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A co tak II. Boží přikázání?
S jakým předsevzetím vstoupit do roku 2021?
Co si dát pozor na „Ježíši“, „Ježíš-Maria“. Pro dvě miliardy křesťanů po
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celém světě to není jenom citoslovce s malým „j“ nebo „m“. Naopak, je to
svaté jméno, jméno Spasitele. Začne mít druhý bod Desatera obavu o své
místo na jedné ze dvou Mojžíšových desek?
P. Martin Lanži
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Papežova homilie

při liturgii Narození Páně, baz. sv. Petra

Tuto noc se naplňuje velké Izaiášovo proroctví:
»Dítě se nám narodilo, syn je nám dán« (Iz 9,5).
Syn je nám dán. Často se říkává, že největší životní radostí je narození dítěte. Je to něco mimořádného, co mění všechno, uvádí do pohybu
netušené energie a umožňuje přemáhat únavu,
těžkosti a noční bdění, neboť přináší nepopsatelné štěstí, které nemůže být ničím převáženo.
Tím jsou Vánoce: Ježíšovo narození je novost
umožňující nám každý rok vnitřně se znovuzrodit
a nalézt v Ježíši sílu čelit každé zkoušce. Ano,
neboť se narodil nám, mně, tobě a každému.
Tuto svatou noc se tento dativ vrací: »Dítě se
nám narodilo«, prorokoval Izaiáš. »Dnes se nám
narodil Spasitel«, opakovali jsme v Žalmu; Ježíš
»vydal sám sebe za nás« (Tit 2,14), prohlásil svatý Pavel, a anděl v evangeliu zvěstoval: »Dnes se
vám narodil Spasitel« (Lk 2,11).
Co však znamená toto „nám“? Že Syn Boží, požehnán přirozeností, přichází učinit z nás děti,
požehnané milostí. Ano, Bůh přichází na svět
jako dítě, aby z nás učinil Boží děti. Jak podivuhodný dar! Bůh nás dnes udivuje a každému
z nás praví: „Jsi div.“ Sestro, bratře, neklesej na
mysli. Máš pokušení považovat se za omyl? Bůh
ti říká: „Nikoli, jsi moje dítě!“. Máš dojem, že to
nezvládneš, bojíš se, že neobstojíš, máš strach,
že nevyjdeš z tunelu zkoušky? Bůh ti říká: „Odvahu, jsem s tebou.“ Neříká to slovy, nýbrž tím,
že se stává dítětem jako ty a pro tebe, aby ti
připomněl východisko každého tvého znovuzrození: uznat se za Božího syna, Boží dceru. A to je
nezničitelný zárodek naší naděje, kypící jádro nesoucí život. Pod našimi kvalitami a našimi defekty, silnější než minulá poranění a selhání, obavy
a neklid z budoucnosti spočívá tato pravda: jsme
milovanými dětmi. A Boží láska k nám nezávisí
a nikdy nebude záviset na nás: je dána zdarma,
láska je čirá milost. Dnes v noci nám řekl svatý
Pavel: »Projevila se Boží dobrota« (Tit 2,11). Není

