoli jste udělali... pro mne jste
udělali.«
Pamatuji si ten den před sedmi lety na onom
ostrově na jihu Evropy, kde mi někteří vyprávěli
svoje příběhy a co všechno museli vytrpět, než
se tam dostali. Byli tam tlumočníci. Jeden z migrantů mi vyprávěl ve svém jazyce hrůzné věci.
Zdálo se, že tlumočník překládal dobře. Dotyčný
však mluvil dlouze a tlumočení bylo stručné. Řekl
jsem si, že se onen jazyk asi vyjadřuje obšírněji.
Když jsem se vrátil domů, odpoledne mi vyprávěla jedna Etiopanka – pokoj její duši, protože
je již na věčnosti – která sledovala ono setkání
v televizi, a řekla mi, že to, co říkal tlumočník,
není ani čtvrtina toho trápení a mučení, o kterých
byla řeč. Podali mi tedy destilovanou verzi. To se
děje dnes v Libyi. Dávají nám destilovanou verzi.
Válka je ohavná, to víme, ale nemáte představu
o pekle, které panuje v tamějších detenčních táborech. A lidé tam přišli jen s nadějí, že se jim
podaří přeplout moře.
Panna Maria, Solacium migrantium, kéž nám
pomáhá objevovat tvář svého Syna ve všech bratřích a sestrách nucených utíkat ze svojí vlasti
kvůli nespravedlnostem, kterými je náš svět ještě
sužován.“

zuje je, aby měly odvahu k novým věcem, a volá
je, aby se zapojily do velkého díla „nové evangelizace“. Církev se musí stále podrobovat soudu
Kristova slova a žít svou lidskou dimenzi ve stavu
očišťování, aby byla stále více a lépe Nevěstou
bez poskvrny a vrásky, ozdobenou šatem z bílého
kmentu (srov. Ef 5,27; Zj 19,7–8).
Takovým způsobem volá Ježíš Kristus naše církve v Evropě k obrácení a ony přinášejí se svým
Pánem a v síle jeho přítomnosti lidstvu

I v moderní a současné době, kdy se postupně
náboženská jednota začínala tříštit, jak kvůli dalším rozdělením mezi křesťany, tak kvůli odtržení
kultury od obzorů víry, měla tato víra i nadále
nemalý význam“.

Působení evangelia během dějin
24. Křesťanství proniklo do Evropy rozsáhle a
hluboce. Není pochyby, že ve složitých evropských dějinách představuje křesťanství ústřední
a kvalifikující prvek, ustálený na pevném základě
antického dědictví a mnohostranných přínosů
nejrůznějších etnicko-kulturních proudů, které se
během staletí vystřídaly. Křesťanská víra utvářela
kulturu našeho kontinentu a nesmazatelně se
zapsala do jeho dějin, takže by je nebylo možno
pochopit, kdybychom odhlédli od událostí, které
zprvu charakterizovaly velké údobí evangelizace, či od dlouhých staletí, kdy se navzdory bolestnému rozdělení mezi Východem a Západem
prosadilo křesťanství jako náboženství Evropanů.
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25. Zájem, jaký má církev o Evropu, vyvěrá ze
samé její přirozenosti a poslání. Během staletí
navázala totiž církev s naším kontinentem velmi
úzká pouta přátelství, takže se duchovní podoba Evropy utvářela díky úsilí velkých misionářů,
svědectví svatých a mučedníků a vytrvalé práci mnichů, řeholníků a duchovních pastýřů. Z
biblického pojetí člověka načerpala Evropa to
nejlepší pro svou humanistickou kulturu, nabrala inspiraci pro svou intelektuální a uměleckou
tvorbu, vypracovala právní normy a zasadila se
za důstojnost osoby, pramen nezcizitelných práv.
Tímto způsobem církev, nositelka evangelní
zvěsti, přispívala k šíření a upevňování těch hodnot, které učinily evropskou kulturu univerzální.
Církev si je toho vědoma a vnímá dnes s novou
odpovědností naléhavou potřebu nepromrhat
toto cenné dědictví a pomáhat Evropě budovat
sebe samu oživením křesťanských kořenů, z
nichž vyrostla.
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
265. Jaké místo má svátost biřmování
v božském plánu spásy?
Ve Starém zákonu proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha
Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají
v naprostém společenství s Duchem svatým.
Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích
a hlásají „velká Boží díla“ (Sk 2,11). Předávají
nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a
předávala ho svým dětem.
266. Proč se nazývá pomazání nebo
biřmování?
Nazývá se pomazání (ve východních církvích pomazání svatým Myronem), protože jeho podstatným obřadem je pomazání. Nazývá se biřmování,
jež je počeštěné latinské slovo „confirmatione“,
protože posiluje křest a upevňuje křestní milost.
267. Co je podstatným obřadem
biřmování?
Podstatným obřadem biřmování je pomazání
posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem,
posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním
rukou ze strany služebníka (vysluhovatele), který
pronáší svátostná slova vlastní obřadu. Na Zá-

