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Dá-li Bůh
Dá-li Bůh, tak v neděli 14. února v děkanském kostele sv. Petra a Pavla
v Broumově oslavíme během mše sv. 60tiny P. Františka. Tato milá příležitost bude i důvodem, že paralelní mše sv. na tzv. západním okruhu nebude.
Později, na prahu léta, v sobotu 5. června požehnají kardinál Dominik
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Duka, OP, biskup Jan Vokál a arciopat Prokop Siostrzonek, OSB částečně
opraveným kostelům ve Vernéřovicích, Ruprechticích a Heřmánkovicích.
Díky a prosby ať jsou snad ještě více součástí našeho modlitebního
menu.
P. Martin Lanži

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Každé Boží povolání je iniciativou Jeho lásky

Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně z knihovny Apoštolského paláce
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium druhé neděle liturgického mezidobí (srov. Jan 1,35-42) podává setkání Ježíše s
prvními učedníky. Došlo k němu u řeky Jordán,
den po Ježíšově křtu. Samotný Jan Křtitel dvěma
z nich ukázal Mesiáše se slovy: »Hle, beránek
Boží« (v.36). A oni se v důvěře ke Křtitelovu svědectví vydali za Ježíšem. On si jich všiml a zeptal
se: »Co byste chtěli?«. Odvětili mu otázkou: »Mistře, kde bydlíš?« (v.38).
Ježíš neodpovídá: „Bydlím v Kafarnaum či Nazaretě“, nýbrž říká: »Pojďte a uvidíte« (v.39).
Nikoli vizitka, nýbrž pozvánka na setkání. Oni
tedy šli a zůstali to odpoledne s Ním. Není obtížné si představit, jak sedí, kladou Mu otázky, a
především Mu naslouchají. Cítili, jak jim zahořelo
srdce, když k nim promluvil Mistr. Vnímají krásu
slov, která odpovídají na jejich největší naději.
Znenadání zjišťují, že zatímco se venku stmívá,
probleskává v nich, v jejich srdcích, světlo, které
může být jedině od Boha. Přitahuje zde pozornost jeden fakt – zhruba o šedesát či možná
více let později jeden z těchto učedníků napsal
v evangeliu: „Bylo kolem čtyř hodin odpoledne“.
Zaznamenal hodinu, což nás přivádí k myšlence,
že každé skutečné setkání s Ježíšem se vrývá do
paměti, neupadá v zapomnění. Mnohá setkání se
z paměti vytratí, avšak pravé setkání s Ježíšem
zůstává navždy. Tito učedníci si ještě po dlouhých letech dokonce pamatovali hodinu, protože
nemohli zapomenout na ono štěstí a plnost, které jim změnily život. Když pak odcházejí a jdou
zpět za svými bratry, vytryskne tato radost a toto
světlo z jejich srdcí jako řeka v plném proudu.
Jeden z nich, Ondřej, poví bratru Šimonovi, kte-

rému dá Ježíš později jméno Petr:
»Našli jsme Mesiáše« (v.41). Odešli
v jistotě, že Ježíš byl Mesiáš.
Zastavme se chvíli u této zkušenosti ze setkání s Kristem, který
povolává ke společnému přebývání.
Každé Boží povolání je iniciativou
Jeho lásky, protože On se pokaždé
chopí iniciativy, volá tě. Bůh volá k
životu, povolává k víře a povolává
ke specifickému životnímu stavu.
Nejprve Bůh povolává k životu, a
tímto povoláním z nás činí osoby.
Je to individuální povolání, protože
Bůh nevytváří sériově. Potom nás
Bůh povolává k víře a k tomu, abychom byli součástí Jeho rodiny jako
Boží děti. Nakonec nás Bůh povolává k určitému
životnímu stavu, abychom se darovali v manželství, kněžství či zasvěceném životě. To jsou různé
způsoby uskutečňování Božího záměru, který má
s každým z nás a kterým je láska. Bůh ustavičně
povolává. Největší radost každého věřícího je odpovědět na toto povolání a cele se dát do služby
Bohu a bratřím.
Bratři a sestry, na Pánovo povolání, přicházející
tisícerými způsoby – také prostřednictvím lidí,
radostných i smutných událostí – můžeme někdy
reagovat odmítnutím, poněvadž se nám zdá, že
odporuje našim očekáváním, anebo strachem,
poněvadž se nám jeví jako příliš náročné a obtížné: „Nezvládnu to, lepší se do toho nedávat a
žít v klidu“, říkáme si. Avšak Božím povoláním je
láska, a odpovídá se na něj pouze láskou. Jedině
láska je tímto jazykem – od odpovědi až k povo-

lání pocházejícímu z lásky, výlučně z lásky. Na
počátku dochází k setkání s Ježíšem, který hovoří o Otci a dává nám poznat jeho lásku. Potom
se bezděčně také v nás rodí touha sdílet ji s těmi,
které máme rádi: „Potkal jsem lásku“; „Potkal
jsem Mesiáše, Ježíše“; „Našel jsem smysl svého
života“. Jedním slovem: „Nalezl jsem Boha.“
Panna Maria ať nám pomáhá zpívat svým životem chvály Bohu jako odpověď na Jeho povolání,
pokorným a radostným plněním Jeho vůle. Pamatujme však, že v životě každého z nás nastala
chvíle, kdy se Bůh silněji zpřítomnil a povolal nás.
Vzpomínejme na toto povolání a vracejme se k
oné chvíli, aby nás její paměť ustavičně obnovovala při setkávání s Ježíšem.
www.radiovaticana.cz/24.12.2020

