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„Psaní znamená škrtat“
Mnozí rádi mluví, někdy až příliš. A někdy způsobí i karamboly. Citát
na začátku velikonočního úvodníku patří francouzskému generálovi a pre-
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zidentovi Charlesi de Gaullovi. Jako velitel v obou světových válkách musel
dát množství rozkazů. Jako politik pronést množství proslovů. Jejich předpokladem byla odpovědnost.
P. Martin Lanži
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Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začalo sčítání lidu, které bylo
naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i
tentokrát je odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi
dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v katolické
církvi pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let
prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020
publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi
4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj
v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící –

hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo Řeckokatolická
církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je
pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane
se méně významným partnerem, s nímž se méně
počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina
obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět,
státní úřady, média i společenské vědy číslo ze
sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčící polovině sčítaných, se
už nikdy nedozvíme.

přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být
pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista.
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od
ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se
k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní
svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému,
kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám
před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se
ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou
z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní

Chrámová hudba na Broumovsku v průběhu
pěti století. (3) Ing. Vladimír Hrubý
repertoáru bylo 38 mší, 14 requiem, 2 nešpory,
4 mariánské hymny, 30 Pange linqua, 4 moteta a na 100 různých mariánských písní. Autory
skladeb byli různí skladatelé, např. R. Führer, I.
Reimann, F. Schöpf, M. Filke, M. Brosig a další.
Römeth byl také členem spolku Orpheus, dokonce byl jeden čas i zástupcem sbormistra . V roce
1913 se stal kapelníkem císařské a královské
pěchoty regimentu č.18 v Hradci Králové, kam
se zřejmě i odstěhoval a působil v průběhu války.
Heribert Schröter
Po Patzakově smrti nastoupil 1.1.1900 na místo
regenschoriho učitel hudby Wilhelm Römeth
(1873-1947). Byl synem zdejšího člena a zakladatele spolku Orpheus. Narodil se 14.11.1873
v Broumově. Po absolvování měšťanské školy v
Broumově vystudoval konzervatoř v Praze, obor
varhany a skladba. Byl mimořádným studentem
na německé univerzitě, kde složil státní zkoušku
z houslí, teorie a hudební vědy. Následně se stal
učitelem hudby a dokonce majitelem hudební školy. Na broumovském kůru řídil chrámový
sbor, který čítal 12 žen a 8 mužů. Dále zde měl
orchestr, který měl 22 hudebníků. Tehdejší hudební archív obsahoval 593 čísel. K dispozici měl
varhany opravené v roce 1890 firmou Schlag ze
Svídnice (Schweidnitz) s 8 rejstříky pro hlavní
stroj, 5 rejstříky pro horní stroj (pozitiv) a 5 rejstříky pro pedál a manuálovou spojkou. Za jeho
činnosti se provozovala na kůru kvalitní hudba. V

Po odchodu Römetha v roce 1913 nastoupil na
místo ředitele kůru Heribert Schröter (18901963). Narodil se 12.6.1890 v Bunzlau (Boleslawiec) v dnešním Polsku. Schröter vystudoval
Hochschule für Katholische Kirchenmusik v Regensburgu. V roce 1913 nastoupil na místo ředitele kůru a varhaníka při kostele sv. Petra a Pavla. Zde vedl sbor o síle více než čtyřiceti hlasů.
Sbor byl jedním z nejlepších těles svého druhu v
širokém okolí. Při větších slavnostech účinkoval
na kůru společně se sborem i poměrně dobře
obsazený orchestr. V roce 1925 obdržel titul
Chor-Direktor. Kromě toho byl učitelem hudby,
působil i jako hudební kritik. Hru na varhany u něj
studoval i pozdější broumovský varhaník Marcel
Kendík a v blízkém kontaktu s ním byl i poválečný ředitel broumovského kůru František Plaške.
Velice významná byla i jeho skladatelská činnost,
jak duchovní, tak i světská. Složil několik mší,
kantát, sborových i sólových skladeb, klavírních
a varhanních kompozic. Schröter byl ovlivněn
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ideály romantismu a neoromatismu, ale nebránil
se ani moderním hudebním stylům.
Za působení Schrötera na broumovském kůru
se provozovala velmi kvalitní a zároveň i náročná hudba. Na programu byly skladby autorů z
přelomu 19. a 20. století (Filke, Griesbacher a
další), ale v repertoáru byly i skladby starých autorů (Palestrina, Bach, Mozart, Haydna a další).
Chrámový sbor měl v repertoáru i Schröterovy
skladby. Některé z nich byly interpretačně dosti
obtížné, ale sbor je bez zvláštních obtíží zvládal.
V roce 1914 založil ženský pěvecký sbor, jehož
základem byly osoby z ženské části Orfea. Nadále spolupracoval s mateřským spolkem Orpheus,
jehož byl v letech 1914-1923 sbormistrem.
V roce 1946 byl z Broumova odsunut a usadil se
v Karlsruhe, kde se věnoval nadále pedagogické
činnosti a kompozici. Stal se docentem a sbormistrem na Munzchen Konservatorium. V roce
1949 založil úspěšný Neubürger Chor, který uvedl v roce 1958 premiéru jedné Shröterovy kantáty. V té době už ze zdravotních důvodů nemohl
pracovat a krátce před dovršením 73 let zemřel.
Schröter byl jednou z nejvýznamnější osobností
tehdejšího hudebního života v Broumově. Věnoval se nejen chrámové hudbě, ale za jeho působení bylo provedeno v Broumově mnoho koncertů tehdy populární světské hudby.
Pokračování příště
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Jiné liturgické slavnosti
351. Co to jsou svátostiny?
Jsou to posvátná znamení ustanovená církví, jimiž
bývají posvěcovány různé životní okolnosti. Zahrnují
modlitbu vždy doprovázenou znamením kříže a jinými znameními. Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání, která jsou chválou Boha a
modlitbou za obdržení jeho darů, posvěcení osob a
zasvěcení věcí Božímu kultu.
352. Co to je exorcismus?
Mluví se o exorcismu, když církev svou autoritou
žádá ve jménu Ježíše, aby nějaká osoba nebo
předmět byl chráněn proti vlivu zlého ducha a byl
vyňat z jeho nadvlády. Provádí se řádnou formou při
křestním obřadu. Slavný exorcismus, zvaný velký
může vykonat pouze kněz, kterého biskup pověřil.
Křesťanské pohřební obřady
354. Jaký vztah existuje mezi svátostmi
a smrtí křesťana?
Křesťan, který umírá v Kristu, dospívá na konci své
pozemské existence k dovršení nového života, který
začal křtem, byl posílen pomazáním Ducha svatého

a živen eucharistií, předjímáním nebeské hostiny.
Smysl smrti křesťana se ukazuje ve světle smrti a
vzkříšení Krista, naší jediné naděje; křesťan, který
umírá v Ježíši Kristu jde „přebývat u Pána“ (2 Kor
5,8).
355. Co vyjadřují pohřební obřady?
Pohřební obřady, i když se konají v rozmanitých ritech odpovídajících situaci a tradicím jednotlivých
krajin, vyjadřují velikonoční charakter křesťanské
smrti v naději na vzkříšení a smysl společenství se
zesnulým zvláště prostřednictvím modlitby za očištění jeho duše.
356. Které jsou hlavní části pohřebních
obřadů?
Pohřební obřady mají obvykle čtyři hlavní části: přijetí zesnulého ze strany společenství slovy útěchy
a naděje, bohoslužba slova, eucharistická oběť a
rozloučení, v němž je duše zesnulého svěřována
Bohu, prameni věčného života, zatímco jeho tělo je
pohřbíváno v očekávání vzkříšení.