padě se toto pomazání dělá na čele pokřtěného
se slovy: „Přijmi pečeť Ducha svatého, který je ti
dáván darem.“ Na Východě se pomazání provádí
i na jiných částech těla s formulí: „Pečeť daru
Ducha svatého.“
268. Jaký má účinek biřmování?
Účinek biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého
jako bylo ono o Letnicích. Takové vylití vtiskuje do
suše nezničitelný charakter a přispívá ke vzrůstu
křestní milosti; zakořeňuje nás hlouběji do božského synovství; pevněji nás spojuje s Kristem a
jeho církví, posiluje v nás dary Ducha svatého;
dává nám zvláštní sílu vydávat svědectví o křesťanské víře.
269. Kdo může přijmout tuto svátost?
Jen jednou ji může a má přijmout již pokřtěný,
který má být ve stavu milosti, aby ji přijal účinně.
270. Kdo je služebníkem
(vysluhovatelem) biřmování?
Původním služebníkem je biskup. Ukazuje se tak
spojení biřmovance s církví v jejím apoštolském
rozměru. Když uděluje tuto svátost kněz – jak je
tomu běžně na Východě a ve zvláštních případech na Západě – spojení s biskupem a s církví
je vyjádřeno knězem, spolupracovníkem biskupa
a posvátným křižmem, posvěceným samým biskupem.

Rok 2020
ve farních akcích
11. ledna
Tříkrálová sbírka
8. února
Farní ples (KD Martínkovice)
26. února
Popeleční středa – začátek postní doby
7. března
Přednáška PhDr. Renaty Margitfalviové
21. března
Duchovní obnova v Otovicích
10. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích( poledne)
12. dubna
Zmrtvýchvstání Páně
29. května
Ekumenická bohoslužba, k. sv. Ducha – DLE SITUACE
6. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
7. června
1. svaté přijímání; slavnost Nejsvětější Trojice
12. června
Noc kostelů

Farní den

13. června
Farní den (fara Ruprechtice)

V sobotu 13. června

21. června
Slavnost Božího Těla

Vřelé díky za přípravu, dobroty a hlavně účast.
Po dlouhé době to bylo opravdu velké setkání.

25. července
Jakubsko-anenský víkend

P. Martin Lanži

26. července
Cyklopouť do Nowe Rudy

se na faře v Ruprechticích uskutečnil velice povedený Farní den.

1. srpna
Křinická pouť

Na dokončení opravy střechy
děkanského kostela se vysbíralo už přes 100.000 Kč
Od března probíhá sbírka na dokončení oprav střechy děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. Do začátku léta se vysbíralo už 118.000 Kč z celkové částky 200.000 Kč.
Všem velkorysým dárcům Pán požehnej! Číslo účtu je 35-1180703399/0800, heslo STŘECHA.
Na číslo účtu 1190987399/0800 je pak možné přispívat na náklady spojené se zpřístupněním ojedinělé gotické malby, které se rozběhly počátkem léta.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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11. – 15. srpen
Farní tábor
11. října
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
říjen
Farní výlet (TV Noe), FATIMA?
8. listopadu
Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)
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Sv. Jana Františka de Chantal,
řeholnice, 12. srpen (16.-17. st.)

