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CENA – DOBROVOLNÁ ... DĚKUJEME ZA VÁŠ PŘÍSPĚVEK

Sv. Cyrile a Metoději, pokračujeme
„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 ná-
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boženské lhostejnosti…. 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“, napsal sv.
Jan Pavel II. už v roce 2003 v textu, který vychází na pokračování i v BIMu
Ecclesia in Europa. Mise pokračuje.tí.
P. Martin Lanži
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Trojí požehnání Broumovsku

V sobotu 5. června dopoledne celebrovali v kostele sv. Michaela Archanděla ve Vernéřovicích
děkovnou mši za zdar částečných oprav některých svatostánků z broumovské skupiny kostelů
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP a
arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, OSB. Mše sv. se účastnila ve velkém počtu
farní rodina, široká odborná a laická veřejnost
nejrůznějších profesí, ale i dva významní podporovatele Broumovska, poslanec Evropského
parlamentu Tomáš Zdechovský a poslanec parlamentu ČR a vicehejtman Královéhradeckého
kraje Pavel Bělobrádek. Na začátku bohoslužby
požehnal nejstaršímu z celé sakrální skupiny
právě kardinál Duka, na jejím konci pak udělil
pamětní listy pražského arcibiskupa manželům
Jiřímu a Ludmile Krupičkovým za mnohaletou
službu kostelníků ve vernéřovickém kostele, paní
Alžbětě Uhnavé za stejnou službu v ruprechtickém kostele, emeritnímu varhaníkovi na Broumovsku ing. Vladimíru Hrubému za více než půl
století varhanické služby na Broumovsku a emeritnímu stavebnímu technikovu ing. arch. Janu

Slavíkovi za rovněž mnohaletou práci při obnově
jedinečného sakrálního souboru.
Druhému opravenému kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích požehnal během bohoslužby litanií k sv. Josefovi benediktinský arciopat
Siostrzonek, který v roce 2018 požehnal ve stejném kostele i začátku celé rozsáhlé rekonstrukci
obou kostelů.
Poslední požehnání pak udělil během litanií ke
Všem svatým královéhradecký biskup Jan Vokál
v srdci současné rozsáhlé broumovské farnosti, v
děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Bromově.
Všechny tři bohoslužby majestátně doprovázel
sbor Cantores cantant sbor ZUŠ Fr. Kmocha v
Kolíně pod vedením rodáka z Božanova Jakuba
Hrubého.
Kostely ve Vernéřovicích a v Ruprechticích jsou
opraveny z grantu IROP v celkové výši 32 mil. Kč,
přičemž nejrozsáhlejší práce proběhly na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích v celkové částce
22 mil. Kč (střecha, fasáda, odvodnění, vitráže,
částečně mobiliář, elektroinstalace). Na kostele
sv. Michaela archanděla proběhly práce za 8 mil.
Kč (fasáda, odvodnění, okna, částečně mobiliář).
Zbylé výdaje jsou za administraci projektu, nákupy služeb, či pořízení vybavení.
Na děkanském kostele probíhá kontinuálně
několik oprav už mnoho let. Nejmarkantnější je
kompletní výměna střešní krytiny, která probíhala
v letech 2012-2020 a stála bez mála 8 mil. Kč.
Další opravy v součtu za 3,5 mil. Kč proběhly na
varhanách, elektroinstalaci a mobiliáři.
Zcela jistě se těšíme z nových střech a fasád

Sv. Frumencius, 20. červenec, biskup

Kolem roku 316 se Frumencius se svým bratrem Edesiem zúčastnili přírodovědecké výpravy
svého strýce Meropa do Etiopie. Vypluli od Tyru
ve Fénicii a při přistání u abyssinského břehu za
účelem doplnění zásob je přepadli domorodci
válčící s Římany a celou posádku kromě Frumencia a jeho bratra pobili. Oba zajatce pak dovedli ke králi do Axumu, aby se z nich stali otroci.
Král však rozhodl, že se jim má dostat vzdělání
a výchovy. Pro Edesia zvolil povolání číšníka a z

