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Požehnaný červen
Slavnostní požehnání dokončených oprav kostelů, Farní den, První sv.
přijímání, pouť do Vambeřic. Je z čeho vybírat, kde a jak se jako farnost
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opět blíže poznat. Na jeden měsíc je toho víc, ale pak jsou prázdniny a vývoj
během podzimu těžko odhadovat. Tak ve svobodě a s vděčností.
P. Martin Lanži
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Je za co děkovat
Rok 2020 přinesl dokončení oprav na kostelech
ve Vernéřovicích a v Ruprechticích. V Heřmánkovicích se tak stane 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).
Na kostele sv. Archanděla Michaela byla opravena fasáda, okna a částečně mobiliář v celkové výši 7 mil. Kč. U kostela sv. Jakuba Většího v
Ruprechticích se jednalo až o 18 mil. Kč a opravy

byly provedeny na střeše, vitrážích, elektroinstalaci a částečně mobiliáře. Oba kostely opravovala spol. Teslice s.r.o. ze Vsetína.
Střecha děkanského kostela sv. Petra a Pavla v
Broumově byla opravována rodinnou firmou otce
a syna Dvořákových TASK během let 2012-2020
celkem za 7 817 156 Kč. Zdrojů financování
oprav bylo víc, konkrétně Ministerstvo kultury
ČR, Královéhradecký kraj, Město Broumov, Česko-německý fond budoucnosti, Biskupství královéhradecké a Děkanství Broumov.
Požehnání oprav kostelů ve Vernéřovicích,
Ruprechticích a děkanského kostela sv. Petra
a Pavla v Broumově je plánováno na sobotu 5.
června za účasti pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky, OP, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a břevnovsko-broumovského

Sv. Alois Gonzaga, 21. červen, řeholník SJ
Narodil se 9. března 1568 jako syn hraběte
Ferdinanda z Gonzagy na zámku Castiglione u
Mantovy v Horní Itálii. Již při narození se prý dítě
i matka Marta ocitly v nebezpečí života a ona
oba zasvětila Panně Marii. Matka ve svém dítěti
viděla velký Boží dar a vychovávala ho pro Boha,
kterého jej učila nadevše milovat.
Otec viděl v dítěti dědice panství i privilegií na
královském dvoře. Chtěl mít ze syna válečníka
a jen začal běhat, nechal mu ušít uniformu a
přiměřené zbraně ke hře. Alois se jako normální
dítě nechal vtáhnout do hry na vojáka do té míry,
že jednou vystřelil z děla a zpětným nárazem
mohl přijít k těžkému úrazu. Otec byl hrdý, matka
vystrašená. Nehrozila se jen nebezpečných her,
ale i hrubých a neslušných slov, které její chlapec
u vojáků pochytil a pak opakoval.
Aloisovi bylo asi pět let, když otec Ferdinand v
čele vojska odcestoval do ciziny a zůstal tam po
tři roky. Matka zatím naučila Aloise, co se líbí
Bohu a co ne. Již neopakoval špatná slova, byl
rozhodnut žít tak, aby ničím neurazil Boha a líbil
se Matce Boží, v níž se naučil vidět i svou nebeskou matku. Otec po svém návratu zbožností
prvorozeného nadšen nebyl a asi po roce ho i
s jeho bratrem Rudolfem poslal do Florencie na
dvůr velkovévody Františka de´Medici. Očekával, že ho požitky odvrátí od duchovního života.
Bratři tam také měli úlohu knížecích pážat. Alois,
jakoby nebral přepych na vědomí, měl zájem o
studium a život pro Boha. Rád navštěvoval kostely, zvláště kostel Zvěstování, kde v deseti letech
učinil slib trvalé čistoty. Pravidelně přistupoval k
svátostem a ve své důsledné zdrženlivosti prý
nikdy nehleděl ani na tváře žen. Aloisovu ctnost
čistoty zdůrazňuje i atribut lilie.
V roce 1579 byly Ferdinandovy děti poslány na
vojvodský dvůr v Mantově. Aloisovi tam začaly
zdravotní problémy, pro které lékaři doporučili
omezení příjmu potravy i tekutin. Hoch si z doporučeného postu udělal asketické cvičení. Ve
dvanácti letech se připravoval na první svaté