Narodila se 28. 1. 1572 v Dijonu ve Francii. Její
otec baron Benigo de Frémiot byl prezidentem
burgundského parlamentu. Když bylo Janě 18
měsíců, zemřela jí matka při porodu Ondřeje
(Andrease). Vedle tohoto bratra, který se po letech stal arcibiskupem v Bourges, měla starší
sestru Markétu. Po určitou dobu byly malé děti v
péči jedné ženy, jinak je vychovával pouze otec.
Bývá uváděna příhoda, svědčící o úrovni jeho výchovy a silné víře malé Jany. Ta se doma stala
svědkem pře jejího otce s jistým kalvínem o přítomnost Krista v Nejsvětější svátosti a s dětskou
rozhodností zasáhla slovy: „Musíme věřit, že Ježíš Kristus je v oltářní svátosti, vždyť on sám to
řekl! A kdo by to popíral, ten by ho měl za lháře.“
Kalvín ji chtěl odvést od tématu nějakou cukrovinkou, kterou od něj vzala, ale jen proto, aby ji
vzápětí vhodila před dárcem do ohně a důrazně
mu řekla: „Tak budou hořet v pekle bludaři, kteří
nevěří, co řekl Bůh!“
Při biřmování přijala jméno Františka. V patnácti
letech, kvůli dokončení studií, odešla bydlet do
Poitiers ke své provdané sestře Markétě. Společnicí se jí stala osoba, která ji sváděla k častějším
světským radovánkám, ale Jana si zachovala
čisté srdce a věrnost duchovnímu životu pomocí zbožné úcty k Panně Marii. Prvního šlechtice,
který se o ni ucházel, rázně odmítla, jakmile zjistila, že je kalvínec. Ve dvaceti se vrátila do Dijonu
a do roka se na přání otce provdala za barona
Kryštofa de Chantal.