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 – DLE SITUACE
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

ECCLESIA IN EUROPA XIII.
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
Úloha ženy
42. Církev si je vědoma specifického přínosu
ženy ve službě evangeliu naděje. Život křesťanského společenství dosvědčuje, jak ženy měly ve
svědectví evangeliu vždy přední místo. Musíme
připomenout, kolik toho vykonaly, často v mlčení
a ve skrytosti, když přijímaly a předávaly Boží dar,
jak skrze tělesné, tak skrze duchovní mateřství,
výchovnou činností či katechezí; velkými skutky
lásky, životem modlitby a rozjímání, mystickou
zkušeností a psaním textů vyznačujících se bohatou evangelní moudrostí. Ve světle přebohatých svědectví minulosti vyjadřuje církev svou
důvěru v to, co ženy mohou dnes vykonat pro
růst naděje na všech úrovních. Některé aspekty
současné evropské společnosti jsou výzvou pro
schopnost žen k láskyplnému, vytrvalému a bezpodmínečnému přijetí, rozdělování a uspořádání.
Stačí pomyslet například na rozšířenou vědecko-technickou mentalitu, která odsouvá do stínu
afektivní dimenzi a funkci citů, na nedostatek nezištnosti, na rozšířený strach dávat život novým
lidským tvorům, na obtíže vyjít vstříc druhému a
přijmout toho, kdo je ode mne odlišný. V tomto
kontextu očekává církev od žen oživující přínos a
novou vlnu naděje.

Rok 2021
ve farních akcích

43. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné, aby byla
především v církvi podporována a prosazována
důstojnost ženy, protože důstojnost ženy i muže
je totožná, neboť byli oba stvořeni k obrazu a podobě Boží (srov. Gen 1,27), a každý z nich byl
naplněn vlastními a zvláštními dary. Je žádoucí,
jak zdůraznil synod, podpořit plnou účast ženy
na životě a poslání církve, docenit více její dary
a svěřit jí církevní funkce, jež právo vyhrazuje
laikům. Také je třeba náležitě zhodnotit poslání
ženy jako manželky a matky a její nasazení pro
rodinný život. Církev nepřestává pozvedat svůj
hlas, aby pranýřovala křivdy a násilí páchané
na ženách na kterémkoliv místě a za jakýchkoliv
okolností. Požaduje, aby byly skutečně uplatňovány zákony, které ženu chrání, a aby byla učiněna účinná opatření proti pokořujícímu zneužívání
ženských obrazů v obchodní reklamě a proti prostituci; přeje si, aby služba, kterou koná matka,
stejně jako služba, kterou koná otec v domácím
životě, byla považována za přínos ke společnému
dobru, a to i prostřednictvím forem ekonomického uznání.
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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)
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Irák očima vojenského kaplana
Dlouholetý správce „Vesmíru“, jinak řečeno vedoucí Diecézního centra života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách,
P. Tomáš Hoffmann, má v svém curriculum
vitae i vojenskou misi v Iráku. V souvislostí
s nedávnou apoštolskou návštěvou papeže, mu BIM položil několik otázek.
• Tomáši, co Tě prvního napadlo, když jsi
slyšel, že papež František se chystá do Iráku? Napadlo mne: NEUVĚŘITELNÉ, SKVĚLÉ, je
to DAR… nejen pro Irák! Hned mě též napadalo:
hm, to je prostě papež František. Kam až půjde?
Do jaké míry rizika, aby povzbudil, vyjádřil blízkost (nejen svoji, ale skrze sebe i Boží blízkost
církve jako společenství…!). Samozřejmě mne
též napadlo, zda to není příliš riskantní…? Ale
pozorujíc Františka vlastně denně (především
skrze Radio Vatikán) vidím, že on je odvážný.
Blázen pro Krista, ale ne blázen ve smyslu bez
rozumu. Navíc… on vše připravuje týmově – má
spolupracovníky, odborníky, a velmi staví na nich,
na společném rozlišování. A tak mi bylo jasné, že
když on „valí“ do Iráku, ví proč, a ví, že poměr
mezi rizikem a přínosem návštěvy je jasný: PŘÍNOS! …a to teprve uvidíme s časem!
• Na co jsi myslel, když jsi tam papeže
viděl? Napadalo mne, že U BOHA JE MOŽNÉ
SKUTEČNĚ VŠE! Vím, že do poslední chvíle nebylo také jasné, zda se bude moci tato cesta
uskutečnit kvůli pandemii, ale celý Irák a mnozí
jiní se modlili, postili a… Pán dal a František jel.