nic drahocennějšího.
Syn je nám dán. Otec nám nedaroval něco, nýbrž svého jednorozeného Syna, který je veškerou
Jeho radostí. A přece, hledíme-li na nevděčnost
člověka vůči Bohu a na nespravedlnost vůči tolika našim bratřím, objeví se pochybnost: Udělal
Pán dobře, že nám tolik daroval? Dělá dobře, že
k nám stále chová důvěru? Nepřeceňuje nás?
Ano, přeceňuje, protože nás k smrti miluje. Neumí nás nemilovat. Je takový, tolik jiný než my.
Má nás rád neustále a víc než my sami sebe.
Jeho tajemství je vstupenkou do našeho srdce.
Bůh ví, že jediný způsob, jak nás zachránit, je
zahojit nás zevnitř, mít nás rád. Ví, že se zlepšíme
jedině přijetím jeho neochabující lásky, která se
nemění, avšak mění nás. Pouze Ježíšova láska
proměňuje život, hojí ty nejhlubší rány, vysvobozuje z bludného kruhu nespokojenosti, zloby a
hořekování.
Syn je nám dán. V ubohých jeslích tmavé stáje
opravdu je Boží Syn. Vynořuje se další otázka:
proč přišel na svět v noci, v nedůstojném obydlí,
v nouzi a odmítán, když by si zasloužil jako největší král narodit se v nejkrásnějším z paláců?
Proč? Aby nám dal na srozuměnou, kam až sahá
Jeho láska k člověčenství. Jeho konkrétní láska se dotýká naší nejhorší bídy. Boží Syn přišel
na svět jako odepsaný, aby nám řekl, že každý
odepsaný je synem Božím. Narodil se, jako se
rodí slabé a křehké dítě, abychom vlídně mohli
přijímat svoje křehkosti a objevit něco důležitého.
Jako v Betlémě, tak také s námi Bůh činí veliké
věci skrze naše ubohosti. Vložil celou naši spásu
do jeslí jedné stáje a neobává se naší bídy. Dovolme, aby Svým milosrdenstvím proměnil naši
ubohost!
Takový je tedy význam toho, že se Dítě narodilo
nám. Je tu však ještě jeden dativ, kterým se anděl
obrací k pastýřům: »To bude pro vás znamením:
Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené
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v jeslích« (Lk 2,12). Toto znamení – Dítě v jeslích
– je určeno také nám, aby udávalo směr našemu
životu. V Betlémě, což znamená „Dům chleba“, je
Bůh položen v jeslích, jako by nám připomínal, že
Jej potřebujeme k životu jako chléb k jídlu. Potřebujeme se nechat prostoupit Jeho zdarma danou, neochabující a konkrétní láskou. Kolikrát jen
však dychtíme po zábavě, úspěchu a světskosti,
tišíme hlad pokrmem, který nesytí a zanechává v
nitru prázdnotu! Pán si ústy proroka Izaiáše posteskl, že zatímco vůl a osel znají své jesle, my
– Jeho lid – neznáme Pána, který je zdrojem našeho života (srov. Iz 1,2-3). Je to pravda: nenasytní majetnictvím klademe se do tolikerých jeslí
marnosti a zapomínáme na ty Betlémské. Jesle,
chudé na vše, ale bohaté na lásku, ty učí, že se
život sytí láskou, kterou si necháváme od Boha
prokazovat a kterou prokazujeme druhým. Ježíš
nám dává příklad. On, Boží Slovo je nemluvnětem, neříká nic, ale nabízí život. My však mluvíme
mnoho, ale často jsme analfabety v dobrotě.
Syn je nám dán. Kdo má malé dítě, ví, kolik lásky
a trpělivosti potřebuje. Má zapotřebí pokrm, péči,
čistotu, ohledy na svoji křehkost a na požadavky,
jež jsou často obtížně srozumitelné. Dítě umí dát
pocítit, že miluje, ale také učí milovat. Bůh přišel na svět jako dítě, aby nás vybídnul k péči o
druhé. Jeho jímavý pláč nám umožňuje chápat,
jak zbytečné jsou mnohé naše rozmary. Jeho
bezbranná a odzbrojující láska nám připomíná,
že čas, který máme, není k tomu, abychom se
litovali, nýbrž sušili slzy těm, kdo strádají. Bůh
se usídlil mezi námi, chudý a potřebný, aby nám
řekl, že službou chudým prokazujeme lásku
Jemu. Této noci, jak napsala jedna básnířka: „je
příbytek Boha blízko tomu mému. Nábytek je láska“ (Emily Dickinson, Poems, XVII).
Syn je nám dán. Ježíši, Ty jsi Synem, který činí
syna ze mne. Máš mne rád tak, jak jsem, nikoli
tak, jak o sobě sním. Objímám Tebe, Dítě v jeslích, a objímám znovu svůj život. Přijetím Tebe,
Pane života, chci svůj život také dát. Ty, který
mne zachraňuješ, uč mne sloužit. Ty, který mne
nenecháváš samotného, pomoz mi těšit Tvoje
bratry, protože od této noci jsou všichni mými
bratry.
www.radiovaticana.cz/24.12.2020
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Svátost pomazání nemocných
313. Jak je prožívána nemoc ve Starém
zákoně?
Ve Starém zákoně člověk v nemoci zakouší své
meze a zároveň tuší, že nemoc je tajemným
způsobem spojena s hříchem. Proroci domysleli,
že mohla mít také výkupnou hodnotu za hříchy
vlastní i druhých. Tak byla nemoc prožívána před
Bohem, od něhož si vyprošuje uzdravení.
314. Jaký význam má Kristův soucit s
nemocnými?
Kristův soucit s nemocnými a jeho četná uzdravení chorých, jsou jasným znamením, že s
Ním přišlo Boží království, a tedy vítězství nad
hříchem, utrpením a smrtí. Svým utrpením a
smrtí dává nový smysl utrpení, jež se může stát
prostředkem očištění a spásy pro nás samé i pro
druhé, je-li spojeno s Jeho utrpením.
315. Jak se chová církev k nemocným?
Protože církev dostala od Pána příkaz: „Uzdravujte nemocné“ (Mt 10,8), snaží se jej plnit péčí
o nemocné, doprovázenou přímluvnými modlitbami. Především ale má zvláštní svátost pro nemocné, ustanovenou samým Kristem; dosvědčuje ji svatý Jakub: „Je někdo z vás nemocný? Ať si
zavolá představené církevní obce, a ti ať se nad
ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně“
(Jak 5,14-15).
316. Kdo může přijmout svátost
pomazání nemocných?
Přijímá je věřící, který se nemocí nebo stářím
začíná dostávat do nebezpečí smrti. Tentýž věřící ji může také přijmout vícekrát, když dochází