S mužem prožívala spokojené a šťastné manželství na šlechtickém sídle v Bourbilly. V jejím
domě byla v denním programu společná modlitba růžence, který byl zbraní proti falešným
naukám. Vynikala skutky milosrdenství, zejména
osobně pečovala o žebráky, poskytujíc jim s velkou láskou vše nejpotřebnější.
Během osmiletého manželství měla šest dětí,
z nichž dvě brzy po narození zemřely. A přišla
nejbolestnější rána – při lovu byl nedopatřením
od přítele postřelen její manžel, který po deseti
dnech zranění podlehl. Těsně před smrtí Janu
poprosil, aby to, co se stalo, přijala jako dar Boží
Prozřetelnosti.
Pro Janu začalo velmi těžké období. Se čtyřmi
dětmi se její zraněné srdce vzpíralo veřejně odpustit osobě, která jí zastřelila manžela. Víra ji
sice k odpuštění nabádala, stejně jako vědomí
Božího milosrdenství k ní, ale sama sebe překonala až později, za pomoci ženevského biskupa
Františka Saleského. A tomu, kdo měl na svědomí smrt její milované osoby, se nabídla za kmotru
při křtu jeho syna.
Po manželově smrti se Jana přestěhovala ke
svému otci, čímž vzbudila žárlivost druhého
dědečka dětí, který si je přál mít u sebe. Použil
dokonce výhružku, že jim nepřizná dědický podíl.
Jana se tedy přestěhovala do tchánova domu,
ale ke všem dosavadním bolestem musela u něj
snášet ponižování jeho drzé hospodyně. Za tohoto stavu jí velice pomáhala silná víra. Nabízel se jí
určitý únik skrze několik nabídek k novému sňatku, ale ona se rozhodla svůj život zasvětit Bohu.
V roce 1604 se setkala s již zmíněným Františkem Saleským, kterého si zvolila za duchovního
vůdce, ten jí dopomohl jak k vnitřní vyrovnanosti, tak v řešení budoucnosti. Usoudil, že bude
schopna založit v té době potřebné řádové společenství sester, zaměřených na sociální a charitativní činnost mimo klášterní zdi. A postupně ji k
tomu přiváděl, ale neopomíjel povinnosti týkající
se zaopatření jejích dětí. Jedna dcera zemřela.
Po zajištění dvou starších sester, když zbyl doma
jen 14letý syn, dědeček i strýc biskup Ondřej se
zavázali o něj postarat. Zbývalo jen kvůli nové
službě Kristu zpřetrhat nejsilnější vazbu. Syn se
nechtěl s jejím rozhodnutím smířit, lehl si přede dveře a v boji proti jejímu odchodu prý volal:
„Mami, máš-li sílu, musíš mne nejdřív překročit!“
Sílu dostát zralému rozhodnutí našla v pohledu
na kříž a se silou Abraháma jednala podle Božího
hlasu, kterému dala přednost.
V Annecy na jihovýchodě Francie, se dvěma
společnicemi, po roční přípravě na zasvěcený
život vedené Františkem Saleským, založila 10.
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6. 1610 řeholní společenství Navštívení Panny
Marie, které bylo později změněno v řád. Jeho
vnějším programem byla péče o nemocné v chudých rodinách, která měla za vzor službu Panny
Marie u Alžběty. Ve znaku měl Ježíšovo srdce s
trnovou korunou a dvěma meči jako znaky lásky
k Bohu a k bližnímu. Nad srdcem kříž.
Netradiční služba řeholnic mimo klášter se některým církevním představitelům zdála nepřijatelnou novotou, zejména lyonskému arcibiskupu
Marquemontovi. František Saleský nechtěl ideu
prosazovat násilně, proto se po osmiletém působení sester rozhodl k ústupu a řeholní společenství Jany de Chantal změnil ve společenství
s klauzurou a pravidly sv. Augustína. (Původního
cíle dosáhl až sv. Vincenc z Pauly se sv. Luisou
de Marillac o 20 let později založením Dcer křesťanské lásky.)
Jana Františka přijala změnu, vnucenou rostoucímu řádu, v pokoře. Její kláštery byly v roce
1618 schváleny papežem Pavlem V. Jana jich
sama založila dohromady 87, z toho několik za
hranicemi Francie. Z rozhodnutí papeže v nich
pak byly hlavně vychovávány dívky. V tomto řádu
se uskutečnila i mimořádná zjevení a r.1690 zemřela apoštolka Božského Srdce Ježíšova, Markéta M. Alacoque.
Zodpovědnost Jany se zvýšila úmrtím spoluzakladatele a duchovního vůdce v roce 1622. Z
Boží Prozřetelnosti pak Janě Františka Saleského
nahradil další světec, Vincenc z Pauly, který byl
přítelem zemřelého biskupa. Naposledy se s o.
Vincencem setkala v létě 1641 při návštěvách
svých klášterů. V klášteře Moulins ji zastavil zápal plic, na který 13. 12. 1641 zemřela se slovy:
„Už jdu Ježíši!“
Pohřbena byla v Annecy, vedle svatého Františka
Saleského. Papež Benedikt XIV. ji blahořečil 21.
11. 1751 a papež Klement XIII. ji svatořečil 16.
7. 1767.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Kostel sv. Anny ve Vižňově
(Před dvěma lety BIM přinášel články o jednotlivých kostelích otce a syna Dienztenhoferů a
nějak byl opomenut kostel sv. Anny ve Vižňově.
Rádi tak činíme spravedlnosti zadost.)
Dva kilometry od Meziměstí, na úpatí Javořích
hor leží obec Vižňov, jež se může pochlubit dalším unikátním kostelem, tentokrát zasvěcený
svaté Anně. Jako ve většině obcí i zde stával
původně malý dřevěný kostelík, jehož opravy
jsou datovány do let 1708-1709. Ovšem již roku
1719 nechává opat Otmar Daniel Zinke započít
přípravné práce na novém projektu, jež musely
být ovšem na čtyři roky přerušeny. Stavba poté
pokračuje v letech 1723-1727, přičemž největší
intenzity dosáhl projekt v rozmezí 1724-1725.
Autorem návrhu je Kilián Ignác Dientzenhofer, na
stavbu dohlížel místní zednický mistr z nedalekého Broumova.
Stavba zaujímá dominantní postavení na vyvýšeném prostranství, celkově tak nevybočuje z
originálního krajinotvorného konceptu celé broumovské skupiny, jež dokresluje krajinu. Prostor
kněžiště, tedy presbytáře je situován opačně –
není tedy situován na východ, ale osou směrem k
vrcholu Ruprechtického špičáku. Z výrazně převýšené kostelní věže, na jejíž stavbě se podílel
tesař Josef Henrich Opitz, lze zahlédnout i jiné
kostely broumovské skupiny.