Sv. Apolonie,

Bývá uváděno, že byla dcerou senátora Alexandrie a že
již měla vyšší věk. Žila jako
panna a mučednice, 9. únor
panna zasvěcená Kristu a v
době pronásledování za císaře Décia ji zajali, nutili, aby se zřekla Krista a poklonila se božstvům, která
patřila ke státnímu náboženství. Domluvu začali formou hrubého násilí –
vyrazili jí všechny zuby a rozbili čelisti. Přivedli ji k hranici ať se rozhodne:
Buď pro Krista a shoří v plamenech nebo se postaví proti němu a nechají ji
na pokoji. Snad naznačila, že se rozmýšlí, ve skutečnosti se připravovala k
odpovědi, která se nedá dvojsmyslně vyložit. S rozbitými ústy nemohla zřetelněji říci, že se rozhodla pro Krista než sama si stoupnout na hranici. Tak
přešla do náruče své věčné Lásky. Šlo o bezvýhradné odevzdání se do Boží
Prozřetelnosti. Přijala rozhodnutí katanů, které nešlo zvrátit a v němž měla
dosvědčit věrnost Kristu, jako přímou cestu k němu. Její skok do plamenů
byl heroickým vyústěním jejích ctností.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Svátost kněžského svěcení
322. Co to je svátost kněžského svěcení?
Je to svátost, díky níž se i nadále v církvi vykoná až do konce časů poslání, jež Kristus svěřil
apoštolům.
323. Proč se nazývá svátost kněžského
svěcení?
Kněžství označuje církevní sbor, do něhož se
vstupuje prostřednictvím zvláštního svěcení, které skrze zvláštní dar Ducha svatého umožňuje
vykonávat posvátnou moc ke službě Božího lidu.
324. Jaké místo zaujímá svátost kněžského svěcení v božském plánu spásy?
Ve Starobylé Úmluvě jsou předobrazy takové
svátosti: služba levitů, jakož i Áronovo kněžství
a ustanovení sedmdesáti „starších“ (Nm 11,25).
Tyto předobrazy nacházejí své naplnění v Ježíši Kristu, který svou obětí na kříži je „jediným...
prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5),
„velekněz podle řádu Melchizedecha“ (Žid 5,10).
Jediné Kristovo kněžství je zpřítomněno ve služebném kněžství.
325. Kolik stupňů má služebné kněžství?
Je složeno ze tří stupňů, nenahraditelných pro
organickou strukturu církve: biskupství, kněžství,
jáhenství.
326. Jaký účinek má biskupské svěcení?
Biskupské svěcení uděluje zvláštním vylitím
Ducha svatého plnost svátosti kněžství, dělá
z biskupa právoplatného nástupce apoštolů a
zařazuje ho do biskupského sboru tím, že sdílí
s papežem a ostatními biskupy starost o celou
církev a uděluje mu úřad učit, posvěcovat a vládnout.
327. Jaká je služební povinnost biskupa
místní církve, jež mu byla svěřena?
Biskup, jemuž byla svěřena místní církev, je viditelným principem a základem jednoty této církve,
v níž plní jako Kristův náměstek pastýřský úřad
za pomoci svých kněží a jáhnů.
328. Jaké má účinky kněžské svěcení?
Pomazání Ducha vtiskuje knězi duchovní nezničitelný charakter, připodobňuje ho Kristu knězi a
činí ho schopným jednat jménem Krista Hlavy.
Protože je spolupracovníkem biskupa, je posvěcen, aby hlásal evangelium, aby slavil božský
kult, především eucharistii, z níž jeho služba čerpá sílu, a aby byl pastýřem věřících.
329. Jak kněz vykonává svou službu?
I když je posvěcen pro všeobecné poslání, vykonává je v místní církvi, ve svátostném bratrství s

jinými kněžími, kteří vytvářejí „kněžstvo“, a kteří
ve společenství s biskupem a v závislosti na něm
nesou odpovědnost za místní církev.
330. Jaké účinky má jáhenské svěcení?
Jáhen, připodobněn Kristu, služebníku všech, je
posvěcen pro službu církve, kterou vykonává pod
autoritou svého biskupa, což se týká služby slova, božského kultu, pastorálního vedení a lásky.
331. Jak se slaví svátost kněžství?
U každého ze tří stupňů se svátost kněžství
uděluje vkládáním rukou na hlavu svěcence ze
strany biskupa, který pronáší slavnostní světící
modlitbu. Tou biskup naléhavě prosí Boha, aby
zvláště na svěcence vylil Ducha svatého a jeho
dary vzhledem ke službě.
332. Kdo může udělovat tuto svátost?
Přísluší platně svěceným biskupům jako nástupcům apoštolů, aby udělovali tři stupně svátosti
kněžství.
333. Kdo může přijmout tuto svátost?
Platně ji může přijmout pouze pokřtěný, mužského pohlaví: církev se cítí vázána touto volbou,
kterou učinil sám Pán. Nikdo nemůže vyžadovat
přijetí této svátosti, ale musí být církevní autoritou považován za vhodného ke službě.
334. Je požadován celibát od toho, kdo
přijímá svátost kněžství?
Pro biskupské svěcení je vždy požadován celibát.
Pro kněžství jsou v latinské církvi normálně voleni věřící mužové, kteří žijí v celibátu a jsou ochotni jej věrně zachovávat „pro Boží království“ (Mt
19,12); Ve východních církvích není dovoleno
oženit se po přijetí kněžského svěcení. Trvalými
jáhny se mohou stát také již ženatí mužové.
335. Jaké účinky má svátost kněžství?
Tato svátost uděluje zvláštní vylití Ducha svatého,
které svěcence připodobňuje Kristu v jeho trojí
funkci – kněze, proroka a krále - podle příslušných stupňů svátosti. Kněžské svěcení vtiskuje
nezničitelný duchovní charakter; proto nemůže
být opakováno ani uděleno na omezenou dobu.
336. S jakou autoritou se vykonává
služebné kněžství?
Posvěcení kněží při výkonu posvátné služby nemluví a nejednají z vlastní autority ani z pověření nebo zmocnění společenství, nýbrž v osobě
Krista Hlavy a jménem církve. Proto se služebné
kněžství podstatně liší, a to ne pouze stupněm,
od všeobecného kněžství věřících, k jejich službě
je Kristus ustanovil.