Též jsem si uvědomil, jak papež
František neustále rozlišuje a v
modlitbě osobní a též skrze společné hledání a rozlišování chce
mezi mnoha věcmi, které by
mohl, dělat to, co si přeje Bůh! Je
to úžasné ho sledovat. Poučné do
každodenního života. Je úžasné,
že nám ho Pán vybral!
• Jak se Irák od let Tvé mise,
která byla v letech 2003 a
2004, podle Tebe změnil?
Ony ty mise byly dvě. První na
podzim 2003 s polní nemocnicí přímo v Basře
(těsně před zajetím Sadama Husajna) a na jaře
2004 s jednotkou vojen. policie asi 30 km od
Basry. Jak se Irák změnil? To je velmi komplexní
otázka. Nejsem kompetentní odpovědět nějak
uceleně. Ale… nabízím pohled: když tam v r.
2003 skončil Sadamův režim, byla veliká radost
u mnohých (konečně svoboda), samozřejmě též
u křesťanů (Chaldejská katolická církev – jeden
z nejstarších ritů katolické církve). Osobně jsem
se setkal s baserským biskupem. Byl vlastně nadšený. Ale tušili jsme, že nabytá svoboda bude
určitý problém v zemi, kde na ni nebyli zvyklí. No
a velmi záhy se to projevilo. Boj o moc, který měl
vždy jakousi nálepku náboženského konfliktu.
A asi nejhorší pak řádění Islámského státu (asi
2015-2017). Prostě ničení všeho, co bylo křesťanské a nejen. Obrázky z dnešního Mosulu už 2
a půl roku „po“ hovoří. Ale o to víc je též vidět,
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jak veliký potenciál se vzchopit také tato země
má. …A ještě něco: Víte, já jsem si už v těch
letech, kdy jsem Irák viděl na vlastní oči (tedy
jednu jeho částečku) uvědomil, jak je hrozné,
když se povede pro boj o moc, a tedy i majetek,
zmanipulovat člověka – lidi – ve jménu jejich víry
či náboženství. Když se boji – válce – dá náboženský (a tedy fanatický) rozměr. To je pak děs.
No a celá Františkova mise stála na tom, že věříme ve stejného Boha, kterého uctíval Abrám (a
v něho – Abrama – věří jak Židé, tak křesťané i
muslimové), a je třeba objevit a prožívat, že jsme
bratři – ti se nezabíjejí!
• Jak ses vůbec do Iráku dostal? V r. 2001
na jaře (7.4.2001 v 16:30) mne oslovil o. biskup
Dominik Duka, že by rád, abych šel do armády
jako voj. kaplan – konkrétně na tehdejší VLA (voj.
medicínu) a potažmo být kaplanem pro celou
královéhradeckou posádku. Po určitém rozlišo-
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vání jsem řekl své ano a bylo mi jasné, že v průběhu služby v AČR někam jako vojenský kaplan
pojedu. Že to bude Irák, jsem začal tušit, když
na jaře 2003 USA a spojenci obsadili Irák a když
se do Basry vypravila naše Polní nemocnice. A
já, vzhledem k tomu, že jsem byl s doktory a
mediky, jsem frčel. A ta druhá mise (jaro 2004)
vlastně vznikla tak trochu na té první. Viděl mne
tam jeden z velitelů voj. policie, která měla do
Iráku vyrazit v r. 2004 a vyjádřil přání mne tam
jako kaplana mít. Takže… ještě jsem se nevrátil
z mise první a tušil jsem, že mne čeká druhá.
Zajímavý stav a pocit. Toto přijmout mi pomáhala
jednak jistota, že jsem na svém místě (uposlechl
jsem přání biskupa do armády jít a pak už konal
svou službu jako člen duch. služby AČR a ta mne
tam poslala). No a druhou pomocí byla snaha žít
přítomnost s obnovovaným vědomím z víry, že
jsem a všichni jsme v Jeho milující ruce – že ON
ví, co je pro nás nejlepší. Bylo to vlastně velmi
hluboké duch. cvičení – stále žít s vědomím, že
mohu náhle stát před Hospodinem tváří v tvá …
to je SÍLA! No? Jenže… ono je to stejné i v ne-válce – tady v ČR. Tam – ve válce – si to ale
více uvědomujete. No a (dovolte poznámku) teď
s covidem, si to uvědomuje celý svět. A jsme z
toho docela rozhozeni…?!
• V čem spočívala Tvoje služba? Být k dispozici k rozhovoru komukoli z našeho kontingentu.
Využít tedy různé činnosti – služební (navštívit je
na pracovišti – bylo-li to možné) i volnočasové
(vedení půjčovny knížek, CD, DVD, kam po službě
chodívali) jak se s lidmi postupně poznat, „očuchat“, sblížit. Mnozí členové kontingentu poprvé
potkali faráře – kněze, měli předsudky, nechápali, co tu dělám…? To se asi u drtivé většiny

Resuscitace z Iráku
Začátek března připomněl, že minimálně
čtyři poslední pontifikáty jsou s fenoménem apoštolských cest už svázány. Proč
ale Irák? Protože František.
Už osm let až otravně zdůrazňuje solidaritu, které
předpokladem je otevřené srdce, kterého zdrojem pokoje je Kristus.
Apoštolská cesta 266. pontifexe tak nebyla jenom povzbuzením pro cca 250 tisíc zbylých
křesťanů a mnohé jiné strádající dlouholetým
válečným konfliktem. Naprosto trefně to vyjádřil
během uvítání Sv. otce irácký prezident Barham
Sálih, který mluvil jako ten, kdo zná svoji zemi,
má rád její obyvatele a těší se ze všeho, co se
lidem jeho země podaří. Ve stejném duchu pak
promluvil papež František v blízkosti katastru
jednoho z nejstarších měst světa. Dle první knihy
Bible, Genezis, opustil Ur praotec víry tří monoteistických náboženství – židovství, křesťanství

postupně změnilo. Myslím, že mnozí pochopili,
že duchovní služba není jen o náboženství, ale o
lidském životě (každý člověk žije duchovně, protože je člověk a má ducha…). A tomuto rozměru
jejich života jsem se snažil být k dispozici. Bylo
to zajímavé…! I když jsem o Bohu nikdy nezačínal já, skoro vždy se k tomu hovor stočil. No a
samozřejmě jsem se za vojáky modlil a denně
slavil mši svatou. Ve všední dny většinou sám, o
nedělích nás bylo více. Dalo by se o tom hovořit
dlouho. I mnoho legračního, mnoho krásného. A
zkušenost dost logická: ve válce je člověk otevřenější pro věci života a smrti, které nemáme
pevně v ruce…!
• Kolik kilometrů byl nejbližší kněz? V první
misi možná 5 km? V druhé asi 35 km? Ale…
ono nebylo možné si za ním jen tak zajet. Jakákoli cesta mimo základnu byl vlastně vojenský střežený konvoj v opancéřovaném autě… a
s obavou, kde, co u cesty křápne. S ostatními
kaplany (a to byli samozřejmě i nekatolíci) jsem
se viděl za každou misi asi jen 2krát.
• Takže návštěva třeba biblického Uru se
nedala realizovat? Mimo základnu jsem se
kromě cesty na dovolenou do Kuwaitu, nebo
jednou za baserským biskupem v rámci města,
nedostal. Těším se, že třeba někdy…?
• Během papežovy návštěvy zazněla ohromující slova o vzájemném soužití křesťanů
a muslimů. Jak si to vnímal Ty? My byli v
kontaktu jen s těmi místními muži, kteří nám
překládali (uměli česky z dob svých studií, kdy
za socialistického Československa studovali na
našich vys. školách – Sadamův režim a socialia islámu, právě proto, aby svoji víru zachránil.
V místech, která patří k počátkům lidské civilizace, pak slova papeže o tom, že stejné hvězdy
jako my dnes, viděl tehdy více než před třemi
tisíci lety i Abrahám, doplňovala svědectví iráckých křesťanů a muslimů o vzájemné pomoci
nejenom během teroru tzv. Islámského státu,
kdy hvězdy na nebi však pro válečný prach vidět
nebylo.
První apoštolská cesta po více než roční odmlce však nemá jenom lokální, jakkoli i z pohledu
historie jedinečný rozměr. Promlouvá i k nám do
České republiky, kde je právě současný Petrův
nástupce tak oblíben. Svědectví iráckých obyvatel s rozdílným věrovyznáním, kteří jsou však
často velmi blízkými sousedy, nám může pomoct
odhodlat se k udělání reflexi, zdali jsme před
několika málo lety přece jenom nespoléhali více
na strach než na víru, naději a lásku? Tři božské ctnosti tak mají po březnové papežské pouti
do válkou poznamenané země a celoplanetárně
přítomným virem naději na resuscitaci v našich
5