Frumencia udělal dokonce svého tajemníka. Oba
se velmi osvědčili a král jim před svou smrtí dal
svobodu. Ovdovělá královna je uprosila, aby do
zletilosti kralevice Aeizana jí pomohli ve vysokém
postavení s vládou v zemi a Frumencia zapojila i
do výchovy budoucího krále.
Frumencius, který jednal spravedlivě a moudře,
s převzetím odpovědnosti nezapomněl na křesťanské základy mu vštípené již v Tyru. Předával
je Aeizanovi a začal se snažit šířit křesťanství v
zemi, kterou mohl najednou po mravní stránce
ovlivňovat. Se zápalem pro šíření Kristovy vlády
hledal mezi římskými a řeckými kupci křesťany
a žádal je o pomoc se zárukou ochrany. S jejich
pomocí vznikla v Abyssinii první křesťanská obec
a začala i výstavba chrámu. Po dovršení Aeizanovy dospělosti odešel Frumencius s bratrem
zpět do Tyru a stal se tam knězem.
Pro starost o misii v Etiopii byl prosit v Alexandrii
sv. biskupa Atanáše o poslání horlivého pokračovatele díla, které se mu podařilo začít. Atanáš za
přítomnosti kněží, kterým musel Frumencius situaci vyložit, prohlásil za nejvhodnějšího hlasate2

zmiňovaných kostelů. Na druhé straně ani zdaleka nejsme u konce. Obnova mobiliáře bude
znamenat další desítky milionů korun. K tomu
je nutné pečovat i o další kostely rozsáhlé broumovské farnosti.
Všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na
onom velkém děkovném dni – a že jich nebylo
málo – patří upřímné Pán požehnej!
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
(foto Veronika Adamová)

le evangelia pro misii v Etiopii právě jeho. V roce
328 vysvětil Frumencia na biskupa a na cestu do
misie mu přidal několik duchovních. Frumencius
se s nimi vypravil do severní Habeše a za sídlo si
zvolil Axumu. Jednalo se o město se sídlem krále
Aeizana, který se pokládal za rovného císaři a
jeho říše ovládala krom Abyssinie i jižní Nubii a
pobřeží Rudého moře. Král i jeho bratr a přední velmoži země přijali sv. křest. Začátek slibně
pokračoval, takže v zemi bylo možné založení
sedmi biskupství, pro něž byl Frumencius metropolitou. Ten s moudrou starostlivostí, slovem
i příkladem věrně hlásal Kristovo učení. Důvodem k bdělé opatrnosti bylo Ariánovo bludařství
v sousedním Egyptě. Podporované bylo císařem
Konstanciem, který se snažil v r. 356 dopisem
přimět Aeizana k poslání Frumencia do Alexandrie k svěcení ariánským patriarchu. Král se však
svého biskupa zastal a před úklady ho ochránil.
Přesný rok smrti biskupa Frumencia není znám,
mohlo k ní dojít asi nejdříve kolem r. 360. Jeho
památka byla dříve připomínána 28. 10., ale při
revizi martyrologia byla přesunuta na 20. 7.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Mravnost vášní
370. Co to jsou vášně? Vášně jsou city, emoce
nebo hnutí senzibility – přirozené složky lidské psychologie – které pobádají jednat nebo nejednat podle
toho, co se pociťuje, nebo co si člověk představuje
jako dobré či špatné. Hlavní jsou láska a nenávist,
touha a strach, radost, smutek, hněv. Hlavní vášeň
je láska, vyvolaná přitažlivostí dobra. Nemiluje se nic
jiného než dobro, pravé, nebo zdánlivé.
371. Jsou vášně mravně dobré nebo zlé?
Vášně, jako hnutí senzibility nejsou samy o sobě ani
dobré ani špatné: jsou dobré, když přispívají k dobrému jednání, jsou špatné v opačném případě. Mohou
být přijímány do ctností nebo se zvrátit v neřesti.
Mravní svědomí
372. Co to je mravní svědomí? Mravní svědomí, přítomné v nitru osoby, je úsudek rozumu, který
ve vhodné chvíli ukládá člověku, aby konal dobro a
vyhýbal se zlu. Díky jemu lidská osoba vnímá mravní
kvalitu nějakého skutku, který má vykonat, nebo již
vykonaného, a tím jí umožňuje brát za něj odpovědnost. Když moudrý člověk poslouchá mravní svědomí,
může slyšet hlas Boha, který k němu mluví.
373. Co zahrnuje důstojnost lidské osoby
vzhledem k mravnímu svědomí? Důstojnost
lidské osoby zahrnuje a vyžaduje správné mravní svědomí (které je ve shodě s tím, co je správné a dobré
podle rozumu a Božího zákona). Kvůli téže lidské dů-