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)
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)

Útočiště pavouků / V současnosti lid křesťanský příliš neláká zavírat se do zpovědnice, té temné komory, která se stala útočištěm pavouků.
Kdyby křesťané věděli, že jim svátost smíření může přinést oživení, zapálené srdce, vnitřní obnovu, běželi by se hned zpovídat. Říkat, že nezpovídáme,
protože bychom pořád opakovali to samé, je záminka a je to chyba. I já se přistihuji, jak při každé zpovědi opakuji stejné nedostatky. Kdybych se
nezpovídal, znamenalo by to, že už nepotřebuji odpuštění. A že už nevěřím v lásku Boha, který neúnavně odpouští pořád stejné chyby.
Z knihy Srdce v ohni od francouzského kněze Guy Gilberta, vydal Portál 2012
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ECCLESIA IN EUROPA XI.

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
Péče o povolání
39. Protože nasazení vysvěcených služebníků
a zasvěcených osob je rozhodující, nelze zamlčovat znepokojující nedostatek seminaristů a
kandidátů řeholního života, především v Západní
Evropě. Tato situace vyžaduje nasazení všech v
náležité pastoraci povolání. Jen tehdy, „když je
mladým prezentována osoba Ježíše Krista v celé
své plnosti, zažehne se v nich naděje, které je
vede k tomu, aby zanechali všeho a následovali
ho, aby odpověděli na jeho volání a aby vydali

svědectví svým vrstevníkům“. Péče o povolání je
tedy otázkou života pro budoucnost křesťanské
víry v Evropě a odráží se to i v duchovním pokroku samých národů, které ji obývají; pro církev,
která chce hlásat, slavit a sloužit evangeliu naděje, je tato cesta závazná.
40. K rozvinutí nezbytné pastorace povolání je
vhodné vysvětlit věřícím víru církve ohledně povahy a důstojnosti služebného kněžství; povzbuzovat rodiny, aby žily jako pravé „domácí církve“,
aby v nich mohla být vnímána, přijata a doprovázena různá povolání; realizovat pastorační