stické Československo velmi spolupracovaly…).
Oni nás vnímali sice jako „ty z křesťanského světa“, ale neměli s tím problém. (Také jsme jim asi
dobře platili  , takže…?). Určitě tu nebyla plošná principiální nevraživost. Samozřejmě křesťané byli a jsou v Iráku menšina, takže nějakým
způsobem tolerováni, ale když v minulosti nešli
proti Sadamovi, tak bylo vše dobré. Velký problém v po-režimovém Iráku nastal s příchodem
Islámského státu, ale to už jsem říkal. Věřím, že
papež vytvořil svým bytím a návštěvou neuvěřitelný prostor k možnosti bratrství.
• Rovnice muslim = terorista, tedy neplatí?
Určitě ne. Terorismus nemá s opravdovou vírou v
Boha, který je otcem všech (tomu věří jak Židé,
tak křesťané, tak muslimové), nic společného.
• Tomu zde v ČR ne každý bude věřit, v čem
si myslíš, že je původ této představy? V posledních desetiletích drtivá většina teroristických
činů byla provedena muslimy. Navíc deklarovaná jako forma určité svaté války, džihádu. Jenže
právě označení džihád má i u muslimů samotných různý výklad. Ten radikální říká, že každý
ne-muslim je nepřítel. Buď je třeba ho přinutit,
aby přijal islám, anebo je třeba ho sprovodit ze
světa. Tím, že džihád je součástí Koránu, je mnohými Islám vnímán jako militantní…! On může
být, ale nemusí. Myslím, že tady je kořen vnímání
„muslim = terorista“. … Toto ale je jistě na delší rozhovor. Muslim totiž vnímá úplně jinak, než
my – lidé „západní“! Nicméně, co se týká teroristy jako takového (vlastně nábožensky falešně
zfanatizovaného člověka), on je přesvědčen, že
svůj smrtící čin (pro sebe i mnohé) dělá z Boží
(Alláhovy) Vůle v jeho jménu a pro dobro.
myslích a srdcích. Miliony lidí ctících Korán už
v Evropě jsou a přepočty ohledně budoucnosti
populace na Starém kontinentu mluví předvídatelně. Strach z minulých let zcela jistě nevymizel,
jenom má teď aktuálně jiný, mnohem nepatrnější
zdroj.
Osmačtyřicetiletý odvážný senior tak v průběhu
12 měsíců promluvil opět naprosto pozoruhodně
a nepřehlédnutelně. Určitě máme v živé paměti
to velké vyznání viny za současnou hédonistickou společnost na prázdném Svatopetrském náměstí v březnu 2020. Teď promluvil z kolébky lidstva. Přiznání pochybení a ochota začít pracovat
na nápravě jsou předpokladem jakkoli neznámé
nejbližší, či vzdálenější budoucnosti. Je asi celkem jednoduché současného papeže chválit, či
obdivovat. Kdo ho však dokáže následovat, zažije
pokoj, od toho, kterého poselství je na této zemi
už dva tisíce let, od Ježíše Krista.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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Žehnal fízlům, povídal si s vrahy, stal se Romem,
P. František Lízna (11. 7. 1941 – 4. 3. 2021)

Léto toho dne právě vrcholilo a dlažbu před compostelskou katedrálou rozpalovalo nesmlouvavé
jižní slunce. Mezi stovkami poutníků po ní odhodlaně kráčel i nenápadný muž. V nohách měl
tou dobou už na 3000 kilometrů, přesto spěchal
vyplnit svérázný úkol, který si sám uložil: „Donutím ďábla pokleknout u hrobu sv. Jakuba.“
Podařilo se. Na žádné mystické drama ale nedošlo. František Lízna jen v botách značky Mephisto dokráčel k chrámovému oltáři a padl na
kolena. Drobný anekdotický střípek jej vystihuje
důkladněji, než by se na první pohled mohlo zdát.
V průběhu více než tříměsíční pěší pouti z příbramské Svaté Hory do španělského Santiaga de
Compostela zcela rozedral boty. Nezbývalo než si
pořídit nové, s volbou ale moc spokojen nebyl. V
deníku si na sebe postěžoval: „Ve městě jsem si
zmateně koupil nové a velmi drahé boty značky
Mephisto (162 eur). Mephisto znamená ďábel.“
S trpkou situací si pak rychle poradil: „Půjdu s
novými botami do katedrály, ďábel bude zuřit, že
ho budu tahat po kostelích.“ Hůř se mu ovšem
lepila díra, kterou si nerozvážným nákupem natropil v chudém poutnickém rozpočtu. „Jedl jsem
bagetu vytaženou z popelnice a chodil po telefonních budkách, jestli tam někdo nezapomněl
drobné.“ Hle, František Lízna v kostce. Muž víry
i vzdoru. Vynalézavý, schopný žít z mála, až vojácky strohý a odhodlaný. A také nevšedně citlivý,
poeticky všímavý.
Vzpurnost a neochotu poddávat se věcem, které
se mu protivily, v něm rodiče – zčásti nevědomky
– pěstovali od útlého věku. „Moje výchova byla
tvrdá, tatínek byl hluboce věřící katolík a víru
předával dosti autoritativně,“ vzpomínal Lízna na
svého otce pro projekt Paměť národa. Přičemž
dodal, že stejně intenzivně do svých dětí vtloukal
i odpor ke komunistům, kteří jej coby zásadového lidovce šikanovali. „Díky těmhle prožitkům
jsem byl antikomunistou už ve svých jedenácti