stojnosti člověk nesmí být nucen jednat proti svému
svědomí, ani se mu nesmí bránit jednat ve shodě s
ním, především na náboženském poli.
374. Jak se vychovává k mravnímu svědomí, aby bylo správné a spolehlivé? Správné a
spolehlivé svědomí se formuje výchovou, osvojením si
Božího slova a učení církve. Je posilováno dary Ducha
svatého a pomáhají mu rady moudrých osob. K mravní výchově nadto hodně pomáhá modlitba a zpytování
svědomí.
375. Kterými normami se musí svědomí
vždycky řídit? Takové normy jsou tři všeobecnější: 1) Nikdy není dovoleno páchat zlo, aby se dosáhlo
dobra; 2) Takzvané Zlaté pravidlo: „Co tedy chcete,
aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim“ (Mt
7,12); 3) Láska vždycky prochází respektováním bližního a jeho svědomí, i když to znamená přijmout jako
dobro to, co je objektivně zlem.
376. Může mravní svědomí vynášet mylné
úsudky? Osoba musí vždy poslouchat jistý úsudek
svého svědomí, ale může udělat také mylné závěry
z příčin, jež nejsou vždy zbaveny osobní viny. Nelze
však přičítat osobě zlo spáchané z nedobrovolné nebo
nepřekonatelné neznalosti, i když zůstává objektivně
zlem. Je tedy nutné vynasnažit se zbavit mravní svědomí jeho omylů.

ECCLESIA IN EUROPA XVI.

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
Věrnost jedinému poselství
48. Abychom mohli hlásat evangelium naděje,
potřebujeme být stálí a věrní samému evangeliu.
Kázání církve ve všech svých formách musí být
vždy zaměřeno na Ježíšovu osobu a musí stále
více směřovat k němu. Je třeba dbát na to, aby byl
prezentován ve své celistvosti: nejen jako morální
vzor, ale především jako Boží Syn, jediný a nezbytný Spasitel všech, který žije a působí v církvi. Aby
naděje byla pravá a nezničitelná, musí být „úplné, jasné a obnovené hlásání vzkříšeného Ježíše
Krista, zmrtvýchvstání a věčného života“ prioritou
pastorační činnosti nejbližších let. Evangelium, jež
se má hlásat v každé době, je stále stejné, přesto existují různé způsoby, jakými je takové hlásání
uskutečňováno. Každý je vybízen, aby za všech
okolností „veřejně hlásal“ Ježíše a víru v něj; aby
„přitahoval“ druhé k víře tím, že povede takový
osobní, rodinný, profesní a společný život, který by
zrcadlil evangelium; aby „vyzařoval“ kolem sebe
radost, lásku a naději, aby mnozí, když uvidí naše
dobré skutky, velebili Otce, který je na nebesích
(srov. Mt 5,16), aby byli „nakaženi“ a získáni; konečně aby se stali „kvasem“, který zevnitř proměňuje a oživuje každé kulturní vyjádření.
Svědectví života

49. Evropa vyžaduje věrohodné hlasatele evangelia, z jejichž života vyzařuje krása evangelia spolu
s Kristovým křížem a zmrtvýchvstáním. Tito hlasatelé evangelia mají být náležitě formováni. Dnes je
více než kdy jindy nezbytné misijní vědomí každého
křesťana, počínaje biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými osobami, katechety a učiteli náboženství:
„Každý pokřtěný musí jako Kristův svědek dostat
formaci přiměřenou svému stavu, a to nejen proto,
aby jeho víra nevyprahla pro nedostatek péče v nepřátelském prostředí, jakým je ono světské, nýbrž
také proto, aby podporoval a podněcoval vydávání
evangelizačního svědectví“. „Dnešní člověk raději
naslouchá svědkům než učitelům, a učitelům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky“. Rozhodující je tedy přítomnost a znamení svatosti: ta je
podstatným předpokladem pro ryzí
hlásání evangelia, které je s to znovu dát naději. Je
zapotřebí silných, osobních i komunitních svědectví nového života v Kristu. Nestačí totiž, aby pravda
a milost byly nabízeny hlásáním slova a slavením
svátostí; je nutné, aby byly přijaty a žity v každém
konkrétním okamžiku, ve způsobu života křesťanů
a církevních společenství. Toto je jedna z největších
výzev, které očekávají církev v Evropě na počátku
nového tisíciletí.
3