Chrámová hudba na Broumovsku
v průběhu pěti století.
archiválií), v kostele sv.
Maří Magdalény v Božanově (cca 400 archiválií) a v kostele sv. Jiří
v Martínkovicích (cca
350 archiválií). Hudebniny z broumovského
kláštera jsou ve větší
míře uloženy v hudebním oddělení Národního muzea v Praze (cca
1000 hudebnin) a část
je uložena v klášteře.
V 18. století byly na
programu
hudební
praxe skladby tehdy
velmi oblíbených autorů – Mozarta, Haydna,
Brixiho a dalších. Z tohoto období se dochovalo i několik skladeb
místních autorů, např.
Rukopis Antona Coelestina Menzela z roku 1733.
Burkhardt,
Menzel,
Titulní list Tanebrae od Jonase Coelestina Burckhardta (+10.12.1696).
Fechner, Pohl a Czerný.
Starší hudební archívy
Chrámovou hudbu na kůrech městských a vesnických kostelů většinou obstarávali místní uči- se však nedochovaly. Buď se ztratily po smrti
telé, kantoři. Tito hudebníci většinou zastávali jejich majitelů, nebo byly zničeny při požárech –
nejen školní povinnosti, ale zároveň ve většině např. požár Broumova v roce 1757 zničil i varhapřípadů měli také povinnost zastávat řízení a ny v kostele sv. Petra a Pavla pocházející z roku
provozování hudby při bohoslužbách na místních 1700 a tím zřejmě i hudební archív.
kůrech. Postupem času se rozvíjela interpretační Za mého dlouholetého působení na kůrech Brouúroveň zdejších hudebníků, zpěváků a samozřej- movska se mi podařilo zpracovat alespoň čásmě i varhaníků. O vysoké úrovni provozované tečný přehled působících hudebníků v jednothudby svědčí velké množství skladeb dochova- livých chrámech na Broumovsku. Úmyslně zde
ných v hudebních archívech jednotlivých koste- neuvádím informace o hudebnících na klášterlů a též i v archívu broumovského kláštera. Do ním kůru. Jedná se o zvláštní rozsáhlou kapitolu.
dnešní doby jsou dochovány hudební archívy v Varhaníci, kantoři a chorregenti dle jednotlivých
kostele sv. Petra a Pavla v Broumově (cca 1000 chrámů.
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činnost, která by pomáhala především mladým
rozhodnout se pro život zakořeněný v Kristu a
zcela oddaný církvi. V jistotě, že Duch svatý působí i dnes a že nechybějí znamení jeho přítomnosti, jde především o to, hovořit o povolání v
běžné pastoraci. Proto je nutné „oživit především
v mladých hlubokou touhu po Bohu a vytvořit
vhodné prostředí, aby se mohly objevit velkorysé odpovědi na povolání“; je naléhavé, aby se v
církevních společenstvích evropského kontinentu zrodilo velké hnutí modlitby, protože „změněné historické a kulturní podmínky vyžadují, aby
pastorace povolání byla vnímána jako jeden z
hlavních cílů celého křesťanského společenství“.
Je též nezbytné, aby sami kněží žili a důsledně
působili svou svátostnou identitou. Je-li obraz,
který o sobě dávají, matný a ochablý, jak by mohl
přitahovat mladé, aby je napodobovali?
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Broumově.
V roce 1322 byla v Broumově funkční klášterní
škola. Tehdy bylo zřejmé i propojení mezi elementární školou. Duchovní správci zajišťovali
vzdělání prostřednictvím tehdejších kantorů, kteří byli často zároveň i varhaníky. V 17. století byli
hudebně činní absolventi klášterního gymnázia.
Za zmínku stojí Johann Pfeiffer († cca. 1690),
Tobias Keller († cca. 1700), Johanes Klembt († cca. 1700) a především Jonas Coelestin
Burckhardt († 10.12.1696). Od Burckhardta se
dochovala skladba Tanebrae factae sunt, která dokumentuje hudebního ducha 17. stol. na
Broumovsku.
Důležitým předchůdcem první generace kantorů
18. století je Anton Coelestin Menzel (21.3.16866.10.1740). Mentzel byl učitelem při farní škole
sv. Petra a Pavla. Narodil se ve Vižňově. Hudební vzdělání získal na broumovském klášterním
gymnáziu. Ve škole začal působit v roce 1699.