přijímání a při té příležitosti se mu dostalo poučení a požehnání milánského arcibiskupa Karla
Boromejského při jeho návštěvě Brescie. Jeho
osobností byl silně ovlivněn a začal pak uvažovat
o zřeknutí se dědictví ve prospěch Rudolfa a o
duchovním povolání. Své duchovní nasměrování
utvrzoval nejen modlitbou, k níž vstával i v noci,
ale i kajícími skutky. Třikrát do týdne se postil o
chlebu a vodě a spával na zemi.
Ve svém rozhodnutí pro duchovní povolání se
utvrzoval i na španělském dvoře. Tam se svými
bratry doprovodil na podzim 1851 ovdovělou císařovnu Marii a pak po dvě léta byli čestnými
pážaty následníka trůnu Dona Diega. Jako 13leté
páže se neostýchal a bylo-li třeba, napomínal i
staré šlechtice. Také v té době dokázal studovat na alcalské univerzitě. Četl i spisy sv. Petra
Kanisia a některých jezuitských misionářů. Ovlivněn četbou se rozhodl pro vstup do jejich řádu.
Toto rozhodnutí otce velmi podráždilo. Obracel
se o pomoc na vlivné představitele a snažil se
všemi způsoby o to, aby Alois převzal dědictví.
Poukazoval i na dobro poddaných, kteří od Rudolfa nemohli tolik dobrého čekat, protože neměl
morálku ani inteligenci Aloisovy úrovně. V modlitbách se ale Alois utvrdil v tom, že ho Bůh volá do
jezuitského řádu, kde je možno sloužit lidem daleko hodnotněji než jako světský mocnář. Na věci
kolem sebe i na různé nabídky se od dětství díval
s otázkou: „Co to prospěje k životu věčnému?“
Po dvouletém úsilí se otec vzdal snahy o změnu
synových názorů, zejména když zjistil, že se i bičuje. Alois se veřejně vzdal dědictví ve prospěch
Rudolfa. Pak 25. 11. 1585 nastoupil v Římě noviciát u jezuitů a s velkou horlivostí začal hluboký duchovní život. Jeho stálé soustředění se na
Boha bylo zjevně vyčerpávající, takže představení
mu zakazovali v něm setrvávat. Nořit se do Boží
přítomnosti bylo pro Aloise snazší, než chvílemi
na Boha nemyslet. Neodmítal však zábavu v
době rekreace a nestranil se zájmu o věci patřící k normálnímu životu, ale vždy usiloval o čisté
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arciopata P. Prokopa Siostrzonka, OSB. Kostel
Všech svatých v Heřmánkovicích bude požehnán
1. listopadu o slavnosti Všech svatých.
Program první červnové soboty
Léta Páně 2021 je následující:
• 10:00 Vernéřovice, k. sv. Michala – mše sv. s
kardinálem D. Dukou
• 14:00 Ruprechtice, k. sv. Jakuba – požehnání
arciopatem P. Siostrzonkem
• 15:30 Broumov, k. sv. Petra a Pavla – požehnání biskupem J. Vokálem.
Všem štědrým dárcům patří upřímné Pán Bůh
požehnej!
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