letech,“ odkrýval Lízna své dětství. Účet za takové přesvědčení na sebe nenechal dlouho
čekat. Těžká žalářní vrata za ním poprvé dunivě
zaklapla už v 19 letech. „Byl jsem zamilovaný
do dívky, za kterou jsem chodíval do blízké vsi.
Jednou – měl jsem ten den v plánu ji poprvé
políbit – mě přivítali s pláčem. Otce právě zavřeli
jako kulaka. Dostal jsem strašný vztek a cestou
zpátky na jedné škole strhl sovětskou vlajku. Šel
jsem s ní jako smrtka s kosou, v lese ji roztrhal a rozvěsil na strom.“ Za hanobení státních
symbolů vyfasoval sedm měsíců ostrého vězení. Spolu se svobodou pak přišel i o dívku, která
se jej zřekla, protože se z něj stal „kriminálník“.
Tak odstartoval Líznův souboj s komunistickým
systémem. Na síle nabral poté, co podepsal jako
jeden z prvních Chartu 77. Za mříže putoval z
čistě politických důvodů ještě několikrát, úhrnem
jej tam režim poslal na čtyři roky.
Ačkoli už běsy 50. let patřily minulosti, připadal si
v kriminále František Lízna v mnohém osaměleji
než jeho předchůdci. „Tehdy kněze zavírali hromadně, takže se alespoň mohli oslovovat monsignore, pane doktore, velebný pane, vzájemně
se podporovat. Mně spoluvězňové neřekli jinak
než ču*áku, zku*vysyne nebo zm*de,“ vyprávěl
Ondřeji Bratinkovi v pamětnickém rozhovoru
pro časopis Babylon. Ještě hůř pak snášel povinnou vojenskou službu, kterou si musel coby
nespolehlivý, „politicky vysoce nebezpečný“ živel
odkroutit u trestné jednotky ve slovenských Michalovcích. „Kdybych neznal Desatero, prostřílel
bych se na Západ. Tam to byl skutečný teror.“
Do vysněných končin se nakonec zkoušel dostat
méně drastickým způsobem. Když se živil jako
nádražní dělník (na lepší zaměstnání mohl se
svým kádrovým profilem zapomenout), schoval se při nakládce vlaku v Uherském Hradišti
do jednoho z vagonů směřujících se zbožím do
Rakouska. „V Břeclavi mě ale vytáhli ven. Měl
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jsem smůlu – usnul jsem a asi hlasitě chrápal,“
popisoval osudový okamžik, který zmařil jeho
plány na útěk. Mimochodem už druhý, o první
překročení zuřivě hlídaných hranic se pokusil
ještě před vojnou.
Když koncem 60. let stalinistické sevření na
chvíli trochu polevilo, směl konečně vystudovat
vytouženou teologii a přijmout svěcení. Už po
první veřejné mši v roce 1974 ale přišel o tehdy nutný státní souhlas s oficiálním kněžským
působením. Stále pečlivě sledovaného Líznu si
totiž přijeli poslechnout tajní a bojovně naladěný
duchovní, který je neomylně rozpoznal, nezaváhal. „Na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce,
ať se z tebe stane bojovník pro Krista, ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého. Amen,“ požehnal
jim nahlas. Místo duchovní správy tak na něj čekalo střídání řady profesí, jež platily za podřadné.
Měnil adresy i zaměstnavatele. Na živobytí si různě po republice vydělával jako kulisák, skladník,
pomocný dělník i ošetřovatel. A ve všech prostředích, kam jej režim zahnal, aby minimalizoval
Líznův vliv na okolí, nabízel duchovní rozhovory,
křtil i zpovídal. Šířil samizdatovou literaturu, snažil se pomáhat pronásledovaným a – jak to sám
charakterizoval v rozhovoru pro Českou televizi
- „svědčil o Kristu“.
Tehdejší kolaborantská část církevní vrchnosti to nesla se silnou nelibostí. Nasazení těžce
zkoušeného kněze se snažila tlumit jeho dalším
ponižováním. Komunisty ovládaný olomoucký biskup Josef Vrana jej kupříkladu oslovoval
„pane Lízno.“ „Jako bych vůbec nebyl kněz,“
neskrýval šikanovaný duchovní, jak zraňující to
pro něj bylo. Tak úplně si ale nerozuměl ani s
řadou statečných farářů, kterých si jinak velmi
vážil. Dobře to dokumentuje slovní výměna s
Ladislavem Kubíčkem, mužem s pověstí světce.
Zachycena je v knize rozhovorů Kříž jsem hlásal,
kříž jsem snášel. Lízna na jejích stránkách mimo
jiné vzpomíná na ústav, kde coby sanitář musel
denně umývat zcela nehybné pacientky od hlavy až k patě. Právě tam se s Kubíčkem potkal a
obyčejně velmi vnímavý a obětavý klerik mu vyčinil: „Tak vidíš, kdyby ses choval pořádně, mohl
bys sloužit Božímu lidu… teď tady děláš tohle.“
„Najednou jsem viděl, že mezi námi je přehrada,
neměl jsem si s ním co říct,“ dal průchod Lízna svému zklamání, že se jej i mnozí úctyhodní
kněžští kolegové stranili jako černé ovce. „Vnitřně jsem ale cítil, že když selžu v pomoci pronásledovaným a v boji proti komunismu, nemám
proč žít,“ vysvětloval svou absolutní neochotu k
jakémukoli kompromisu s všemocnou stranou,
který by mu mohl pomoci získat státní souhlas.
Obrysy obvyklého a očekávaného nepřestal překračovat nikdy.
Svou nezařaditelností nepřestával vyvádět z míry
souvěrce, k zoufalství ale uměl dohnat i estébáky. Dvěma z nich, kteří jej psychicky vyčerpávali
neustálými návštěvami, jednou pohrozil prokletím, pokud jej nenechají na pokoji. Tajní, jimž byly
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pověry o to bližší, oč vzdálenější jim byla Líznova
víra, tu představu nebrali na lehkou váhu. „Měl
jsem pak od nich pokoj,“ smál se v pořadu České televize 13. komnata. Na nechvalně proslulé vyšetřovně v pražské Bartolomějské ulici mu
později nabídli klid výměnou za pouhý odchod z
hlavního města. Odpověděl pěti slovy: „Vím, že
vás nesmím poslechnout.“
Po listopadu 1989 požádal jezuitské představené (k řeholi se připojil tajně už na sklonku 60.
let), aby směl nabídnout své síly vězňům, Romům a obecně lidem, kterým ani pád zločinného režimu neotevřel cestu z okraje společnosti.
Když dostal svolení, přihlásil se během cenzu v
roce 1992 ze solidarity k romské národnosti a
o něco později nastoupil jako vězeňský kaplan
do jedné z nejtvrdších českých káznic, na Mírov.
Šokovanému šéfovi si tam záhy řekl o přidělení
cely. „Chtěl jsem být vězňům nablízku, kdyby mě
potřebovali. Stane se, že mívají krizi třeba v noci
a chtějí si promluvit,“ vysvětloval Marku Ebenovi
v pořadu Na plovárně, proč dobrovolně zamířil do
míst, která jej coby milovníka hvězdného nebe a
ptačího zpěvu za komunismu tak ubíjela. Spasitelským syndromem ani iluzemi přitom rozhodně
netrpěl. „Většina hovorů se týká praktických věcí:
peníze, jídlo, tabák, přeřazení – žádný duchovní
náboj,“ popisoval běžné všední dny Janu Mazancovi v rozhovoru pro Katolický týdeník. Zároveň
ale připomínal: „Vězni jsou vděční, že s nimi někdo mluví. Jsou osamělí, řada z nich nepoznala
rodinu, lásku. Dostali se na dno, sami sebou pohrdají. Právě proto je třeba s nimi být.“ V průběhu let tak František Lízna postupně „byl“ třeba s
orlickým zabijákem Ludvíkem Černým, brutálním
vrahem faráře Vrbíka Dušanem Kazdou i s kriminální celebritou Jiřím Kajínkem. Když se jej zvědavci na ně vyptávali, býval stručný: „Nepokládám se za lepšího než oni, a oni mě kvůli tomu
respektují.“ Těm, kdo mu vyčítali, že marní svůj
čas s lidmi, kteří toho zneužívají, odpovídal: „Teď
možná ano, ale snad aspoň zaseju semínko. A
třeba na konci života řeknou tři slova – Pane,
smiluj se –, to úplně stačí.“
Po odchodu z Mírova (sloužil tam celkem devět let) začal propuštěné vězně i další lidi, kteří
neměli kam jít, ubytovávat na své faře ve Vyšehorkách u Mohelnice. Ani na malé poklidné vsi s
necelou stovkou obyvatel tak neměl o vzrušení
nouzi. „Stalo se, že mi jeden chlapec na Velký
pátek přišel ministrovat a už na Bílou sobotu
mi ukradl několik tisíc. Jiný mi rozmlátil auto.
Ve dvou případech už tu tekla krev, jednou mě
ohrožovali nožem, kastrol tu letěl,“ líčil dění v
domě, který nezamykal. Zmizelého majetku příliš
nelitoval. „Čím jsem starší, tím méně jsou pro mě
věci důležité. Mám si je vzít do rakve? Aby mi
kvůli tomu vykradli hrob?“ odpověděl Hospodářským novinám protiotázkou. Hned ale také dodal:
„Duchovní peníze potřebují. Kdyby tady zazvonil
žebrák a já žádné neměl, co mu dám? Když se
na mě doživotní vězeň obrátí, jestli bych mu ne-