Sv. Pavla Římská,
vdova, 26. ledna

Narodila se v Římě r. 347 do bohaté rodiny. Dostalo se jí vzděláni a provdala se za senátora Toxotia. Měli spolu čtyři dcery a syna. V 33 letech
ovdověla a rozhodla se vedle výchovy dětí věnovat se plně duchovnímu životu. Nemyslela jen na
sebe a své děti, ale i na široký okruh bližních.
Pomoc ke své duchovní formaci našla u své přítelkyně Marcely a u Jeronýma, kterého poznala v
Římě. Všichni se stali později světci stejně jako i
Epifanus, který v roce 382 byl s dalšími biskupy
při návštěvě Říma hostem v jejím domě.
Při pohledu na život Pavly můžeme pozorovat význam společenství pro vlastní svatost. Každému
světci vždy záleželo i na spáse druhých a většinou od druhých i sám přijímal něco, co bylo
přínosem k tomu, aby se stal takovým, jakým ho
chtěl Bůh mít. Toto je dobré si uvědomit, zejména

ke zhoršení nemoci, nebo když na něj přijde jiná
těžká nemoc. Udělení této svátosti má, pokud
možno, předcházet osobní zpověď nemocného.
317. Kdo uděluje tuto svátost?
Tuto svátost mohou udělovat pouze kněží (biskupové).
318. Jak se slaví tato svátost?
Podstatné při této svátosti je pomazání olejem,
posvěceným, pokud možná od biskupa, na čele a
na rukou nemocného (v římském obřadu), nebo
také na jiných částech těla (v jiných obřadech) a
modlitba kněze, který naléhavě prosí o zvláštní
milost této svátosti.
319. Jaké účinky má tato svátosti?
Uděluje zvláštní milost, která mnohem intimněji
spojuje nemocného s Kristovým utrpením, k jeho
dobru a k dobru celé církve, tím že mu dává posilu, pokoj, i odvahu a také, je-li nutné, i odpuštění
hříchů, jestliže se nemocný nemohl vyzpovídat.
Tato svátost někdy umožňuje, chce-li Bůh, také
znovunabytí tělesného zdraví. V každém případě
připravuje toto pomazání nemocného a přechod
do Otcova domu.
320. Co to je „viatikum“?
(v latině a italštině = jídlo nebo peníze na cestu)
To je eucharistie, kterou přijímají ti, kteří se
chystají opustit pozemský život. Přijatá ve chvíli
přechodu z tohoto světa k Otci, společenství Těla
a Krve Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, je
semenem věčného života a mocí vzkříšení.

Rok 2021
ve farních akcích
leden
Tříkrálová sbírka – online nebo u kostelních dveří
únor
Farní ples se v roce 2021 konat nebude
17. února
Popeleční středa – začátek postní doby
březen
Duchovní obnova v Otovicích
2. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)
4. dubna
Zmrtvýchvstání Páně
21. května
Ekumenická bohoslužba, k. sv. Ducha – DLE SITUACE
22. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
23. května
1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha sv.
28. května
Noc kostelů
3. června
Slavnost Božího Těla
12. června
Farní den (fara Ruprechtice)

v souvislosti s potřebou svatých rodin.
Vedle společenství má velký význam pomoc dobrého duchovního rádce. Tím byl pro Pavlu Jeroným (učitel církve s památkou 30. 9.)
V roce 385 odešel Jeroným z Říma do Betléma
a mimo dalších vdov jej následovala také Pavla
se svojí dcerou Eustochií. Po společném založení
čtyř klášterů se Pavla stala představenou. Jeden
klášter byl určen pro mnichy, a navíc bylo jejím
dílem i zbudování útulku pro poutníky.
Dík svým schopnostem mohla také vyučovat
hebrejštinu a řečtinu. Její životopis, pocházející
od sv. Jeronýma, zmiňuje se také o jejím postu;
nikdy nejedla maso ani ryby, vejce, med; nepila
víno ani mléko. Spávala jen pár hodin na holé
zemi. Zemřela ve věku 56 let a byla pohřbena v
betlémském chrámu Narození Páně.
Také její dcera dosáhla svatosti.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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24. července
Jakubsko-Anenský víkend
25. července
Cyklopouť do Nowe Rudy
prázdniny
Farní tábor
říjen
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
říjen
Farní výlet (TV Noe), FATIMA?
listopad
Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)
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ECCLESIA IN EUROPA X.
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
Svědectví zasvěcených osob
37. Zvlášť výmluvné je svědectví zasvěcených
osob. V této souvislosti je nutno především uznat
zásadní roli mnišství a zasvěceného života při
evangelizaci Evropy a při budování její křesťanské identity. Tato role nesmí chybět ani dnes, ve
chvíli, kdy pociťujeme naléhavost nové evangelizace kontinentu a kdy budování struktur a
složitějších svazků ho staví před rozhodující okamžiky. Evropa stále potřebuje svatost, proroctví,
evangelizační činnost a službu zasvěcených
osob. Je třeba vyzdvihnout i specifický přínos,