svědomí a prožíval klidnou odevzdanost do Boží
vůle. Když při hře v době rekreace byl otázán,
co by udělal, dozvěděl-li by se, že za okamžik
zemře, odpověděl: „Pokračoval bych ve hře.“
Po skončení noviciátu prošel zkušební veřejnou
filozofickou diskuzí, a protože uspěl, bylo mu povoleno studium teologie. Již v začátku roku 1588
přijal nižší svěcení. Zatímco se v úkonech lásky
připravoval na budoucí službu, v jeho knížecím
rodě vřely vášně a pře. Jeho bratr Rudolf žil pohoršlivý život s ženou nešlechtického rodu a bez
uzavření manželství. S mantovským vojvodou se
přel o vlastnické právo na jeden zámek a hrozilo
vyhrocení v kruté nepřátelství. Představení proto
Aloise poslali za jeho rodinou, aby jí dopomohl
k urovnání nezřízených sporů a vášní. Tomu se
to záhy podařilo a v rodě Gonzagů k němu bylo
vzhlíženo jako k andělu míru. Po uspořádání
obou záležitostí se vrátil do Říma.
V následujícím roce, kdy začal poslední rok studia, po němž měl přijmout kněžské svěcení, se
po Itálii rozšířila morová epidemie. Do služby
nemocným se zapojili i jezuité. Aloisovi se zprvu
zdráhali pro jeho nedostatečné zdraví dát k práci
povolení, ale pro velké naléhání nakonec souhlas
dostal. Do služby bližním ho vedla láska k Bohu.
Byl zapojen sice jen do práce v nemocnici, kde
sloužil s velkou obětavostí, ale když při cestě
ulicí uviděl těžce postiženou opuštěnou osobu, s
vypětím všech sil ji odnesl do nemocnice. Po takové námaze byl donucen ulehnout a již nevstal.
Smrt očekával s radostí. Věděl předem, že zemře
v oktávě Božího Těla a byl před smrtí obdarován
mnoha milostmi. Na nákazu nebo vyčerpanost
zemřel ve 23 letech.
Papež Pavel V. ho v roce 1605 blahořečil a kanonizován pak byl až roku 1726. Za další tři roky
byl Benediktem XIII. vyhlášen patronem mládeže,
zejména studentů.
Aloisova hlava odpočívá v basilice v Castiglione.
Jeho další ostatky jsou uloženy v římském kostele sv. Ignáce z Loyoly v kamenné urně.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Svoboda člověka
363. Co to je svoboda? Je to moc, kterou
Bůh dal člověku, aby jednal nebo nejednal, aby
dělal to nebo ono. Charakterizuje činy ve vlastním
smyslu lidské. Čím více člověk koná dobro, tím více
je svobodný. Svoboda dosahuje své dokonalosti,
když je zaměřena k Bohu nejvyššímu Dobru a naší
blaženosti. Svoboda také zahrnuje možnost volit mezi
dobrem a zlem. Volba zla je zneužití svobody, a vede
k zotročení hříchem.
364. Jaký je vztah mezi svobodou a odpovědností? Svoboda dělá člověka odpovědným za
jeho skutky v té míře, v jaké jsou úmyslné, i když
stihatelnost a odpovědnost za nějaký skutek může
být zmenšena nebo zrušena kvůli nevědomosti, vytrpěnému násilí, strachu, bezuzdným citům, návykům.
365. Proč má každý člověk právo na výkon
svobody? Právo na výkon svobody je vlastní každému člověku, protože je neoddělitelné od důstojnosti
lidské osoby. Proto musí být takové právo vždy
respektováno, zvláště na mravním a náboženském
poli, a musí být uznáváno a chráněno v mezích společného dobra a spravedlivého veřejného pořádku.
366. Jaké místo má lidská svoboda v řádu
spásy? Naše svoboda je oslabena následkem
prvního hříchu. Následujícími hříchy byla oslabena
mnohem pronikavěji. Ale Kristus „nás osvobodil,
abychom zůstali svobodní“ (Gal 5,1). A s jeho milostí

nás Duch svatý vede k duchovní svobodě, aby z nás
učinil svobodné spolupracovníky ve světě.
367. Jaké jsou zdroje mravnosti lidských
skutků? Mravnost lidských skutků závisí na třech
zdrojích: na zvoleném předmětu neboli na pravém
nebo zdánlivém dobru; na úmyslu subjektu, který
jedná; na to podle cíle, kvůli němuž vykoná určitý akt;
na okolnostech jednání a vtom zahrnuté následky.
368. Kdy je skutek mravně dobrý? Skutek je
mravně dobrý, když předpokládá, aby předmět, cíl i
okolnosti byly zároveň dobré. Zvolený předmět může
sám zkazit čin, i když je úmysl dobrý. Není dovoleno
páchat zlo, aby z něho vzešlo dobro. Špatný cíl může
zkazit čin, i když jeho předmět je sám o sobě dobrý.
Naopak dobrý cíl nedělá dobrým nějaké jednání, jehož předmět je špatný, protože účel neospravedlňuje
prostředky. Okolnosti mohou zmenšit nebo zvětšit
odpovědnost toho, kdo jedná, ale nemohou změnit
mravní kvalitu samých aktů, nikdy neučiní dobrým
nějaký sám o sobě špatný čin.
369. Existují skutky, jež jsou vždycky
nedovolené? Jsou to skutky, jejichž volba je vždy
nedovolená kvůli jejich předmětu (např. rouhání,
vražda, cizoložství). Jejich volba v sobě zahrnuje zvrácenost vůle, totiž mravní zlo, jež nelze ospravedlňovat
odkazem na dobra, která by z nich mohla případně
vyplynout.

ECCLESIA IN EUROPA XV.