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 – 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)
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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Do Budapešti za Sv. otcem
Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí na
bohoslužbě Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec František.
Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.
Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice
konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.
ODJEZD: neděle 12. 9. v brzkých ranních hodinách pravděpodobně takto: BUS 1 po trase Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Brno a BUS 2
na trase Svitavy, Olomouc, Brno – přesné časy a nástupní místa sdělíme cca 1 měsíc před odjezdem, účast na papežské mši svaté na Náměstí
hrdinů (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.
NÁVRAT: 12. 09. ve večerních hodinách po stejné trase jako při cestě tam.
POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou
smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit celou cenu zájezdu, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou
kopii smlouvy na Vaši adresu / email. Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je
kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).
DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, kapesné, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá
bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem
nebo občanským průkazem.
Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických předpisů.
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce,
duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: stravu, pojištění stornopoplatků (nepovinné) 130 Kč / 6 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 120 Kč / 5 € / os. / pobyt – v případě
zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://
www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK)
(Za farnost však čekáme na potvrzení zářijové papežské návštěvy Slovenska)

Etiopie inspirací pro Moravu?
Čarokrásná nedostupná starodávná Etiopie. Není
to jen krajina vystupující z mlžného oparu pohádek a snů? Přesto je příběh jejího pokřesťanštění
dosti podobný tomu moravskému.
Dva bratři Frumentius a Aedesius, vědci ze
slavného fénického města Tyru, připomínají dva
bratry z makedonské Soluně. Cestou z Indie byli
přepadeni a jako otroci dovlečeni až do Aksumu,
kde sídlil etiopský císař, jenž z nich udělal své
služebníky. Etiopie byla tehdy mnohem větší než
dnes (což se dá říci i o Moravě) a skoro nikdo v ní

ještě nehlásal radostnou zprávu o spáse. Bratři,
kteří nalezli přízeň u panovníka, naklonili si i srdce obyčejných lidí a získali je pro Krista.
Po nabytí svobody se svatý Frumentius vydal do
Alexandrie požádat koptského patriarchu o duchovní vedení pro nové křesťany. Neobrátil se
do Antiochie, ačkoli sám patřil k syrské církvi.
Podobně ani svatí Cyril s Metodějem nehledali
biskupa pro Moravu v Cařihradě, nýbrž Římě.
Patriarcha svatý Athanáš nenašel pro Etiopany
lepšího otce než toho, jehož za otce už dávno
pokládali. Vysvětil jim svatého Frumentia a poslal
ho pokračovat v práci, kterou započal. Dodnes se
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vrchní představitel etiopské církve nazývá abuna,
otec. Nepřipomíná to velmi ustanovení svatého
Metoděje prvním moravským biskupem?
Mezi oběma misiemi leží pět století. Ta první se
odehrála začátkem čtvrtého, ta druhá až koncem
devátého století. Ale že úspěch obou bratrů ve
vzdálené cizí zemi mohl být dost dobře povzbuzením i pro naše apoštoly, naznačuje jedna zajímavá věc. Etiopské písmo totiž zdálky vypadá
stejně jako hlaholice.
Ladislav Kašpárek
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN
FRANCISCO FERNÁNDER - CARVAJAL
ROZMLUVY S BOHEM
(1. – 7. týden mezidobí)
Vydalo nakladatelství Paulínky 2012