jaký mohou poskytnout sekulární instituty a společnosti apoštolského života prostřednictvím své
touhy přeměnit svět z nitra skrze blahoslavenství.
38. Zvláštní přínos, jaký mohou evangeliu naděje
poskytnout zasvěcené osoby, pochází z několika
aspektů, jež charakterizují nynější kulturní a společenskou podobu Evropy. A tak hledání nových
forem spirituality, které se dnes ve společnosti
vynořuje, musí nacházet odpověď v uznání absolutního primátu Boha, který zasvěcené osoby žijí
svým naprostým darováním se a trvalým obrácením své existence, obětované jako pravá du-

chovní bohoslužba. V kontextu nakaženém sekularismem a podrobeném konzumnímu životnímu
stylu se zasvěcený život, dar Ducha církvi a pro
církev, stále více stává znamením naděje v míře,
v jaké dosvědčuje transcendentní rozměr existence. V dnešním světě, vyznačujícím se mnoha
kulturami a náboženstvími, se na druhé straně
vyžaduje svědectví evangelního bratrství, které
zasvěcený život charakterizuje a podněcuje k
očištění a integraci různých hodnot a k překonání
rozporů. Přítomnost nových forem chudoby a vyloučení ze společnosti musí vzbuzovat kreativitu
při péči o potřebné, jež charakterizovala zakladatele řeholních institutů. Nakonec sklon k jistému
uzavírání se do sebe vyžaduje ochotu zasvěcených osob pokračovat v díle hlásání evangelia
na jiných světadílech, navzdory snížení počtu, k
jakému dochází v různých institutech.

Dvě povzbuzení z konce r. 2020
Někdy koncem osmdesátých – rozhodně
však před rokem 1989 – nám ministrantům
řekl pan farář přede mší sv. větu, která se
mi tak nějak resuscitovala koncem uplynulého roku: „Dnes je velký den, Moskevská
akademie věd uznala historičnost Ježíše
Krista.“

Tři dny před Vánocemi Léta Páně 2020 vyšla
na obloze tzv. betlémská hvězda, astronomický
úkaz, při kterém se k sobě těsně přiblížily planety Saturn a Jupiter. Naposledy se tak stalo v
roce 1623 a opět se tak stane v roce 2080. Jevu
se říká betlémská hvězda proto, že právě astronomický jev interpretovaný Biblí jako betlémská
hvězda, přiměl Mudrce z východu putovat do
Judska, aby se poklonili narozenému Ježíškovi a

předali mu dary. Italský malíř Giotto někdy kolem
roku 1305 maloval fresky v kapli svatého Františka z Assisi tak, jak viděl v té době na obloze
kometu, která jej natolik inspirovala, že nad místo Mesiášova narození namaloval právě kometu.
Mnohem zajímavější však je, že daný úkaz se
uskutečnil 7 před Kristem. Nejenom díky této
informaci je patrné, Kristus se narodil před Kristem. Zdánlivý protimluv má prosté vysvětlení. V
Ježíšově době a v zemi, ve které žil, se důraz na
datum narození nekladl. Římský kněz skytského
původu z území dnešní Dobrudže v Rumunsku
Dionysius Exiguus se datum narození Ježíše
Krista snažil vypočítat a v roce 525 tak i učinil.
Jeho výsledek, který byl většinově akceptován až
v 9. st. po Kr., má však dle dnešních poznatků
odchylku 4-7 let. U Božího Syna, kterého životní
příběh je jedno samé překvapení za druhým, by
nás však něco takového nemělo konsternovat.
Druhou událostí bylo – z pohledu ČR zcela jistě
událost mezinárodního přesahu – objevení hřebu
z Kristova kříže. Milevský klášter patřil do zničení
husity mezi nejbohatší v Čechách, proto možnost
vlastnění relikvie I. řádu je velice pravděpodobná.
Nápis na masivním zlatém plechu schránky byly
dvě písmena „IR“, které lze chápat jako zkratku
pro latinské – Iesus Rex, Ježíš Král. Uvnitř dřevěných trosek archeologové objevili přibližně 6
cm dlouhý kus železného hřebu. První analýzy
prokázaly, že se jedná o odseknutou část kovaného železného hřebu, na němž je tausováním
vytvořena značka v podobě křížku. Dle dendrologického posudku lze v dřevěných troskách rozpoznat dva druhy dřeva, a to dřevo modřínové
a dřevo dubové. Modřínové dřevo je radiokarbonovou metodou datováno do období 1290-1394
po Kr. a dřevo dubové do období 260-416 po Kr.
Obecně známý fakt o objevení Kristova kříže v
Jeruzalémě císařovnou Helenou v první polovině
4