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
28. května
Noc kostelů
3. června
Slavnost Božího Těla
12. června
Farní den (fara Ruprechtice)

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
46. V různých částech Evropy je zapotřebí prvního hlásání evangelia: roste počet nepokřtěných
osob, a to jak pro značnou přítomnost přistěhovalců patřících k jiným náboženstvím, tak proto, že
děti rodin křesťanské tradice neobdržely křest buď
kvůli komunistické nadvládě, nebo kvůli rozšířené
náboženské lhostejnosti. Vždyť Evropa se už řadí
mezi ta tradičně křesťanská místa, kde kromě nové
evangelizace je v některých případech nutná evangelizace první. Církev se nemůže vyhýbat povinnosti učinit odvážnou diagnózu, která by umožnila
vhodnou terapii. Také na „starém“ kontinentě jsou
rozsáhlé společenské a kulturní oblasti, v nichž je
nutno rozvinout skutečnou a opravdovou „missio
ad gentes“.
47. Všude pak je zapotřebí obnoveného hlásání
také těm, kdo jsou již pokřtěni. Tolik současných
Evropanů si myslí, že vědí, co je to křesťanství, ale
ve skutečnosti ho neznají. Často dokonce nejsou
prvky víry či její samotné základní znalosti už známé. Mnoho pokřtěných žije, jako by Kristus neexistoval: zvláště při obřadech sice opakují gesta a
znamení víry, ale neodpovídá tomu její skutečné
přijetí a důvěrný vztah k Ježíšově osobě. U mnohých na místo pevných jistot víry nastoupil jakýsi

Rok 2021
ve farních akcích

neurčitý a nezávazný náboženský cit; šíří se různé
formy agnosticismu a praktického ateismu, které
ztěžují a zvětšují rozpor mezi vírou a životem; různí
lidé se nechali nakazit duchem imanentistického
humanismu, který v nich oslabil víru a přivedl je
často k tomu, že ji úplně opustili; jsme svědky jakéhosi sekulárního výkladu křesťanské víry, jenž
narušuje její základy a s nímž se spojuje hluboká
krize svědomí a křesťanské morálky. Velké hodnoty, které dalekosáhle inspirovaly evropskou kulturu,
byly odděleny od evangelia, a ztratily tak svou nejhlubší duši a uvolnily prostor pro nemálo odchylek.
„Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk
18,8) Nalezne ji v těchto zemích naší Evropy se
starobylou křesťanskou tradicí? Je to otevřená
otázka, která jasně naznačuje hloubku a dramatičnost jedné z nejvážnějších výzev, na které je naše
církev povolána odpovědět. Je možno říci – jak
bylo zdůrazněno na synodu –, že tato výzva často
nespočívá v tom, pokřtít nové konvertity, nýbrž přivést pokřtěné k tomu, aby se obrátili ke Kristu a k
jeho evangeliu. V našich komunitách je třeba vážně
se zaměřovat na to, abychom přinášeli evangelium
naděje těm, kteří jsou daleko od víry nebo se vzdálili od křesťanské praxe.
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12. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
13. června
1. svaté přijímání
26. června
Pěší pouť do Vambeřic
12. – 17. 7.
Farní tábor
24. července
Jakubsko-Anenský víkend
25. července
Cyklopouť do Nowe Rudy
říjen
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
říjen
Farní výlet (TV Noe, FATIMA?)
listopad
Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)
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Červnové akce
O první červnové sobotě Léta Páně 2021 v 10:00
ve Vernéřovicích v kostele sv. Michala Archanděla bude mše sv. na poděkování za zdar oprav
některých kostelů z prostředků Evropské unie
celebrovat pražský arcibiskup a kardinál Mons.
Dominik Duka, OP. V 14:00 v Ruprechticích v
kostele sv. Jakuba bude arciopat Prokop Petr
Siostrzonek, OSB, předsedat děkovné bohoslužbě a požehnání podstatně opravenému kostelu.
A v 15:30 v Broumově v děkanském kostele sv.

Petra a Pavla bude děkovná bohoslužba a požehnání opravené střechy hlavního chrámu farnosti královéhradeckým biskupem Mons. Janem
Vokálem.
V neděli 6. června proběhne v děkanském
kostele sv. Petra a Pavla slavnost Božího Těla ve
standardním bohoslužebním čase.
V sobotu 12. června se na faře v Ruprechticích
uskuteční Farní den. Začneme v kostele v 15:30
litaniemi k sv. Josefovi, kterého rok aktuálně prožíváme, a který nám hodně pomáhal v kritických

situacích během oprav zvláště ruprechtického
kostela.
V neděli 14. června se opět v kostele sv. Jakuba Staršího uskuteční slavnost Prvního svatého
přijímání.
V sobotu 26. června v 13:00 začneme v božanovském kostele sv. Marie Magdalény krátkou
pobožností pěší pouť do Vambeřic, kde společně
v 16:00 budeme slavit mši sv.
P. Martin Lanži