1. Skrze naši práci a plnění povinností nás Ježíš zve k následování a vybízí nás, abychom jej postavili do středu své existence,
abychom mu sloužili v díle evangelizace světa.
2. Když dnes budeme v blízkosti svatostánku, nezapomeňme Ježíši povědět o přátelích, které k němu toužíme dovést, aby je uzdravil.
3. Radost je jednou z nejmocnějších zbraní na tomto světě: uklidňuje, odzbrojuje, podmaňuje, přitahuje.
4. Bez modlitby by byl křesťan jako rostlina bez kořenů, která zakrátko uschne bez možnosti vydat plody.
5. Naše přátelství s Kristem by mělo být den ze dne hlubší a upřímnější.
Snažme se proto vyhýbat jakémukoliv dobrovolnému hříchu a uchovávat si srdce pro Boha.
6. Kristus nás očekává denně ve svátosti Eucharistie. Když přistoupíme ke svatostánku, nalezneme ho tam.
Tato úžasná Ježíšova přítomnost by měla denně obnovovat náš život.
7. Pro křesťana, který žije s Bohem, má být práce modlitbou. Práce život modlitby nejenže neochromuje, ale stává se jejím motorem.
8. Všímejme si Božího Syna při jeho práci a často se ptejme: „ Co by Ježíš udělal na mém místě?“
9. Pokud křesťan skutečně následuje Krista, nemůže být uzavřený sám do sebe, nevšímavý a netečný k tomu, co se děje v jeho okolí.
10. Jednou z hlavních příčin vysoké hodnoty časté svaté zpovědi je skutečnost,
že když ji konáme dobře, je zcela vyloučeno, že bychom se dostali do stavu vlažnosti.
11. Zvykni si každou osobu, se kterou jednáš, poroučet pod ochranu jejího anděla strážného,
aby se jeho pomocí stala dobrou, věrnou a radostnou. Komunikace pak bude snadnější.
12. Nikdo nedává, co nemá. Abychom mohli předávat nauku Církve, je v první řadě třeba ji v sobě mít.
13. Díky naslouchání Božímu slovu a jeho přijetí člověk dokáže pochopit sám sebe a dát svému životu smysl.
14. Pán z nás chce mít svaté v pravém slova smyslu, uprostřed našich povinností, svaté,
kteří se vyznačují svatostí radostnou a přitažlivou, vedoucí druhé k setkání s Kristem.
15. Věrnost Bohu se pěstuje den ode dne, obvykle ve věcech zdánlivě málo významných, v drobných povinnostech každého dne.
16. I my máme jednat jako apoštolové – denně odpovídat na milosti, které dostáváme, být každý den věrný. Tak dojdeme cíle, kde nás očekává Kristus.
17. Čím jsme Bohu blíž, tím větší máme účast na jeho lásce a životě; čím víc porosteme v Božím synovství, tím bude naše radost větší a citelnější.
18. Ve světle Kristova kříže není místo pro strach z bolesti, protože chápeme,
že v bolesti se projevuje láska: láska skutečná, naše láska k Bohu a ke všem lidem.
19. Pros Pána, abys byl stále dobrým kořením v životě ostatních.
20. Prosme usilovně Pána, abychom u lidí ve svém okolí vždy viděli především to dobré,
dokážeme jim tak odpustit jejich chyby a pomůžeme jim je překonat.
21. Každý věřící, který plní Boží vůli, je bratrem Kristovým, protože se připodobňuje tomu, který vždy konal Otcovu vůli.
22. Toto je klíč ke dveřím do království nebeského: Ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce…ten vejde.
23. Když zjistíme, že Bůh od nás něco žádá, máme to učinit ochotně a s radostí.
24. Bůh zasévá do všech. Každému člověku uděluje pomoc potřebnou k jeho spáse.
25. Tomu, kdo se snaží a je horlivý, bude od Boha dána veškerá pomoc. Avšak tomu, kdo nemá lásku ani horlivost, neudělí Bůh nic.
26. Vnitřní život je určen k růstu, stejně jako láska: Pokud řekneš dost, jsi uvnitř mrtev.
27. Naše slabosti nám pomáhají hledat Boží milosrdenství, být pokorní. Větší pokora je ku prospěchu všem ostatním ctnostem.
28. Kdo nedýchá, zemře udušením. Kdo nepřijímá poslušně milost, kterou Bůh neustále uděluje, zemře udušením duchovním.
29. Pán počítá s neúspěchy, ale také očekává v průběhu našeho života mnoho malých vítězství.
Dosáhneme jich pokaždé, když zachováme věrnost vnuknutím a podnětům Ducha Svatého.
30. Přátelství, pokud je opravdové, se upřímným napomenutím prohlubuje a zušlechťuje.
31. Budeš-li muset opravovat chyby, čiň tak s láskou, ve vhodnou chvíli, aniž bys druhého ponížil,
a se snahou poučit se a zlepšit v tom, co u druhých opravuješ.
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Chrámová hudba na Broumovsku v
průběhu pěti století. (5)
Ing. Vladimír Hrubý
Nástupcem F. Žďarského se stal roku 1871
Franz Tölg (1829-1884), který pocházel z
Martínkovic. Počátky jeho učitelského působení
jsou patrné v Božanově, kde je v knize příbuzenstva uveden zápis z roku 1868 týkající se jeho
svatby s Theresií Michel dne 23. června téhož
roku. Zde je uvedeno Tölgovo bydliště v Božanově č. 107, tehdy budova staré školy. Zároveň
je Tölg označen jako pomocný učitel (Schulprovisor). Tölg vykonával funkci ředitele kůru
v Martínkovicích do konce roku 1880, kdy tuto
funkci musel ze zdravotních důvodů opustit. 8.
ledna 1881 prodal farnosti na základě seznamu
z tohoto dne celý svůj hudební archív za 90 florinů. Celkem seznam obsahoval 81 mší, 38 ofertorií, 30 gradualií, 29 motet, duet, árií, 16 litanií a
mnoho dalších skladeb do celkového počtu 292
kusů hudebnin.
Tehdejší duchovní správce P. Beda Zocher poznamenal do tohoto dokumentu následující text:
„Vyznačené hudebniny k výše uvedenému datu
předal martínkovický vrchní učitel Fr. Tölg za devadesát zlatých kostelu po celkovém zaplacení,
neboť k poslednímu dni roku 1880 složil službu ředitele kůru z důvodu nepříjemné nemoci.
Hudebniny pocházejí od předcházejícího ředitele
kůru Franze Žďarského. Nynější učitelé nemají v
hudbě zalíbení, tedy ani v hudebninách! Pomáhej
Bůh!“
Po smrti Tölga nastoupil v roce 1884 do funkce
učitele Josef Švorčík, který však s největší pravděpodobností funkci ředitele kůru nezastával.
Významnou postavou hudebního života koncem
19. a začátkem 20 stol. Byl Augustin Pischel
(1852-1916). Narodil se 23. 2. 1852. Pischel
působil na zdejším kůru jako jeho ředitel od 17.
3. 1885 do 8. 3. 1887 a poté zde zastával až
do své smrti funkci varhaníka. Před nástupem