4. st. po Kr. tak získal další zajímavý kontext. S
nečekanou nebo spíše opomenutou českou linkou.
Vánoce 2020 byly jiné než ty mnohé z minulých
let. Nabídly příležitost uvědomit si, že nejhezčí
svátky roku nejsou jenom o konzumu v nejširším
slova smyslu. K využití této příležitosti napomohly i ony dvě události, které se staly na sklonku
minulého roku.
P. Martin Lanži, děkan
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Vánoční dopis 2020
Broumovská farnost má i díky poválečnému vývoji čilý kontakt s
katolickou misií v Chicagu. Místní
duchovní správce Mons. Hladík pravidelně píše dopis, který si dovolujeme uveřejnit:
1. neděle
adventní 29. listopadu 2020
Milí přátelé!
Zasílám Vám mnoho srdečných pozdravů z České misie v Chicagu.
Počátkem ledna jsme se rozloučili s P. Vojtěchem
Dvouletým, kapucínem z České republiky, který
více než dva roky požehnaně působil v naší misii jako kooperátor a ve všech směrech účinně
pomáhal v duchovní správě a získal si velkou
oblibu od dětí, přes mládež a naše mladé rodiny
až po generace dříve narozených. Bohužel řádoví představení jej odvolali zpět do vlasti a po
návratu nastoupil jako duchovní správce v kapucínském kostele v Brně. Tak zůstává duchovní péče o naše krajany v Chicagu opět pouze v
rukou Mons. Hladíka. Naštěstí zde máme ještě
dalšího kněze se Slovenska P. Stanislava Bindase z řeholní společnosti misionářů sv. Vincence z
Pauly, který již rok a půl vede místní Slovenskou
misii. Ta zatím hledá svůj vlastní kostel, a tak se
veškeré duchovní dění Slováků dosud odehrává
v naší České misii. P. Stanislav některé dny v týdnu bývá v jejich klášteře v Chicagu, některé dny
u nás v misii. České a slovenské bohoslužby se
střídají a kněží vzájemně dobře spolupracují a v
případě potřeby se mohou zastoupit. Velkou pomocí v činnosti misie jsou i laičtí spolupracovníci.
V prvé řadě je to Lenka Odehnalová z brněnské
diecéze, která zde působí již třetím rokem jako
varhanice, učitelka, katechetka a pastorační asistentka a do jisté míry i jako farní hospodyně,
která v misii stále bydlí. Jako druhá pomocnice
k ní přibyla letos Dominika Brabcová z Českých
Budějovic, která koná obdobné služby a do misie
pravidelně dochází.
Duchovní činnost naší misie je skutečně bohatá. Denně jsou v našem kostele bohoslužby a
mohu prohlásit, že celý rok bez omezení. I když i
zde v USA naplno propukla epidemie koronaviru
a asi od poloviny března byla dána nejrůznější
omezení, do jisté míry podobná jako v Česku
nebo na Slovensku, my jsme náš kostel nikdy
nezavřeli. V první vlně měli lidé velké obavy, tak
mnozí zůstávali doma, ti, kdo přišli, však nebyli
nikdy vyhozeni. V době postní i krátce po Velikonocích jsme též pravidelně vysílali naše české