Sbírka na podporu svozu použitého šatstva
Účelem sbírky je podpora svozu použitého šatstva, které může být ještě nositelné, shromažďováním prostředků na svoz použitého šatstva, zakoupením PHM, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Sbírka byla vyhlášena na základě Zákona č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu: 50016-1302698349/0800.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.
Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné zdraví.
Diakonie Broumov prosí o pomoc!!!
Z důvodu aktuálních nařízení vlády, jsme opět nuceni ponechat obchody a výdejní střediska mimo provoz. Tímto si Vás dovolujeme poprosit
o jakýkoliv finanční dar, který využijeme k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů
a odvozu sbírek. Tím pomůžete společně s námi sociálně slabým občanům i celým rodinám.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme. Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné zdraví.
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN
GIUSEPPE FORLAI
VIDĚNO JINAK – EVANGELNÍ RADY NEJEN PRO ŘEHOLNÍKY
Vydalo nakladatelství Paulínky 2015
1. Křtem dostáváme tu milost, že se stáváme Božími dětmi a začínáme se připodobňovat Kristu.
2. Bůh nám stále projevuje lásku v Kristově vzkříšeném těle, které se rozdává v Eucharistii.
3. Křtem se počíná dvojí proces, který nás doprovází po celý život – každý den umíráme
a vstáváme z mrtvých. Každý den umírá starý člověk a vstává z mrtvých a obnovuje se člověk nový.
4. Hřích se vždycky rodí z falešné představy, že Bůh se staví proti nám.
5. Ačkoli jsme smrtelní, většina z nás žije, jako bychom nikdy neměli zemřít, ba dokonce když někdo zemře,
jsme pobouřeni, jako by došlo k něčemu nepředpokládanému nebo nepochopitelnému.
6. Hřích není pouze něčím špatným, co člověk dělá, ale též odklonem od reality takové, jak se nám nabízí.
7. Nový člověk, který se každý den znovu rodí a vstává z mrtvých, je člověkem, jenž nepopírá realitu,
ale přijímá dar svého každodenního života a klade tento dar před Krista.
8. Každodenně jsme pozváni k tomu, abychom v síle křtu nechávali umírat starého člověka a milovali skutečnost tak,
jak ji dovede milovat pouze nový člověk.
9. Být svobodný od očekávání vůči druhým znamená pochopit, že nikde neexistuje ten pravý protějšek,
protože tím pravým protějškem pro pokřtěného je pouze Kristus.
10. Vzkříšení Lazara je pro nás ujištěním, že Pán bude vždy přítomen v každé nepředvídané události našeho života a nikdy nás neopustí.
11. Pokřtěný je člověkem osvobozeným od strachu z toho, co by se mu mohlo přihodit. Je osvobozený, jelikož v síle svého přebývání v Kristu ví, že už v
něm nežije strach, ale ten, který přemohl všechny úzkosti.
12. Člověk, který je posedlý dokonalostí, odsuzuje druhé a není schopen milosrdenství.
13. Jsem svobodný, jsem-li ochoten odpouštět.
14. Kdo miluje nezištně, nebojí se, že ho druzí opustí.
15. Opravdová chudoba nespočívá v nevlastnění věcí, ale v přijímání toho, že nejsme Bůh.
Opravdová chudoba spočívá v první řadě v pokojném přijetí své vlastní stvořenosti.
16. Každý den se ocitáme na své poušti. Žijeme-li v Kristu, může se toto místo znovu stát rájem.
17. Poslušnost vůči Bohu nás nečiní Božími otroky. Bůh nechce být považován za němou modlu. Pouze Bůh nežádá od člověka nic nazpět.
18. Bůh nás obdarovává identitou, když nás oslovuje jménem, svěřuje nám povolání, talenty,
charismata a dává nám konkrétní životní úděl, konkrétní osoby, které máme milovat.
19. Poslušnost neslouží k tomu, aby ti, kteří poroučejí, upevňovali svou moc, ale k tomu,
aby rostla Boží sláva. A Boží slávou je naše svatost.
20. Kdo mne miluje a doopravdy zná, nezneužívá mé zranitelnosti.
Bůh Otec nás vrcholně miluje, neboť na nás nehledí, aby nás špehoval, ale aby nás viděl růst.
21. Boháč nemá naději, neboť je přesvědčen, že je se svými věcmi v bezpečí. Své jediné očekávání vkládá do množení svého majetku.
22. V dnešní době je možná málo naděje proto, že mnozí se honí za tím, co je nadbytečné.
23. Nový člověk je schopen milovat, protože pouze ten, kdo vnímá a přijímá realitu takovou, jaká je, ji může milovat bezpodmínečně.
24. Naše vysněná a namáhavě dosahovaná dokonalost, nepochází-li od Boha,
nás může zotročovat tak, že nebudeme schopni vnímat realitu tak, jak ji má vnímat nový člověk.
25. V každé chvíli jsme závislí na Bohu. Bůh bude v každém okamžiku s námi. Když se stáváme „chudými“, vydáváme se všanc Otci, nikoliv chaosu.
26. Každý z nás je hoden života pouze proto, že žije, a proto, že jej stvořil Bůh, nikoliv proto, že vlastní jisté věci, disponuje jistými možnostmi a dostává
se mu konkrétních uznání, funkcí a titulů.
27. I my můžeme nalézt cestu blaženosti, a to tak, že budeme hledět na Krista a napodobovat ho.
28. Poslušnost a odevzdanost Bohu nelze nikdy oddělit, protože obě jsou dcerami důvěry v Boží milost.
29. Když na základě Kristova daru vstupujeme do prostoru přátelství s ním, jsme tímto přátelstvím poznamenáni a stáváme se podobnými jemu.
30. Každý z nás má své hranice a musí se naučit vážit si jich a nepřekračovat je, protože jsou znamením, které Stvořitel vtiskl našemu životu.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
6. červen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
(Boží Tělo)
Broumov, klášter		
18:00
13. červen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Martínkovice		 08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
20. červen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Šonov, sv. Markéta		
08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
27. červen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00
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