do Martínkovic
působil Pischel
jako varhaník v
Božanově v letech
1881-1884. Současně s Martínkovicemi působil
také na kůru v
Otovicích v leFerdinand Hausdorf (1877 – 1938) tech 1881-1916.
Pischel byl velmi
činný hudebník, o čemž svědčí i množství opisů
not v místním hudebním archívu. Dochovalo se i
několik jeho drobnějších skladeb – Veni sancte
Spiritus, Egredientem a další. Tyto skladby jsou
uloženy rovněž v místním archívu hudebnin. Zemřel jako bezdětný 6. 9. 1916 v Martínkovicích a
byl pochován na místním hřbitově. Jeho hrob je
dodnes sice dochován, ale je ve špatném stavu.
Jeho žena Christine nar. 14. 8. 1864 zemřela 15.
12. 1939 a je pochovaná společně s manželem.
Po smrti Pischela nastoupil na zdejší kůr Ferdinand Hausdorf (1877-1938). Hausdorf se
narodil 11. 3. 1977 v Božanově. Na kůru začal
působit v roce 1916 po smrti Augustina Pischela. Původně působil na kůru v Otovicích od roku
1912. Podle
vyprávění pamětníka
p.
Krále, bývalého hrobníka v
Martínkovicích
a v Božanově,
byl Hausdorf
vynikající hudebník. Vedl
smíšený chrámový
sbor,
orchestr a zároveň
velice
dobře hrál na

Manželství homosexuálů?
Pro RC-Monitor P. Tomáš Reschel

V době, kdy se diskuze o možnosti uzavření
manželství osobami stejného pohlaví stává tématem debat na půdě českého parlamentu s ohledem na možnou legalizaci
takového svazku, je možná dobré zamyslet
se nad způsobem argumentace v takovýchto debatách.