mše sv. přes internet, ale potom jsme to zastavili
a lidé začali opět přicházet ve větším počtu do
kostela. I když také někteří z okruhu našich krajanů nemoc prodělali, není nám známo, že by se
někdo za celý rok nakazil v našem kostele. Kostel
otvíráme každý den ráno v 8 hodin a zavíráme až
velmi pozdě večer. V době, kdy americké kostely
byly zcela uzavřené, k nám se lidé chodili modlit
po celé dny, někteří zde bývali až dlouho do noci.
V současné době, kdy většina farností má omezený přístup do kostela na bohoslužby na 50-60
věřících a žádají, aby se lidé dopředu nahlásili a
po naplnění stavu je pro ostatní stop, u nás jsme
tuto praxi odmítli, dvojnásob, když se žádalo, aby
účastníci nahlašovali osobní údaje – jméno a
telefonní číslo. Většina našich farníků toto odmítla, protože mnozí si ještě dobře pamatují, jak za
jejich mládí ve staré vlasti komunističtí agenti i
další donašeči z řad obyvatelstva dalekohledem
sledovali, kdo chodí do kostela, zapisovali to,
a hlásili na Národní výbor nebo do zaměstnání
a škol a lidé byli popotahováni za to, že chodí
do kostela. I když zde kvůli epidemii je to jiná
situace, lidé zásadně řekli: „My se nahlašovat
nebudeme.“ Faktem zůstává, že na našich českých nedělních mších v sobotu večer a v neděli
dopoledne obvykle více než těch 50-60 lidí nebývá. Slováků chodí asi dvakrát tolik, tak P. Stanislav dělá v neděli dvě mše svaté – jednu ráno
a druhou po obědě, aby se lidé vystřídali a nebylo
jich pohromadě v kostele mnoho. Náš kostel má
kapacitu asi 200 míst k sezení. Přehled našich
bohoslužeb přes týden je tento: V pondělí mše
sv. večer v 6.00 potom modlitby za uzdravení, v
úterý a v pátek slovenská mše sv. v 7.00 večer,
ve středu mše sv. v 10.00 dopoledne potom setkání seniorů. Ve čtvrtek mše sv. v 6.00 večer a
potom hodinová adorace Nejsvětější svátosti. V
sobotu v 6.30 večer s nedělní platností a v neděli
slovenské mše sv. v 9.00 dopoledne a v 1.00 po
bědě a česká v 10.30 dopoledne. Denně se vždy
před mší sv. modlíme společně růženec, také se
vždy před mší sv. zpovídá. Na první pátek po mši
sv. je pobožnost k Božskému srdci Páně a na
první sobotu po mši sv. tzv. večeřadlo, tedy další
společný růženec a modlitby podle P. Gobbiho.
Na první pátky také kněz navštěvuje nemocné po
domech. Pravidelně se také každý týden scházejí
naše ženy k modlitbám matek za své děti. Nově
jsme v letošním roce zavedli večery chval každou
třetí sobotu po mši sv. s písněmi, modlitbami a
meditací před Nejsvětější svátostí. Ti, kdo nemohou přijít do kostela, mohou celý program sledovat přes internet. Dále máme v misii aktivní dvě
růže živého růžence po dvaceti členech.
Po koronavirové přestávce v jarních a letních
měsících, kdy se neučilo, začala s novým školním rokem v plném rozsahu opět fungovat naše
česká sobotní škola. Žáků je trochu méně, asi
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15, a jsou rozděleni do dvou tříd. Tradičně učíme
náboženství, český jazyk a vlastivědu a od září
nacvičujeme s dětmi Živý Betlém, který bychom
chtěli uvést při letošních vánočních bohoslužbách. Od podzimu jsme také začali s přípravou
mladých na svátost biřmování, kterou máme
vždy druhou a čtvrtou sobotu večer po mši sv.
Zatím je přihlášeno na dvacet biřmovanců.
V letošním roce jsme pro školní děti také plánovali první svaté přijímání. Kvůli koronaviru se
muselo odložit z obvyklého konce školního roku
na podzim. Devět slovenských dětí mělo první
svaté přijímání na konci září, čtyři české děti
budou mít první svaté přijímání zanedlouho, na
třetí neděli adventní, aby tak již na Vánoce mohli
přijímat Pána Ježíše. Kvůli omezením pandemie,
k velké škodě některých zájemců, nebylo možné
se ani vypravit do Prahy na posvěcení obnoveného sloupu Panny Marie, ani jsme nemohli uskutečnit naše místní tradiční poutě k Panně Marii v
Exilu do kláštera sv. Prokopa v Lisle a obvyklou
podzimní pouť na Holy Hill. Místo toho jsme si
tedy poslední neděli v říjnu udělali Mariánskou
pouť v našem vlastním kostele, kde jsme vroucně odprosili Pána Ježíše a Matku Boží za urážky
jim spáchané a prosili za mravní a duchovní obnovu našeho národa.
Koronavirus poznamenal výrazně naše společenské a kulturní akce. Naštěstí jsme stihli v
posledním týdnu před uzavřením letišť uskutečnit „akci roku“, kdy tým lékařek a školitelů
z Centra naděje a pomoci z Brna pod vedením
MUDr. Lázničkové přednášel v naší misii pro
širokou veřejnost o manželských a sexuálních
tématech, výchově mládeže a uskutečnil kurz
přirozeného plánování rodičovství. Brzy na to vypukla pandemie a kvůli zákazu shromažďování
musela být na poslední chvíli odvolána výroční
schůze naší misie, a pak to pokračovalo – nemohla být tradiční pomlázková zábava, piknik v
městském parku, nakonec jsme i nyní pro veřejnost zrušili i oblíbenou Mikulášskou besídku.
V září na poslední chvíli musela Ústředna Moravských spolků odvolat i tradiční Moravský den.
Nicméně s omezenými možnostmi jsme v letních
měsících uspořádali čtyři pikniky na zahradě naší
misie, dva české a dva slovenské, střídavě vždy
v měsíčním rozestupu. Vždy s účastí přes stovku
návštěvníků. Lidé se průběžně střídali, pivo i nealko nápoje tekly proudem, nestačily se smažit
bramboráky, langoše a klobásky, do posledního
kousku se vždy vyprodalo výborné domácí pečivo připravené obětavými ženami. Také se nám
podařilo uspořádat tradiční Rummage sale (Bleší
trh), který misii přinesl pěkný příjem – díky všem,
kteří věnovali vhodné věci, díky všem, kdo organizovali prodej, díky těm, kdo připravili bake sale
(napekli buchty a cukroví). Doufejme, že epidemie koronaviru již definitivně ustoupí a za rok se
budeme moci vrátit k normálním aktivitám.
V uplynulém roce se v naší misi uskutečnilo
mnoho stavebních aktivit. První byly generální
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opravy střech, kdy na kostele i budově fary byla
kompletně vyměněna střešní krytina, oplechování a okapy. To prováděla odborná firma, náklady byly asi 40 tisíc dolarů. Dále jsme věnovali
velké úsilí úpravě naší zahrady, brigádnicky se
vydláždilo prostranství kolem javoru pod okny
farní kanceláře, kde vzniklo pěkné posezení kolem dvou velkých stolů a byla zde umístěna malá
kaplička Panny Marie. Věřící dále upravili celou
zahradu i záhony kolem kostela, kolem byly položeny betonové obrubníky, a nakonec mnoho
koberců čerstvého zeleného trávníku. Díky stovkám hodin dobrovolníků tak velmi zkrásnělo okolí
našeho kostela. Poslední akcí byla obnova kuchyně u našeho sálu pod kostelem. Celý suterén
nám letos opět hodně poškodila voda, která sem
vnikla po veliké bouřce. V kuchyni stálo několik
centimetrů vody, byly zasaženy i další prostory.
Podobné přívaly jsme měli již několikrát. Snažili
jsme se nyní ještě více zkvalitnit záchytné jímky
a pohotovostní čerpadla a veškerou vnitřní kanalizaci odříznout přečerpávacími systémy od
kanalizace vnější, odkud se voda vždy vracela
do budovy. V souvislosti s tím byly všechny odpady ze střech odvedeny povrchem, když před
tím vše bylo pod zemí do městské kanalizace. V
souvislosti s tím vším jsme se rozhodli pro generální rekonstrukci kuchyně, kdy byla změněna
dispozice, vybourána jedna zeď, nově rozvrženo
celé zařízení. Instalatérské práce provedla firma
pana Krčka, který je dlouholetým členem naší
misie, elektroinstalaci provedl pan Knížka, který
je aktivním členem slovenské misie. Vše ostatní
se opět dělalo brigádnicky, kde lví podíl na tom
měli mužové z naší farní rady, ale i mnoho dalších mužů a žen z misie. Ty dobrovolně odpracované hodiny by se asi nedaly ani spočítat. Dělala
se nová podlaha, vykopání a broušení starých
betonů a položení nové dlažby, statické zpevnění