S manželkou Annou Ludmilou roz. Trautmann
měli celkem 6 dětí. Nejstarší syn Johannes se
stal knězem (P. Erasmus) a byl subpriorem, katechetou a regenschorim kláštera v Lehnickém
Poli. Dochovalo se několik Menzelových skladeb,
především v broumovském i břevnovském klášterním archívu (Miserere, Tanebrae, Rorate coeli). Zemřel 6. října 1740 v Broumově.
Od roku 1742 až do svého odchodu do Vambeřic
v roce 1766 působil 24 let v roli kantora Anton
Paul. O jeho hudebních ambicích nemáme přímé důkazy. Ale je známo, že při velkém požáru
města dne 10.4.1757 byl zničen celý jeho hudební majetek v oficiálně odhadované hodnotě
118 florinů. O tom, že se jednalo o dosti vysokou
částku, svědčí fakt, že učitel, varhaník v Broumově, obdržel od faráře roční plat 46 fl. 40 kr. Po
odchodu Paula se po roce 1750 školní vzdělávání dostalo do dezolátního stavu a mnoho let se
hledalo řešení.
ing. Vladimír Hrubý
Pokračování příště.
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Rudé zlo:

Jak začínalo pronásledování katolíků v bolševickém Rusku?
Před první světovou válkou byl život katolíků v
Rusku poměrně bohatý. Strukturu katolické
církve tvořilo pět diecézí s více než sto padesáti farnostmi a milionem a půl věřících. Na západě země jí patřila řada kostelů zbudovaných
především polskými a německými katolíky. Dvě
diecéze měly též kněžský seminář a školy, kde
probíhala formace mládeže. Ačkoliv si svými aktivitami získávala katolická církev v Rusku určitý
respekt, byla vnímána jako nenárodní element,
provázaný zejména s Poláky, Bělorusy, Litevci či
Ukrajinci, takže se na ni trvale zaměřoval i rusifikační tlak ruských imperátorů a jejich vlád.
V době Velké války, jež v Rusku rozdmýchala národnostní nenávist a odpor ke všemu cizímu, se
situace katolíků zhoršila a mnohé diecéze zůstaly
bez svých správců. Největší diecézí v zemi byla
mohilevská arcidiecéze se sídlem v Sankt-Petěrburgu, jejíž farnosti se rozprostíraly od Kyjeva po
Vladivostok. Svou rozlohou to byla největší diecéze katolického světa, k níž náleželi katoličtí Poláci, Litevci, Lotyši, Němci a Rusové v rozsáhlých
územích Ruska a Sibiře.
Turbulentní změny roku 1917, jež pohřbily Ruské
impérium s jeho autokracií, přivedly k moci tzv.
prozatímní vládu, avšak ještě v průběhu téhož
roku se k moci dostali bolševici.
Svatý stolec považoval komunismus, vůči němuž
se vymezoval již od jeho vzniku v polovině 19.
století, za ideu falešného vykoupení, lživý ideál
spravedlnosti, rovnosti a bratrství ve hmotě a
práci i klamný mysticismus. Vytýkal mu především jeho přímočarý materialismus, bezbožnost,
popírání lidské svobody, odmítání individuality,
negaci kvalitativní hierarchie a mravního řádu
ustanoveného Bohem, čímž znevažoval základní
autoritu, soukromý majetek, rodinu, manželství
atd. Když se dostal k moci komunismus právě v
Rusku, hrozilo, že napjaté vztahy obou ideologií
přerostou v otevřenou diplomatickou roztržku.
Během prvních měsíců své vlády vyhlásil bolševický režim na podzim 1917 sérii zákonů a
nařízení, jež omezovaly náboženský život v Rusku. Například v polovině listopadu téhož roku
byla zakázána výuka náboženství ve školách a
zestátněny všechny vzdělávací instituce církve.
O měsíc později byl za jedinou platnou formu
manželství prohlášen občanský sňatek. Přítomnost duchovních v armádě a námořnictvu byla
zrušena dekretem z ledna 1918.
Ještě téhož měsíce byl vydán dekret o odluce
církve od státu, čímž byla ve skutečnosti – pod
zástěrkou prosazování svobody svědomí – spuštěna kampaň za konfiskaci církevního majetku
ve prospěch lidu. Dekret znamenal otevřené
pronásledování církve, duchovním byla zakázána
veškerá společenská činnost s výjimkou vedení
bohoslužeb. Stát zabavil církvi všechen majetek,