Podélnou osmiúhelníkovou centrálou připomíná jiný kostel Kiliána Ignáce Dientzenhofera v
Heřmánkovicích, ovšem zde je možno pozorovat
příznačné zaoblení stěn v měkké souvislé linii.
Podélně se prostor kostela rozšiřuje a opět zeštíhluje ve sledu, jak na předsíň navazuje kruchta, na kruchtu hlavní loď a poté chór se sakristií.
Vnější fasádě dominují lizény, tedy pásovité prvky, jež nemají na rozdíl od pilastru hlavice ani
patky a kostel obepíná masivní římsa. Vnitřek
kostela svaté Anny je navržen jako ovál s plynule
prohýbanými stěnami. Zajímavé jsou i zdvojené,
mohutné pilastry, které podpírají křivku korunní
římsy. Na ní je posazena plochá, dřevěná klenba
s fabionem, plynulým přechodem mezi stěnou
a stropem. Kostel je unikátní především svým
dynamickým řešením, má dvacet čtyři metrů na
délku a patnáct na šířku.
Nad portálem se setkáváme s nápisem „DEI GENETRICIS MATRI S. ANNA EREXIT 1727 O.A.B.“,
což do českého jazyka znamená „Matce Boží rodičky, sv. Anně, vyzdvihl (r.)1727 (O.A.B.) Otmar,
opat broumovský.“
Za zmínku též stojí kazatelna v empírovém slohu.
datovaná na přelom osmnáctého a devatenáctého století. Té vévodí socha Krista na stříšce a
zlacené korintské sloupky podélně rýhovanými
dříky. I zde obepíná elipsu kruchta.
Výmalba kostela se pohybuje v odstínech tmavě
růžové až světle červené a okrová barva na stropním zrcadle. V kněžišti je nástropní vypodobnění
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Boha Otce. Strop poté vyplňuje ornamentální výzdoba doplněná o vyobrazení charakteristického
barokního anděla – putti. Na oltářním obrazu z
roku 1889 si můžeme prohlédnout svatou Annu,
jak vyučuje svou dceru – Pannu Marii.
Autorem varhan je broumovský varhanář Paul
Noske a zdejší stroj byl realizován roku 1899,
mají dva manuály a dvanáct rejstříků. V současnosti jsou však nevyužívané.
Jakub Gurss
Vižňov, k. sv. Anny,
oprava střechy:

2009 166.997 Kč / MK ORP 150.000 Kč; farnost 16.997 Kč
2011 400.001 Kč / MK HF 250.000 Kč; KHk – grant
150.000 Kč; farnost 1 Kč
2012 500.001 Kč / MK ORP 200.000 Kč; KHk – grant
200.000 Kč; Město Meziměstí 100.000 Kč
2013 230.002 Kč / MK ČR ORP 130.000 Kč; KHk – grant
100.000 Kč; farnost 2 Kč
2014 296.000 Kč – projektová dokumentace (sponzoři,
vlastní zdroje)
1.494.554 Kč / MK ČR
2015 470.000 Kč / MK ČR HF 300.000 Kč; KHk 170.000 Kč
2016 915.000 Kč / MK ČR PZAD 700.000 Kč; KHk 215.000
Kč
2017 1.090.000 Kč / MK ČR PZAD 800.000 Kč; KHk
290.000 Kč
2018 935.000 Kč / MK ČR PZAD 700.000 Kč; KHk 225.000
Kč; 10.000 Kč farnost

Vižňov, k. sv. Anny,
oprava a výměna oken:

2018 100.000 Kč / Nadace ČEZ
2019 108.000 Kč / 100.000 Kč Nadace ČEZ; 8.000 Kč
farnost
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Zpřístupnění
gotické malby se blíží
Začátkem léta 2020 započaly práce na dlouho
očekávaném zpřístupnění gotické malby v prostoru dnešní broumovské fary. Prostor na obdélném půdorysu původně sloužil patrně jako
soukromá oratoř či veřejně přístupný sakrální
prostor. Donátor není znám, stejně jako autor či
autoři výmalby.
Dle předního českého znalce na gotickou malbu
a současného prorektora University Karlovy, prof.
Jana Royta, lze datovat dílo do doby mezi roky
1320-1330. U doposud jedněch ze známých
nejhodnotnějších maleb prof. Royt nalézá určitou podobnost s kostelem svaté Anny v Anníně
v podhůří Šumavy. Kresebným stylem, výrazovou formou a uměleckým zpracováním se jedná o vynikajícího mistra doby první poloviny 14.
století, v Broumově přítomného pravděpodobně
skrze řád benediktinů, a i proto je ikonografické
téma výzdoby mimořádně cenné. Na čelní stěně v horním pásu se jedná o zobrazení Krista v
mandorle obklopeného symboly čtyřech evangelistů, Panny Marie, sv. Jana Křtitele a adorujících andělů. V prostředním pásu se nachází
biblický výjev moudrých a pošetilých panen (Mt
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Svatozář, která obepíná celou postavu
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Tzv. sestava Deesis

25, 1-13) , přičemž zobrazení ďáblů na ramenou
pošetilých panen nemá dle prof. Royta dosud
známou obdobu. Ve spodním pásu vlevo je zobrazeno setkání třech živých a třech mrtvých s latinským textem „Quod sumus hoc eritis fuimus,
quandoque vos estis“ , které se poprvé zmiňuje
ve Francii cca padesát let před současným datováním broumovské malby. Pravému pásu uprostřed pak dominuje Smrt jako sekáč s kosou a
pijačka, která nalévá víno.
Restaurování nástěnné malby proběhlo v letech
2013-2014, přičemž se ukázaly do té doby neviditelné fragmenty po obou stranách výjevu. V
té době se středověkému výjevu říkalo „Poslední soud“, dnes se odborná veřejnost přiklání k
označení „Triumf smrti“. Několik let se Římskokatolická farnost – děkanství Broumov snažila ve
spolupráci s Městem Broumov o získání grantu
pro zpřístupnění tohoto unikátu. Po opakovaných
neúspěších se rozhodla k alespoň částečnému
zpřístupnění, které je financováno z darů dobrodinců a vlastních zdrojů farnosti. Číslo účtu,
na které je možné přispět jakoukoli částkou je
1190987399/0800. Aktuální práce počítají s
částkou 150.000 Kč,
což je jedna sedmina
původního rozpočtu.
Spodní pás maleb uzavírá zdola nápisová
páska s latinským textem „Vos qui transitis
memores nostri rogo
sitis“, pobízí k modlitbě
za naše drahé zesnulé
během každého procházení místa, které by
mělo být zpřístupněno k
závěru Léta Páně 2020.
P. Martin Lanži, děkan
ŘFK Broumov

„Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých
a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když
ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘
Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše
lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte
si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly
i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy,
protože neznáte den ani hodinu.“
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„Co jste vy, byli jsme i my“