sehnal televizi, tak šetřím a koupím mu ji, a on
třeba díky tomu přečká nejtěžší období úplné
samoty.“
Zvláštní starost neprojevoval František Lízna ani
o svůj život. „Strach prakticky nepociťuji, nebezpečí mě spíš láká,“ říkával opakovaně. Občas
k tomu ještě vysekl obdiv vůči těm, kdo se mu
vystavují dobrovolně, třeba v rámci armádních
bojových misí. Přiznával, že těžko chápe pacifismus. Chlapci, který se k němu hlásil, položil dotaz: „Kdyby teroristé unesli letadlo, tak bys šel do
kabiny a říkal jim: Vážení pánové, prosím, buďte
tak laskaví, to se nehodí…?“ Právě
Líznova
nepřehlédnutelná fascinace mezními situacemi
možná nabízí klíč k pochopení tajemného paradoxu jeho života: ačkoli platil za nespoutatelného, vnitřně extrémně svobodného člověka, cítil
se dobře ve svém řeholním společenství – mezi
jezuity, pro něž je krom jiného charakteristická
až vojensky pojatá poslušnost, disciplína a organizace života.
Během jeho poutí, na kterých se – jak sám říkal – fyzicky i duchovně léčil, celkem ušel v pěti
etapách 5925 kilometrů od galicijských břehů
Atlantiku až na krymské pobřeží Černého moře.
Nejdelší úsek měřil přes 3000 kilometrů a jeho
hlavním cílem byla katedrála v Santiagu de
Compostela – místo, kde podle tradice spočívají
ostatky apoštola Jakuba. Vysilující trasu absolvoval František Lízna v roce 2004 za pouhých 106
dnů. Záhy po návratu vyšlo najevo, že s již metastázující rakovinou prostaty. „Doktor mi řekl: u
vás je to jako veliký hrnec, ve kterém je plno děr,
a když jednu zaletuju, o to víc to poteče z těch
druhých. Přišel jste pozdě,“ vyprávěl později, jak
vypadala jeho diagnóza. Prostatický specifický
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antigen, podle nějž lékaři rozpoznávají v takových případech zhoubné bujení, má u zdravých
mužů Líznova tehdejšího věku dosahovat podle
tabulek hodnoty 4. Při hodnotě 6 se doporučuje
operace. „Já jsem měl hodnotu 35, když mi to
zjistili, pak dvojnásobek, pak 150 - dál už se to
neměří,“ popisoval vývoj své nemoci. Přesto se
v roce 2008 rozhodl dokončit, co si předsevzal,
a urazil dalších 1600 kilometrů na nejjižnější cíp
Krymu, zvaný Chersonésos. „Tam připluli Cyril
a Metoděj, než došli k nám. Tam byl také pokřtěn kníže Vladimír, čímž se Kyjevská Rus stala
křesťanskou,“ objasňoval v rozhovoru pro Český
rozhlas. Když se ošetřující lékařce nepodařilo nezlomného poutníka od záměru odradit, alespoň
se s ním rozloučila. Nevěřila, že by se ještě mohli
setkat. Se smrtí počítal i on sám. „Musím jít dál,
co bych to byl za křesťana, kdybych oddaloval
setkání se Spasitelem?“ odpovídal těm, kdo o něj
projevovali obavy.
Z poutě (křesťanská tradice ji nazývá „malou
smrtí“) se nakonec vrátil ještě na víc než 12 let.
„Chůze je přirozený lék,“ komentoval lapidárně
fakt, že pak lékaři brněnské fakultní nemocnice
zařadili jeho případ mezi specifické onkologické
kazuistiky. Pouť byla – podobně jako hranice –
pro životaběh Františka Lízny klíčovým pojmem.
Pokud by totiž jeho existenci bylo možné nějak
charakterizovat, pak jako ochotu k pohybu. Jako
jedno velké provizorium. Jako schopnost nelpět
na ustáleném, vnímat znamení času, snít, přijímat změny a úspěšně se s nimi vyrovnávat.
www.aktualne.cz/nazory/josef-gres.
12.03.2021 (kráceno)
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Apoštolský list daný motu proprio
Svatého otce Františka
„Spiritus Domini“ k úpravě kánonu 230 § 1 Kodexu kanonického práva, týkajícího se přístupu
žen k pověření službou lektorátu a akolytátu

Duch Pána Ježíše, nevyčerpatelný zdroj života
a poslání církve, rozděluje členům Božího lidu
dary, aby tak mohli různým způsobem přispívat
k budování církve a hlásání evangelia. Tato charismata se nazývají službou, protože jsou veřejně
uznaná, ustanovená církví a jsou dána trvale k
dispozici společenství věřících a jeho poslání.
V některých případech má tato služba svůj původ
v kněžském svěcení. Jiné úlohy byly v dějinách
církve ustanoveny a svěřeny jednotlivým věřícím,
na základě jejich všeobecného kněžství, na pomoc specifické službě biskupů, kněží a jáhnů.
Pověření probíhalo nesvátostným liturgickým
obřadem.
Služba laiků, kterou svatý papež Pavel VI. upravil
dokumentem daným z vlastního podnětu (motu
proprio) Ministeria quaedam (17. srpna 1972),
podle úctyhodné tradice předcházela přípravě k
přijetí svátosti kněžství. Byla však svěřována i jiným věřícím s požadovanými vlohami, mužského
pohlaví.

Při několika biskupských synodách bylo zdůrazněno, že je třeba prostudovat toto téma z
věroučného hlediska, aby odpovídalo povaze
uvedených charismat a požadavkům doby a bylo
přínosem pro evangelizační úlohu, kterou církevní společenství má.
Na základě přijetí těchto doporučení došlo v poslední době k vývoji nauky, která zdůraznila, že
společným základem určitých služeb ustanovených církví je křest
a z něho plynoucí všeobecné kněžství. Tyto služby se zásadně odlišují od služby kněžské, udělované svěcením. Ustálená církevní praxe latinské
církve tak také potvrdila, že tyto služby laiků,
vycházející ze svátosti křtu, mohou být v souladu
s §2, kánonu 230 svěřeny všem věřícím k tomu
způsobilým, ať už jde o muže či ženy.

V některých případech má služba svůj specifický
původ ve svátosti kněžství. Jedná se o vysvěcené služebníky: biskupa, kněze, jáhna. V ostatních případech je služba po náležité přípravě
svěřena liturgickým úkonem biskupa tomu, kdo
byl pokřtěn, biřmován a v kom jsou shledána
specifická charismata. V tom případě se hovoří
o ustanoveném služebníku. Četné další církevní
služby nebo úřady fakticky zastávají mnozí čle-

Nařizuji, aby vše, co je tímto apoštolským listem
daným z vlastního podnětu ustanoveno, bylo trvalé a právoplatné. Všechna ustanovení, která
jsou s tím v rozporu, ztrácejí platnost. Obsah
dokumentu nabývá platnosti dnem uveřejnění
v deníku L´Osservatore Romano a souběžným
uveřejněním v oficiálním komentáři věstníku Acta
Apostolicae Sedis.
Dáno v Římě u svatého Petra 10. ledna 2021,
na Svátek Křtu Páně, v devátém roce pontifikátu.
FRANTIŠEK

Třebaže jsou odlišná, mají svůj kořen v jediném
kněžství Kristově.

prefektovi Kongregace pro nauku víry
ohledně přístupu žen ke službě lektorátu a akolytátu

Apoštol Pavel v této souvislosti rozlišuje dary milosti („charismata“) a dary služebné („diakoniai“
– „ministeria“, srov. Řím 12,4 a 1 Kor 12,12).
Ministeriem – službou – se podle církevní tradice nazývají jednotlivé formy, které charismata
dostávají, když jsou veřejně uznána a trvale dána
k dispozici společenství věřících.