* Ve čtvrtek 03/06 mše sv.
i v kapli PM v Šonově, 18:00
Adorace: středa, P+P, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 18:30 – 19:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
Sv. smíření před začátkem prázdnin
- sobota 26/06, P+P, 09:00 – 10:30;
Změna vyhrazena.

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci
ustupující pandemie v naší zemi
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku
zásadním způsobem ochromila běžný život naší
společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací
k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry,
důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská
šance využít všechny ty dary, které byly doposud
skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si
z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo
a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou
lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme
rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není
nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je
do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě
opatrný optimismus. K němu také patří návrat k
bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické
prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala
plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat
alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co

činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění.
Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné
fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste
se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při
zachování příslušných hygienických opatření a s
potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté
v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k
dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět
připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z
přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří
i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této
vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat
trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit
Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce
žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021

Květnové pobožnosti 2021
O čtyřech květnových nedělních odpoledních se
konaly májové pobožnosti. Nejvyšší účast měla
hned ta první u kaple Panny Marie pod Hvězdou,
dále jsme Boží Matku vzývali v kostele Panny Marie v Broumově, v kapli Panny Marie v Šonově a u
kapličky na statku u Teinerových v Křinicích.
První pobožnost k poctě sv. Jana Nepomuckého u
kaple v Rožmitálu se konala sobotu 15. května. V
neděli 16. května – čili právě v den svátku – byl
slavnostně v děkanském kostele sv. Petra a Pavla požehnán restaurovaný oltář mučedníka, který
byl restaurován v letech 2016-2020 z prostředků
Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a

Děkanství Broumov v celkové výši 1 499 750 Kč.
O Svatodušním pondělí se po roční odmlce opět
konala ekumenická bohoslužba. Místem konání
byl dřevěný kostel Panny Marie, protože pondělí
po Letnicích papež František stanovil památku
Panny Marie, Matky církve.
Poslední sobota v měsíci pak opět patřila bohoslužbě pro motocyklisty v kostele sv. Barbory v
Otovicích.
A každé pondělí jsme na hřišti v Křinicích začali
hrát fotbal.
Bohu díky!
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

Paypal účet farnosti
church.broumov@gmail.com

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

Ekumenická bohoslužba
Po roční odmlce a poprvé v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Broumově se v pondělí 24. května opět konala společná svatodušní bohoslužba
všech křesťanských společenství, které (zleva
doprava) zastupovali Daniel Hýsek za Bratskou
jednotu baptistů, P. Martin Lanži za Římsko-katolickou církev, Jana Wienerová za Církev československou husitskou a Petr Grendel za Českobratrskou církev evangelickou.
P. Martin Lanži
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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