5

„Prosím Vás, kteří procházíte, pamatujte na nás“

Návrat
			
Job 19, 27
Vracel jsem se
byl jsem sám
Až zpod nohou
od kostek žuly
nejrozmanitěji šedivějících
zřetelných až
by se chtělo je spočítat
jsem okusil že kámen
ticho je oněmělý cit
Byl jsem sám
stále víc nebylo nikoho
ba ani siluety v zeleni
to byly jen jalovce
Najednou jsem miloval
svobodně
dokola
Jakoby uchvácený
nedostatkem lásky
Byl jsem si jist
že poslouchá
Naslouchá
Tak silně objímá
odmítnutím
Lační
Celým městem
Nic neznamenalo
zvlášť nebylo
místo k obavám
Byl jsem smířený s každým
utrpením nic
neubývalo mimo
to podstata se hromadila
vzlínala slovy
stylem
Prázdnota se dokonce zázrakem
nemusela naplňovat
Třpytil se jasně nemohoucí
Mars vlak z daleka
opatrně vyzkoušel
slyšitelnost železné
flétny ukončující
extázi mlčení
S takovým osamocením
se nedá srovnat ničí blízkost
Jako tváří v tvář
Přímo
Bytím
Neštěstí není
neštěstím není
nedostatkem štěstí
Není
už nikdy nebude
východiska
To já uvidím
oči mé uzří
ne kdosi jiný
Autor Antoni Matuszkiewicz,
překlad Věra Kopecká
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
RÓNÁN JOHNSTON
CESTA CHVÁLY A UCTÍVÁNÍ
TRITON 2017
1. Chválit Boha je úkolem každého z nás – je to postoj, který nás činí šťastnými, protože k tomu jsme stvořeni.
2. Musím začít dělat to, co chce Tvůrce a přestat se pokoušet Ho přimět, aby dělal, co chci já, protože tím si dělám ze života peklo.
3. Když jsme schopni říci „ano, Pane“ uprostřed těžkých okolností, tehdy chválíme Boha. Tím Bohu dáváme sebe samé jako živý celopal.
4. Není možné se proti Bohu bouřit a zároveň Ho chválit. Chvála a uctívání totiž znamená „ano, Pane“, zatímco „ne, Pane“ je rebelie.
5. Jsme stvořeni pro to, abychom žili ve vztahu s Bohem.
S Bohem, který nechtěl závody robotů, ale přátelství s lidmi, kteří se stále znova dobrovolně rozhodují Ho milovat.
6. Bůh má moc vyvést vás i z té nejtemnější stezky, ale mějte dost poctivosti a přiznejte si, že za cestu, kterou si vybíráte, máte také odpovědnost.
7. Svatost se v nás uskutečňuje přijímáním Boží vůle. Musíme odložit veškeré pochyby a dohadya přijmout všecko, co nám Bůh dává s dětskou důvěrou.
8. To, co nám Bůh v každém okamžiku života připraví a dává zažít, je pro nás to nejlepší, co nás může potkat.
9. Pokud vezmu vážně skutečnost, že to, co mi Bůh dává zakoušet v dané chvíli, je to nejlepší a nejsvětější, co mne mohlo potkat, pak mohu opustit
svoje „ale, Pane“ postoje vůči Bohu a přijmout postoj „ano, Pane“.
10. Každý člověk má svou jedinečnou cestu k Bohu, vždycky je to skrze Ježíše.
11. Uctívání má v zakoušení Boha a prožívání vztahu s Ním skutečně zvláštní místo.
Způsobuje, že se naše srdce stává citlivější pro to, co chce Bůh, spíš než pro to, co chceme my sami nebo co po nás chce svět.
12. Když začnete prožívat, že jste skutečně milovaní, přestanete na Boha křičet, že udělal obrovskou chybu, když vás stvořil.
Náhle si uvědomíte, že On věděl, co dělá.
13. Radostné vědomí, že je všecka naše špatnost při vyznávání vin odpuštěna a postupně uzdravována, je cosi, bez čeho jako křesťané nemůžeme žít.
14. Je jen jedna jediná osoba, která vás může učinit svatými, a tou je Ježíš. Existuje o tom celá jedna kniha.
15. Postavte se k vlastní pýše čelem a dovolte Ježíši, aby se sám postaral o řešení vašich těžkostí. Zakuste radost z toho, jak nesmírně jste milovaní.
16. Jakého úžasně trpělivého, milosrdného a pokorného Boha máme,
když nám dovolí se k Němu přibližovat pomalu a nepotřebuje pozornost a uznání, dokud nejsme připraveni říci mu „ano“.
17. Duch svatý se v nás modlí způsobem hlubším, než jsou naše slova.
Jak často se nám podaří vyjádřit od srdce k srdci něco z hloubky, když se nám nedostává slov, kterými bychom popsali, co se uvnitř nás děje?
18. Jedině Bůh sám nám dokáže darovat důvěru v Něj, a čím dále s Ním jdeme a vidíme, jak všecko napomáhá k dobrému, tím máme větší důvěru v
Jeho schopnost od základu změnit naše životy.