Dále stanovuji úpravu všech souvisejících legislativních opatření, které se k tomuto kánonu
vztahují.

Po vyslechnutí názoru pověřených dikasterií
jsem v důsledku toho rozhodl o úpravě kán. 230

Dopis Svatého otce Františka
Duch Svatý, vztah lásky mezi Otcem a Synem,
buduje a oživuje společenství celého Božího lidu,
dává v něm zrod mnohým darům a charismatům. Skrze svátost křtu, biřmování a eucharistie
dostávají členové Kristova těla dary Ducha Svatého, které jim umožňují přispět různou měrou k
budování církve a ke zvěstování evangelia každému tvoru.

§ 1 Kodexu kanonického práva. Stanovím proto,
že znění zmíněného kán. 230 § 1 Kodexu kanonického práva, bude následující: „§ 1. Laici,
kteří mají vlohy požadované podle rozhodnutí
biskupské konference, mohou být předepsaným
liturgickým obřadem natrvalo pověřeni službou
lektora a akolyty; toto udělení služeb jim však
nedává právo na vydržování nebo odměnu od
církve.“

nové církevního společenství pro dobro církve,
často po dlouhou dobu a velice efektivně, aniž by
byli pověřeni zvláštním obřadem.
Církevní, společenské a kulturní změny v dějinách propůjčovaly službě v katolické církvi různé
podoby, aniž by se jakkoli měnil rozdíl mezi služebníkem ustanoveným (laikem) a služebníkem
svěceným. Ustanovení služebníci vyjadřují zvláštním způsobem všeobecné a královské kněžství,
mající původ ve křtu (srov. 1 Petr 2,9). Svěcení
služebníci jsou v Božím lidu ti, kteří jako kněží
nebo biskupové „dostávají zvláštní poslání a
pravomoc jednat v osobě Krista – Hlavy“, nebo
jsou jako jáhni „oprávněni ke službě Božímu lidu
v diakonii liturgie, slova a charity“. K rozlišení
těchto úloh se také používá výrazu všeobecné
kněžství věřících a kněžství služebné neboli hierarchické. Spolu s dogmatickou konstitucí Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium je
třeba připomenout, že jsou „ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé – každé svým vlastním
způsobem – má účast na jediném kněžství Kristově“. Církevní život čerpá z tohoto vzájemného
vztahu a je živen přínosným napětím mezi těmito
dvěma póly kněžství služebného a všeobecného.
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V duchu Druhého vatikánského koncilu upravil
papež sv. Pavel VI. praxi týkající se nesvěcených
služebníků v latinské církvi. Do té doby se používal výraz „nižší svěcení“. Papež uzpůsobil praxi
požadavkům doby. Takové přizpůsobení však
nemůže být interpretováno jako překonání předchozí nauky, nýbrž jak dynamika vlastní povaze
církve, která je Duchem Pravdy neustále volána
k tomu, aby v poslušnosti Zjevení odpovídala na
výzvy každé doby. Apoštolský list daný motu proprio Ministeria quaedam (15. února 1972) upravuje obě služby (úlohy), které zvlášť úzce souvisí
se službou slova a oltáře a označují se jako lektorát a akolytát, aniž by bylo vyloučeno, že další
služby nemohou být na žádost biskupských konferencí ustanoveny Svatým stolcem.
Změny ve službách nesvěcených služebníků navíc nejsou pouhým důsledkem touhy přizpůsobit
se na sociologické rovině požadavkům a kultuře
doby a místa, ale jsou vedeny touhou umožnit
každé místní/partikulární církvi praktikovat liturgický život, službu chudým a hlásání evangelia
ve věrnosti svému poslání od Ježíše Krista; to
vše ve společenství s ostatními místními církvemi
a v jednotě s církví římskou. Úkolem církevních
pastýřů je rozpoznat dary každého pokřtěného,
nasměrovat je též na specifickou službu, pod-
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porovat je a koordinovat, aby byly ku prospěchu
společenství věřících a poslání svěřeného všem
učedníkům.
Úloha věřících laiků, kteří „jsou prostě nezměrnou většinou Božího lidu“, se proto nemůže a
nesmí vyčerpat pouze v ustanovených nesvěcených službách. Jejich lepší uspořádání a
konkrétní uplatňování zodpovědnosti každého
křesťana, která vzniká křtem a biřmováním, však
napomůže církvi znovu objevit ducha společenství, jímž se vyznačuje, a zintenzivnit katechezi i
život z víry. Bude tak možné lépe využít přínosnou součinnost, která se rodí ze vzájemné dynamiky mezi kněžstvím služebným a všeobecným.
Tato vzájemnost, v níž má každý odlišnou roli, od
konkrétní služby až po službu svátosti oltářní, má
ústit v ono zvláštní poslání celé církve, aby Bůh
‚všechno sjednotil v Kristu‘. Právě tato jediná, třebaže odlišná služba světu rozšiřuje obzory poslání církve. Zabrání jí také v tom, aby se uzavírala
do nekonstruktivních mechanismů, zaměřených
především na získání moci, a pomůže jí zakusit,
že je duchovním společenstvím, které „jde spolu
s celým lidstvem, sdílí s ním týž pozemský osud“.
V této dynamice můžeme skutečně pochopit význam výrazu „církev vycházející“.
Dnes, s pohledem na obnovu, kterou předestřel
Druhý vatikánský koncil, s větší naléhavostí vnímáme, že je třeba znovu objevit spoluzodpovědnost všech pokřtěných v církvi, zvláště misijní
poslání laiků. Zvláštní synoda biskupů pro celou
Amazonii (6.–27. října 2019) v páté kapitole závěrečného dokumentu hovoří o nutnosti hledat
nové podoby církevní služby. Nejde jen o církev
v Amazonii, nýbrž o celou církev v jejích různých
situacích. „Je nutné udělovat služby mužům i ženám a podporovat je... Máme upevňovat církev
pokřtěných mužů a žen tím, že podpoříme různé
služby a vnímání důstojnosti plynoucí ze křtu.“
Jak známo, dokument daný z vlastního podnětu
Ministeria quaedam vyhrazuje službu lektora a
akolyty pouze pro muže, jak bylo následně stanoveno v kánonu 230 § 1 CIC. V poslední době a
v mnoha církevních prostředích bylo zdůrazněno,
že zrušení této výsady by pomohlo více poukázat
na společnou křestní důstojnost členů Božího
lidu. Již během XII. generálního zasedání biskupské synody o Božím slově v životě a poslání
církve (5.–26. října 2008) žádali synodní otcové,
aby „služba lektora byla přístupná i ženám“ (srov.
propozice č. 17). V posynodní apoštolské exhortaci Verbum Domini (30. září 2010) Benedikt XVI.
upřesnil, že výkon úkolu (munus) předčítajícího
při liturgickém slavení, zvláště služba lektora, je v
latinském ritu službou laickou (srov. č. 58).
„Úctyhodná církevní tradice“ v průběhu staletí
považovala tak zvané „nižší svěcení“ – kam se
řadí lektorát a akolytát – za etapy na cestě k