zkonfiskoval školy a uzavřel charitativní organizace. Během několika týdnů vyhnali bolševici
řeholníky a řeholnice z klášterů a duchovní z
církevních budov. Proticírkevní teror zahájil bolševický režim už v únoru 1918, a to nejprve proti
katolické hierarchii, kterou označil za reprezentantku cizí moci, jež odmítá komunismus.
Kostely a kláštery po celém Rusku byly rabovány
a postupně zavírány, jejich obyvatelé končili buď
na popravištích, nebo – v lepším případě – ve
vězení. Do konce roku 1918 byly na základě na-

„Jistě již chápete, že mluvím
o hrozivém nebezpečí
bezbožného komunismu.
Jde mu vlastně o úplný
rozvrat společenského řádu
a přímo ze základu vyvrací
křesťanský způsob života.“
řízení bolševické vlády zavražděny více než tři tisíce kněží a řeholníků, z nichž největší část tvořili
pravoslavní.
Nedávné zhroucení carské autokracie učinilo z
církve podle představ bolševiků bezmocnou a
bezbrannou organizaci – náboženství bylo nahrazováno materialismem a novou oficiální vírou
se stal ateismus. Církve a náboženské společnosti ztratily právní subjektivitu, čímž pozbyly
právo na vlastnictví. Tvrdé represe se i nadále
stupňovaly.
V letech 1921–1922 zasáhl Rusko jakožto důsledek ekonomického otřesu způsobeného tzv.
válečným komunismem strašlivý hladomor. Z
dvaceti milionů osob v patnácti guberniích hladovělo téměř osmdesát procent. Tento žalostný
stav přiměl papeže Benedikta XV., aby se angažoval ve prospěch hladovějících v Rusku a
začal ve světě organizovat finanční pomoc, pro
niž shromáždil miliony amerických dolarů. Jeho
nástupce papež Pius XI. agitoval za hladovějící
sovětské Rusko rovněž na mezinárodním fóru,
když apeloval na státy světa, aby poskytly rychlou a účinnou pomoc. Již v březnu 1922 dokonce
podepsal s bolševickým režimem tajnou třináctibodovou dohodu zvanou Pizzardo-Vorovskij, která se týkala činnosti humanitární mise Svatého
stolce v sovětském státě. Její cíl byl jasný: dostat
se do izolovaného Ruska alespoň prostřednictvím charitativní mise a vytěžit z toho pro katolicismus maximum. Z právního a mezinárodního
pohledu znamenala ratifikace smlouvy Pizzardo-Vorovskij uznání bolševického režimu ze strany
Svatého stolce de facto, i když se zástupcům
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Svatého stolce do dohody nepodařilo prosadit
termín, který by označoval sovětskou stranu jako
„vládu sovětů“, nikoliv jako ruskou vládu.
Po procesech z roku 1923 opustili bolševici politiku přímých střetů v podobě pronásledování
církve a rozhodli se pro zavádění administrativních opatření, která jí měla komplikovat život.
Navenek to vytvářelo dojem, že existence církve
bude v podmínkách Sovětského svazu možná.
Již na jaře 1924 ale došlo k další vlně zatýkání,
během něhož byli decimováni především katolíci
byzantského ritu čili řečtí katolíci. Když v lednu
1924 zemřel Lenin, žil v Sovětském svazu již
pouze milion katolíků. Počet kněží byl však malý
– v zemi jich působilo přibližně sto třicet, přičemž
všichni kněží z evropské části SSSR se tehdy nacházeli ve vězení.
Na počátku roku 1937 – uprostřed vlny násilí –
se papež Pius XI. rozhodl k nečekanému kroku.
Trvalým odmítáním komunistické ideologie se
vyznačovaly již předchozí pontifikáty, zejména
Pia IX. a Lva XIII., jenže hlava katolické církve
se rozhodla odsoudit ideologii komunismu hned
v několika encyklikách, a sice Miserentissimus
Redemptor (1928), Quadragesimo anno (1931),
Caritate Christi (1932), Acerba animi (1932) či
Dilectissima nobis (1933). Encyklikou Divini Redemptoris o bezbožeckém komunismu, zveřejněnou 19. března 1937, odsoudil zvrhlou ideologii zla, jež se stala státní doktrínou Sovětského
svazu. Papež neváhal hned v úvodu encykliky
prohlásit: „Jistě již chápete, že mluvím o hrozivém nebezpečí bezbožného komunismu. Jde
mu vlastně o úplný rozvrat společenského řádu
a přímo ze základu vyvrací křesťanský způsob
života.“
Na konci třicátých let, po velkých moskevských
procesech, se v Sovětském svazu již nenacházel
ani jeden katolický kněz byzantského ritu. Malá
křesťanská komunita řeckých katolíků byla zlikvidována a v zemi již nepůsobil ani jeden katolický
biskup latinského ritu. Všichni katoličtí kněží byli
uvězněni. Otevřeny zůstaly pouze dva katolické
kostely, jeden v Moskvě a druhý v tehdejším Leningradu, které spravovali zahraniční duchovní.
Protináboženská politika Moskvy neskončila ani
po druhé světové válce, nýbrž fungovala až do
konce osmdesátých let 20. století.
Dodnes je velmi obtížné určit počet křesťanů zavražděných v Rusku/Sovětském svazu v letech
1917–1989. Zcela jednoznačně trpěly kvůli
své víře miliony věřících. I když počet mrtvých
katolických kněží, řeholníků a řeholnic můžeme
dnes pouze odhadovat, je jasné, že se pohyboval
v řádu tisíců. Represe nicméně církev nezlomily,
víra, naděje a láska ji neopustily…
www.forum24.cz/13.01.2021, kráceno
Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D., historik, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
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2020 a 2021
Zkraje roku 2020 se v rámci broumovské
farnosti podařilo zorganizovat Tříkrálovou
sbírku, mini pouť do Izraele a Farní ples v
Martínkovicích, který se však poprvé setkal s poměrně nízkým zájmem, což bylo
vzhledem k dobrovolnému nasazení organizátorů velkým zklamáním. Ze zdravotních důvodů se – stejně jako letos, avšak
z důvodu nouzového stavu – nepovedlo
zorganizovat oblíbený Tříkrálový průvod.
Další akce se mohly konat až v květnu a
červnu, což bylo znát na rekordní účasti na
Bohoslužbě pro motocyklisty v Otovicích a
Farním dnu v Ruprechticích. I v uplynulém
roce jsme mohli být svědky slavnosti Prvního svatého přijímání, konkrétně tří dětí.
Poslední realizovanou akcí pak byl Farní
tábor na Janovičkách.