19. Duch svatý osobně vyjadřuje naše prosby v našich srdcích a pomalu rozpouští náš cynismus svou věrnou a vytrvalou láskou,
Prolomí se skrze zdi v nás a dá nám poznat, že v Ježíši jsme v bezpečí.
20. Schopnost být vděčný a vážit si dobrých věcí stojí a padá na schopnosti přebývat v přítomném okamžiku.
Nechte se touto pravdou skutečně proměnit ve svém srdci i smýšlení.
21. Nechejte v sobě vytrysknout radost z Boha a Jeho požehnání ve vašem nitru Zkuste to.
Nestojí to téměř žádné úsilí. Zastavte se a zahleďte se na Jeho slávu a vznešenost – a radost a vděčnost prostě přijdou.
22. Když se při modlitbě setkáváme se živým Bohem, setkáváme se s Pravdou. A Pravda odhaluje hluboké lži v nás.
23. Bůh otvírá naše rány proto, aby je uzdravil. Mějme odvahu nechat vyhojit své rány a předložit
Bohu všechno, co jsme a máme, aby nám to požehnal, aby to naplnil láskou a proměnil svojí uzdravující mocí.
24. Jsme zcela závislí na Ježíši a veškeré naše pokusy najít štěstí jsou odsouzeny k nezdaru, jestliže nás nakonec nevedou k Němu.
25. Bůh mě stvořil, abych ho poznával, miloval a sloužil mu v tomto světě a abych s Ním byl jednou navěky šťastný v nebi.
26. Máme Boha ctít skrze Víru, Naději a Lásku, to znamená, že máme v Něho věřit, doufat a milovat ho celým svým srdcem.
27. Máme-li se stát lidmi, kteří září Kristovým světlem uprostřed naší pozemské všednosti, pak se musíme naučit žít v přítomnosti Nejsvětějšího.
28. Modlitba chvály a uctívání je časem tráveným v intimní blízkosti Boha a čím více času v ní trávíme, tím důvěrněji známe a poznáváme Jeho hlas.
29. Svět hyne, protože málo zná Boha, a Církev hladoví potřebou Jeho blízkosti.
Bezprostředním lékem na většinu našich duchovních nemocí by bylo žít přítomnost, uvědomovat si, že žijeme v Bohu a Bůh žije v nás.
30. Máme-li být světlem světa, musíme nechat své malé hořící uhlíky nadšení vzplát v pořádný oheň.
Máme-li být solí země, je potřeba, abychom byli slaní.
31. Nechat se Bohem milovat a nechávat tuto všepřevyšující lásku do sebe vstupovat je tou nejmocnější transformační silou ve vesmíru.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
2. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
9. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Martínkovice		 08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
16. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Šonov, sv. Markéta		
08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
23. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Božanov			08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
30. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Božanov			08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

Pieta 75
V předvečer výročí 75. let od masakru u Teplic nad Metují
se v pondělí 29. června se na místě samotném konalo pietní shromáždění.

NEVZDÁVEJME TO
V letošním školním roce se nám konečně povedlo začít se scházet každý čtvrtek s novou generací
broumovské scholy na zkouškách. Chtěl bych všem odvážným moc poděkovat za účast. Myslím
si, že jsme udělali spoustu práce. Je škoda, že kvůli nastalé situaci nám to nevyšlo až do konce
roku, ale právě kvůli tomu se můžeme ještě více těšit na září, kdy se společně začneme učit
spoustu nových písniček, kterými uděláme radost ostatním, a zažijeme spoustu zábavy.
Vladimír Uhnavý

Mše sv. v týdnu
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

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

18:00
18:00
08:00*
18:00
17:00**

* Ve čtvrtek 06/08
mše sv. i v kapli PM v Šonově, 18:00
** V sobotu 15/08 poutní mše sv. v kostele
Nanebevzetí PM v Broumově v 08:00

Adorace : středa, P+P, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 18:30 – 19:00

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
Sv. smíření: sobota 29/08, P+P, 09:00 – 10:30
Změna vyhrazena.

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...
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