„vyšším svěcení“ (podjáhenství, jáhenství, kněžství). Vzhledem k tomu, že kněžské svěcení je vyhrazeno mužům, platilo totéž i pro nižší svěcení.
Jasnější rozdělení mezi službami „nesvěcenými
(laickými)“, jak je dnes nazýváme, a mezi službami „svěcenými“ umožňuje, aby bylo zrušeno
vyhrazení nesvěcených služeb pouze mužům.
Jestliže církev v případě svěcených služebníků
„nemá možnost udělit kněžské svěcení ženám“,
v případě služebníků nesvěcených je možné, a
dnes se to ukazuje jako vhodné, toto vyhrazení
překonat. Toto vyhrazení mělo svůj smysl v určitém kontextu, ale v nových podmínkách je lze
přehodnotit. Kritériem však stále zůstává věrnost
Kristovu poslání a ochota žít a zvěstovat evangelium předané apoštoly a svěřené církvi s cílem,
aby bylo nábožně posloucháno, svatě chráněno
a věrně hlásáno.
Svatý Pavel VI. se nikoli bezdůvodně odkazuje na tradici venerabilis, nikoli na tradici veneranda v úzkém slova smyslu (neboli na tradici,
která „musí“ být zachována). Lze ji uznat jako
platnou a po mnoho času tomu tak bylo. Nemá
však závazný charakter, jelikož vyhrazení služby
mužům není součástí samotné povahy lektorátu
a akolytátu. Zpřístupnění služby akolyty a lektora mužům i ženám na základě jejich účasti na
obecném kněžství zvýší uznání – i skrze liturgický (ustanovující) obřad – cenného přínosů mnoha laiků, i žen, v životě a poslání církve.

ství svěcených služebníků (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) se tak mohou jasněji
ukázat jako vzájemně provázané pro dobro církve a pro svědectví evangeliu.
Úkolem biskupských konferencí bude stanovit
patřičná kritéria pro rozlišení a přípravu kandidátů a kandidátek na službu lektora a akolyty
a dalších služeb, které ustanoví v duchu dokumentu motu proprio Ministeria quaedam, a to
po předchozím schválení Svatého stolce a podle
požadavků evangelizace na jejich území.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dohlédne
na realizaci výše uvedené úpravy v editio typica
Římského pontifikálu neboli „De Institutione Lectorum et Acolythorum“.
Ujišťuji vás o své modlitbě a ze srdce vám uděluji své apoštolské požehnání, které rozšiřuji na
všechny členy a spolupracovníky Kongregace
pro nauku víry.
Dáno ve Vatikánu dne 10. ledna 2021,
o svátku Křtu Páně.
FRANTIŠEK

Z těchto důvodů jsem považoval za vhodné stanovit, že na základě svátosti křtu a biřmování
mohou být lektorem a akolytou ustanoveni nejen ti muži, ale i ty ženy, ve kterých po náležité
přípravě shledá církev „pevnou vůli věrně sloužit
Bohu a pomáhat křesťanskému lidu“, jak uvádí
motu proprio Ministeria quaedam.
Rozhodnutí svěřit také ženám tyto služby, které
jsou trvalé, jsou uznány veřejně a mají pověření biskupa, umožňuje v církvi efektivnější účast
všech lidí na evangelizačním díle. „To dále ženám umožňuje, aby měly skutečný a účinný vliv
na organizaci, na rozhodování a na vedení církevního společenství, aniž by ztrácely svůj styl,
který je ženám vlastní.“ Služebné kněžství a
všeobecné kněžství představují tak dva sloupy,
na kterých spočívá ustanovení služeb.
Tímto způsobem odpovíme nejen na požadavky
současného misijního poslání a přijmeme svědectví, které mnohé ženy prokázaly péčí o službu
slova a oltáře, ale také se výrazněji ukáže – i pro
ty, kdo směřují ke kněžství –, že lektoři a akolyté jsou zakotveni ve svátosti křtu a biřmování.
Ti, kdo jsou ustanoveni jako lektoři a akolyté na
cestě k jáhenskému a kněžskému svěcení, lépe
pochopí, že mají účast na společné službě s
ostatními pokřtěnými, muži a ženami. Kněžství
každého věřícího (communis sacerdotio) a kněž9

Sv. Irena,

5. duben, mučednice, †304
Pocházela z makedonského města Soluně a žila
v něm jako panna se sestrami Agape a Chionia,
které byly upáleny o 4 dny dříve. U Ireny byly nalezeny náboženské knihy, a to byl důvod, pro který se místodržitel Dulcecián rozhodl dát ji před
upálením na několik dní obnaženou do nevěstince. Legenda uvádí, že ji tam nikdo neposkvrnil, a
nakonec byla umučena ohněm.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
4. duben
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
11. duben
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, P+P		
Broumov, klášter		

08:30
10:00
10:00
18:00

18. duben
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
25. duben
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

Zásvětná modlitba k sv. Josefovi
Svatý Josefe! Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování,
ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho
druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi
dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou
druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským
symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty.

kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás
obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a
oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán
dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve
veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž
se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich,
kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví
vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra
a lásky.

Sjednoceni s úmysly našeho papeže Františka a
biskupa Jana Ti zasvěcuji sebe i všechny lidi naší
farnosti pod Tvou mocnou ochranu. Kéž se – na
Tvoji přímluvu – zacelí bolestná rána pandemie,
kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu,

Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu
a pomoc v našem povolání, v životních křížích,
v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší
smrti. Svatý Josefe, oroduj za nás!

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
07:00
18:00*
17:00

Z technických důvodů bude farní
web během dubna nefunkční.

*O svátku sv. Vojtěcha v pátek 23. dubna
mše sv. v 18:00 jenom v klášterním k.
Adorace: středa a pátek u P+P, 18:30 – 18:45
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 27/03, P+P, 09:00 – 10:00

Velikonoce 2021
Svatý týden

Částečná změna času bohoslužeb

Květná neděle – 28. března
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter 		
17:00

Od dubna jsou všechny večerní mše sv. od 18:00, kromě sobot, kdy mše svaté v kostele sv.
Václava v Broumově zůstávají v 17:00. Čtvrteční ranní mše sv. ve stejném kostele budou
začínat už v 7:00.

Zelený čtvrtek – 1. dubna
Vernéřovice		 16:00
Broumov, P+P		
18:00

Paypal účet farnosti
church.broumov@gmail.com

Velký pátek – 2. dubna
DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Vernéřovice (obřady)
15:00
Broumov, P+P (obřady)
18:00

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.

Bílá sobota – 3. dubna
Celodenní rozjímání u Božího hrobu
Broumov, P+P		
18:00
Vernéřovice		 21:00
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Velikonoční neděle – 4. dubna
Otovice 			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter
18:00
Velikonoční pondělí – 5. dubna
Broumov, k. sv. Václava
08:30

vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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