Je známo, že broumovská farnost nemá restituční nároky. Veškeré opravy jsou možné díky nejrůznějším grantovým programům a laskavým darům
donátorů. Pro tyto účely je už od r. 2012 zřízena
veřejná sbírka (20036-1180703399/0800), z
konta, které se už od doby založení na opravy
podařilo přispět přes 600 000 Kč. Z kontinuálních oprav, které realizují farnosti Broumov a
Teplice n/M z prostředků Ministerstva kultury
České republiky (MK ČR) a Královéhradeckého
kraje (KHk) se povedlo v roce 2020 pokračovat v
případě těchto objektů:

• Kostel sv. Anny ve Vižňově, oprava střechy –
925 706 Kč / MK ČR PZAD 700 000 Kč; 2 706
Kč farnost
• Otovice, k. sv. Barbory, oprava střechy – 912
514 Kč / MK ČR PZAD 700 000 Kč; 186 000 Kč
KHk; 26 514 Kč farnost
• Kostel Všech sv. v Heřmánkovicích, rekon-

strukce varhan 2020 – 247 250 Kč / MK ČR
120 000 Kč; KHk 118 680 Kč; 8 570 Kč farnost
• Kostel sv. Petra a Pavla v Broumově, restaurování oltáře sv. Jana Nepomuckého 2020 – 97
750 Kč / MK ČR 80 000 Kč; 17 750 Kč farnost
(dokončeno, realizace 2016-2020, celkem 1
499 750 Kč)
• Kostel sv. Petra a Pavla v Broumově, výměna
střešní krytiny 2020 – 795 659 Kč / MK ČR 397
000 Kč; KHk 247 000 Kč; MěÚ Broumov 79 700
Kč; farnost 71 959 Kč (dokončeno, realizace
2012-2020, celkem 7 817 156 Kč)
• Kostel sv. Petra a Pavla v Broumově, projektová dokumentace na okna a fasádu – 109 495 Kč
• Částečné zpřístupnění středověké malby na
faře v Broumově – 163 809 Kč / Rada KHk 45
866 Kč; 117 943 Kč farnost
• Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově, sanace
věže – 342 352 Kč/ 136 000 Kč KHk; MK ČR
200 000 Kč; 6 352 Kč farnost
• Kostel sv. Vavřince v Teplicích n/M, odvodnění
– 92 577 Kč /212 000 Kč KHk; MK ČR 700 000
Kč; 6 352 Kč farnost
Rok 2020 přinesl dokončení oprav na kostelech
ve Vernéřovicích a v Ruprechticích. V Heřmánkovicích by se tak mělo stát během první poloviny roku 2021. Celková suma za výraznou, i
když zdaleka ne celkovou, opravu 3 svatostánků
z osmičlenného broumovského sakrálního souboru je financována z podporných grantů Evropské unie v celkové výši 42 mil. Kč. Spoluúčast
broumovské farnosti činí 5 %, což je schopna
pokrýt díky laskavé podpoře p. Františka Kociana (1 600 000 Kč) a Královéhradeckého kraje (1 000 000 Kč). Požehnání oprav kostelů ve
Vernéřovicích, Ruprechticích a Heřmánkovicích
je plánováno na sobotu 5. června za účasti pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky,
OP, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a
břevnovsko-broumovského arciopata P. Prokopa
Siostrzonka, OSB. 2021.
Ještě je potřeba vyslovit upřímné „Pán Bůh požehnej“ všem, kdo od jara do podzimu minulého roku přispěli na spolufinancování dokončení
oprav střechy farního kostela. Ve chvíli ohlášení
prosby o pomoc jsme netušili, že koncem léta
bude chybějící částka jenom na úrovni cca 1/3.
Zbylé prostředky farnost použila na zaplacení
zpracování projektové dokumentace na obnovu
fasády a oken děkanského kostela sv. Petra a
Pavla v Broumově (včetně zaměření) v celkové
výši 109 495 Kč. Od roku 2021 se počítá se
započetím prací na vnějším plášti kostela. Celkové náklady na opravu střešní krytiny během let
2012-2020 pak činí 7 817 156 Kč. Velké díky
patří Městu Broumov, Královéhradeckému kraji,
dobrodincům a firmě TASK-Dvořák, která havarijní obnovu střechy kostela uprostřed dvou škol
realizovala.
Doufáme, že začátkem léta se budeme moci
opět sejít s rodáky v Bad Kissingen, jako tomu
bylo před dvěma lety – a snad z naší strany i v
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hojném počtu. Děti pak snad už dočkají dvoutýdenního česko-německého tábora v Bad Kissingen v druhé polovině července. V září bychom
pak snad už mohli s mládeží navštívit Svatou
zemi a poté dospělí v říjnu Lisabon a Fatimu.
V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří
pečují o naše kostely, zvláště jako kostelníci –
rodině Honsové z Martínkovic za péči o kostely v Martínkovicích a Otovicích, rodině Hrubé z
Božanova za péči o kostel v Božanově, fra Gereonovi za péči o šonovské svatostánky, rodině
Mikulenkové za péči o kostel v Heřmánkovicích,
paní Alžbětě Uhnavé za péči o kostel v Ruprechticích, rodině Hrubé z Vižňova a rodině Balcarové
z Vižňova za péči o kostel ve Vižňově a rodině
Kopřivové z Vižňova a rodině Krupičkové z Křinic
za péči o kostel ve Vernéřovicích. Za péči o městské kostely patří poděkování paní Reschlové, Kolářské a Sidorové. Paní Patrné pak za květinovou výzdobu v těchto sakrálních stavbách. Díky
všem, kteří jsou ochotni pomáhat během potřebného úklidu kostelů, zvláště mladým, kteří se už
připojili k této službě. Děkuji veselým ministrantům. Velká pochvala Vladimíru Uhnavému ml. a
jeho sestře Jitce za brilantní kytarové doprovázení bohoslužeb. Za pomoc při snahách o obnovu
kostelů bych rád jmenovitě poděkoval Ing. Darině
Dvořákové, farní techničce, Ing. Janu Joudalovi,
Ing. Jiřímu Vlachovi. Rovněž děkuji varhaníkům
Ladislavu Šikutovi, Antonínovi Hubkovi, Vladimírovi Hrubému za jejich obětavou službu. Paní
Radce Krupičkové, opět Vláďovi Uhnavému a
panu Janu Zálišovi děkuji za spolupráci na farním časopise. Vojtěchovi Kopřivovi za spolupráci
na plakátech nedělních bohoslužeb. Poděkování
patří také starostkám a starostům měst a obcí
Broumovska. Rovněž děkuji spolubratru v kněžské službě P. Františku Hofmanovi, jáhnu fra Gereonovi Holému OPraem.
Křtů bylo na území rozsáhlé broumovské farnosti
20 (včetně 6 o Letnicích), svateb 13 a pohřbů
19, přičemž jsme se rozloučili i s paní někdejší
starostkou JUDr. Libuší Růčkovou, Karlem Bůnou, MUDr. Tiborem Pindešem, Magdalenou Veselovskou, Marii Thérovou, s manžely Peterem a
Márii Simkovými, Martinem Spišákem, Barborou
Hrábkovou a Josefem Hitschfelem. R. I. P.
Na závěr se omlouvám za situace, které jsem
jako cholerik v záloze nezvládl, děkuji a nadále
prosím o Vaši modlitbu.
P. Martin Lanži, děkan
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR
PETR VRBACKÝ
CESTOU MILOSRDENSTVÍ
Vydalo nakladatelství Apostolicum 2017