stropu po vybourání zdi, sádrokartony na stropě
a stěnách, malování, instalace nových kabinetů a
jejích natírání, nakonec instalace nových spotřebičů – velkého sporáku, nového dřezu a komerční myčky na nádobí, prosklené lednice a barového pultu. V poslední fázi se také dokončuje nová
spižírna a sklad. Práce trvaly plné tři měsíce a
náklady na celé dílo jsme ještě úplně nespočítali.
Děkujeme panu biskupovi Esterkovi, který nám
z fondu North American Pastoral Center věnoval
významný dar na tuto akci a samozřejmě děkujeme též i ostatním dobrodincům, kteří přispěli
finančně a svou prací. Poprvé jsme novou kuchyni vyzkoušeli minulý týden na Den díkůvzdání
a do budoucna zde chceme opět obnovit nedělní
obědy pro veřejnost i středeční pohoštění pro seniory a pochopitelně všechny velké společenské
akce. Sál má pohodlně kapacitu pro sto lidí i více.
Milí odběratelé Hlasů národa, stále dostáváte
náš časopis, a dá-li Bůh, chceme v jeho vydávání
pokračovat. Není to snadné po mnoha stránkách,
ale jsme si vědomi toho, že jsme poslední skutečný časopis česky psaný, který se v Americe
vydává. Vy z ciziny víte, že kvůli koronaviru byly
na jaře velké problémy s distribucí. Celý náklad
se nám dvakrát vrátil, některá čísla jste dostali
až s tříměsíčním zpožděním. Proto jsme se rozhodli pro nový způsob distribuce do Evropy, skrze
slovenskou zásilkovou službu Tatrashipping, kdy
časopis nabalený v obálkách hromadně posíláme v balíku do Brna, jde to letecky přes Polsko
a pak kurýrem do České republiky, kde obětavě
pan Ing. Kachlík podá zásilky jednotlivě na Českou poštu, a Vy je dostanete domů. Chtěl bych
tomuto našemu dlouholetému spolupracovníkovi
a dopisovateli poděkovat za tuto službu, ale především bych mu chtěl poděkovat za neúnavnou
redakční práci, kdy nás nepřetržitě zásobuje bez7