1. Budou-li za nás hovořit spíše činy než slova, evangelium bude mnohem více přijímáno jako skutečné Boží slovo.
2. Minulost nás má poučit a budoucnost motivovat. Ale zúročit obojí je možné jen naplněním přítomného okamžiku dobrem, láskou a milosrdenstvím.
3. Trpělivost je jedna z nejobdivuhodnějších forem statečnosti.
Jsou totiž věci, s nimiž anebo za něž lze bojovat. A i když není každý boj vítězný, přece může přinést úlevu alespoň tím, že člověk něco zkusí.
4. Ježíšovo lidství je cestou, jak s námi Bůh může sdílet ovoce zmrtvýchvstání. Nemělo by být i cestou, jak my s ním budeme sdílet bolest kříže?
5. Svědomí je spolupracovník, nikoliv konkurent či záškodník.
6. Má-li do našeho nitra vstoupit s užitkem Boží slovo, je zapotřebí, aby se nitro nejprve očistilo tichem.
7. Tak jako Maria přijala v andělově poselství svůj životní dar, štěstí i kříž,
tak také věrná duše přijímá skrze slovo od Boha vyvolení, poslání i zodpovědnost.
8. Mějme před očima vždy perspektivu věčnosti a žádná lidská bída nebude beznadějná.
9. Jediný, koho se máme s důvěrou ptát, jaký jsem, je Ježíš.
On zná nejen náš stav nyní, ale i naši žádoucí podobu na konci našeho životního putování. On je pravda.
10. Prožít plnost Ježíšovy přítomnosti v našem srdci v okamžiku jeho přijetí v eucharistii je zážitek, po něm se už nelze vrátit do stejného života.
11. Žijeme s Bohem proto, abychom také jiným nabízeli dary spásy.
Ovšem nejdříve musí být naše nitro duchovně zralé a naše víra se musí osvědčit hloubkou a stálostí.
12. Někdy víc pomůže očekávat dotek Ducha svatého, než zběsile pobíhat a organizovat.
13. Marii život ve skrytosti je pro nás velikou inspirací. Nejde o to stále něco budovat či vytvářet. Jde o to být – být někým a být s někým.
14. Mlčení je v duchovním boji mečem; upovídaná duše svatosti nikdy nedosáhne.
15. Naši bližní mají také právo zahlédnout Ježíše. Kde? V naší radosti z víry, v tom, že my sami jsme s Bohem šťastní.
16. Boží milosrdenství může přesvědčivě zpřítomnit jen ten, kdo s ním má vlastní, třeba i dramatickou a bolavou zkušenost.
Ale musí mít odvahu tuto zkušenost otevřít ostatním lidem.
17. Nejhlubší modlitba křížové cesty se neděje tenkrát, když v kostele nebo při nějaké pobožnosti rozjímáme nad jednotlivými zastaveními, nýbrž tehdy,
když těmito zastaveními procházíme sami v bolestech každodenního života.
18. Maria je veliká tím, že řekla Bohu celým svým životem ano. Naše ano je o to snazší tím, že máme před očima i její příklad.
19. Kdo chce vystoupat do výšin, musí být ochoten odhodit i tu sebemenší zátěž.
20. Následovat Krista znamená žít s Kristem a v Kristu, být jím proměněn a pozdvižen. Samozřejmě i s výstupem na Kalvárii.
21. Do služby Božímu království nemáme vstupovat s vypočítavostí, co velkého nám osobně tato služba přinese. Její radostí je přece to, že sloužím, že
smím být u toho, že i mýma rukama Bůh koná své veliké divy milosrdenství.
22. Jak často jsme přitahováni touhou vstoupit alespoň na chvíli na místo našeho slavení eucharistie, tedy do kostela nebo do kaple, i když nás tam
zrovna nevolá splnění nedělní povinnosti?
23. Ať už jde o strach či jenom pohodlí, nelze se považovat za Ježíšova učedníka dříve,
než se odvážíme odrazit od břehu a nastavit plachty inspirujícímu vanutí Ducha svatého.
24. Mojžíšova tvář zářila zážitkem Boží přítomnosti. Co prozařuje náš obličej?
25. Je dobré naslouchat Ježíšovu slovu, a přitom pozorně hledět do jeho očí.
Jen tak je možno spatřit vlastní viny, nalézt cestu k jejich překonání a nemít přitom v srdci strach.
26. Víra nespadne člověku do klína z nebe, je třeba o ni bojovat. Mimo jiné zřejmě i vytrvalým snášením křížů a neochvějnou důvěrou v Boží lásku.
27. Milosrdenství není myslitelné bez spravedlnosti, odpuštění nemůže přijít bez pokání a hřích nelze přemoci bez Krista.
28. Teprve, když svůj hřích vyslovíme nahlas před knězem, až v tu chvíli jsme jej sami sobě definitivně přiznali. Tak i přímostí a pravdivostí našich vyjádření k Bohu teprve začíná skutečná modlitba.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
7. únor
Otovice
Vernéřovice		
Broumov, P+P		
Broumov, klášter		

08:30
10:00
10:00
17:00

14. únor
Martínkovice		 08:30
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
21. únor
Otovice			08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00

Lidé na Broumovsku

letos přispěli
do tříkrálových kasiček přes 40 tisíc
Tříkrálová sbírka se letos kvůli koronavirové situaci konala netradičně bez zpěvu
koledníků. Dárci mohli přispět buď virtuálně, nebo na určených místech, kde byla
pokladnička fyzicky k dispozici. Takových
kasiček bylo na Broumovsku umístěno
šest, spolu s nimi také jedna putovní.

Oproti loňskému roku, kdy se vybralo přes 127
tisíc, je kvůli ztíženým podmínkám letošní vybraná částka mnohem nižší. Všechny peníze z
loňské sbírky, které byly uvolněny pro Broumov,
se použily na podporu lidí v životní tísni. Stejně
tomu bude i tento rok, navzdory tomu, že je letošní částka oproti roku 2020 třetinová.

28. únor
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00
MŠE SV. V TÝDNU
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

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

Částky, které se letos vybraly:

17:00
17:00
08:00
17:00
17:00

Broumov – 29 435 korun
Martínkovice – 5 280 korun
Božanov – 3 649 korun
Křinice – 2 000 korun

*Popeleční středa je 17. února
(den přísného postu), mše sv. v 17:00 u P+P
Adorace: středa a pátek u P+P, 17:30 – 17:45
Pobožnost křížové cesty: v pátek u P+P a v neděli
v klášteře, vždy od 16:30 (od 19/02)
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 27/02, P+P, 09:00 – 10:00
Změna vyhrazena.

náměstí v Broumově a tabáku u paní Dvořákové.
Poděkování patří také ZUŠ Broumov, která se
jako každoročně podílela na sbírce novoročními
přáními. Za pomoc při propagaci děkuji paní Jitce Nigrínové. V neposlední řadě chci poděkovat
také P. Martinu Lanžimu za skvělou spolupráci a
zaštítění celého projektu.

V době od 4. do 24. ledna se celkově
vybralo 40 364 koruny.

Všem dárcům srdečně děkuji
a přeji úspěšný rok.

Za ochotu vystavit tříkrálovou pokladničku na
obecním úřadě děkuji obcím Martínkovice, Božanov a Křinice, dále lékárnám v nemocnici a na

Asistentka Tříkrálové sbírky
Ilona Patrná

www.trikralovasbirka.cz
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
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