počtem článků, a hlavně historických pojednání,
která čtenáři vítají a nadšeně čtou a těší se na
další, jak víme z bezpočtu pozitivních ohlasů. V
souvislosti s tím bych také chtěl poděkovat paní
Krčkové (manželce instalatéra, co opravoval naši
kuchyni), která nám již několik roků posílá zajímavé články pro anglickou část časopisu. Poděkování patří též ostatním spolupracovníkům,
kde letos starší generaci vystřídali mladí, kteří
nadšeně pomáhají se skládáním časopisu, sešíváním, razítkováním obálek a lepením známek a
přípravou distribuce na poštu.
Krátce jen jednou větou – Bohu díky se v našem domě všichni držíme a zdraví slouží (úměrně
věku).
Milí přátelé, děkujeme Vám za Vaši stálou
přízeň a podporu naší misie. Děkujeme Vám za
Vaše modlitby a oběti, děkujeme za předplatné
časopisu, děkujeme za finanční dary a znovu
díky všem za obětavou brigádnickou pomoc. Na
všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a
při mších svatých. Kéž Vám Pán Bůh všechno, co
pro církev, a zvláště českou misii děláte, štědře
odmění.
Přeji Vám, Vašim rodinám i všem Vašim blízkým v novém roce 2021 vše nejlepší. Kéž zdárně
zdoláme úskalí koronaviru a můžeme se vrátit k
normálnímu plnohodnotnému životu. Vzpomínám
na všechny v modlitbách a na dálku Vám posílám
požehnání
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
3. leden
Otovice				08:30
Vernéřovice			10:00
Broumov, P+P			10:00
Broumov, klášter			17:00
10. leden
Martínkovice			08:30
Ruprechtice			10:00
Broumov, P+P			10:00
Broumov, klášter			17:00
17. leden
Otovice				08:30
Vižňov				10:00
Broumov, P+P			10:00
Broumov, klášter			17:00
24. leden
Božanov				08:30
Vernéřovice			10:00
Broumov, P+P			10:00
Broumov, klášter			17:00
31. leden
Martínkovice			08:30
Ruprechtice			10:00
Broumov, P+P			10:00
Broumov, klášter			17:00
*po dobu trvání V. stupně PES
bude mše sv. každou neděli i v 15:30 u P+P
MŠE SV. V TÝDNU
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

klášterní k.			17:00
k. děkanský k.		
17:00
k. sv. Václava		
08:00*
děkanský k.		
17:00
k. sv. Václava		
17:00

* Ve čtvrtek 07/01 mše sv.
jenom v kapli Panny Marie v Šonově v 17:00
Adorace: středa, P+P, 17:30 – 17:45;
pátek, P+P, 17:30 – 18:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;

Diecézní sbírky ještě za rok 2020
Bratři a sestry,
současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé
farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní
význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na
bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem
farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního
majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např.
sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé
náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.
Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný
účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.
Čísla účtů:
1. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500
Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726
Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222
Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225
Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221
2. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek
Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286
Papežská misijní díla – číslo účtu: ve farnosti proběhla 20/12/2020 (6900 Kč)
Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar
na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně emailové adresy.
Všem případným dárcům děkujeme.
Mgr. Ing. Pavel Rathouský Mons. Mgr. Jan Paseka
ekonom diecéze generální vikář

Sv. smíření: sobota 30/01, P+P, 09:00 – 10:00
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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