Jak se argumentuje
Ti, kdo se považují za zastánce legalizace stejnopohlavních svazků, často argumentují tím, že
současná legislativa je diskriminující vůči osobám s homosexuální orientací. Nejběžnější argument zaznívající z těchto kruhů zní: „Proč by
i homosexuálové neměli mít stejná práva jako
6

varhany. Vedl také dechový orchestr v Otovicích.
Pocházel z Božanova č.p. 26. Nikdy se neoženil,
i když měl nějakou známost.
Za svého působení na kůru prováděl chrámovou
hudbu odpovídající této době. Prováděl úpravy
různých skladeb pro potřeby místního sboru. V
hudebním archívu se nacházejí jeho tři skladby č.
268 Pange linqua a 2 Marienlieder č. 287.
Zemřel svobodný 30. 12. 1938 a byl pochován
na hřbitově v Martínkovicích vedle své matky.
Jeho hrob je dodnes zachován.
Po smrti Hausdorfa začal obstarávat službu na
kůru Josef Milan. Milan byl soukromým učitelem hudby. Zároveň působil jako učitel hudby a
varhaník v Božanově. Ve válečné době se přestěhoval do Broumova, kde působil jako učitel
hudby a zastupující varhaník. Po roce 1945 byl
odsunut do Německa, jeho manželka zůstala v
Broumově, kde i zemřela.
(Pokračování příště)

ostatní?“ Tito lidé přece nejsou méněcenní kvůli
své „menšinové“ orientaci. V pozadí této argumentace se nachází často nevyjádřený předpoklad principu spravedlivého přístupu ke vše
lidem bez rozdílu, kterému samozřejmě nelze nic
vytýkat. Spravedlnost je základní ctnost, bez níž
se žádné lidské společenství neobejde, pokud
má mít nějaké trvání.
Odpůrci legalizace stejnopohlavních svazků se
odvolávají na tradiční pojem a chápání man-
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želství jako výlučného svazku muže a ženy za
účelem založení rodiny a tvrdí, že případná legalizace „manželství homosexuálů“ tento tradiční
institut ohrožuje. Občas se v jejich argumentaci
objeví i odkaz na práva dětí: „Proč by děti neměly mít právo znát své skutečné rodiče (otce a
matku) a proč by tyto děti neměly mít právo mít
otce i matku a ne, jen dva otce nebo dvě matky?“
Tato argumentace je jistě také zajímavá, ale pro
prvně jmenovanou skupinu nepříliš přesvědčivá,
protože zachování nějakého abstraktního pojmu
„manželství“ neobstojí před požadavkem rovného přístupu ke všem lidem.

něco daného a neměnného. Nicméně i přirozený
zákon je chápán jako daný zákon našeho rozumu. Naše společnost a její způsob uvažování už
ale pojem „zákon“ vztahovaný na přírodní zákony, morální zákony a právní formulace zákonů
chápe jako zcela odlišné skutečnosti. Pokud by
se někdo zeptal člověka argumentujícího odkazem na lidská práva: „Na čem je Vaše chápání určitého práva založeno?“, asi by odpověděl
oním odkazem na princip spravedlnosti, kterému
(jak bylo naznačeno výše) nelze nic vytknout, ale
asi by neodpovídal odkazem na podstatu daných
skutečností.

V současnosti se zdá, že ani jedna skupina argumentujících není schopná přesvědčit své oponenty o pravdivosti svých argumentů. Existuje
vůbec nějaký způsob, jak mezi těmito dvěma
skupinami rozhodnout, kdo je blíže pravdě?

Ale jsou skutečně lidská práva založena na něčem, co odkazuje na podstatu věcí? V současné diskuzi se zdá, že lidská práva jsou chápána
spíše jako něco, co si nějaká skupina vybojuje.
Jsem přesvědčen, že moderní chápání lidských
práv lze úspěšně zpochybnit, zejména s ohledem
na jejich „dynamické“ (tzn., proměnné) chápání.
To ovšem není cílem tohoto pojednání. A ani to
neznamená, že by nic podobného lidským právům neexistovalo.

Realistický přístup: cesta k novému
uchopení problému
Rozhodl jsem se napsat tuto úvahu, neboť se mi
zdá, že v současné diskuzi citelně chybí odkaz na
reálnou povahu (přirozenost) věcí. Jsem si plně
vědom, že někteří „moderně“ smýšlející lidé mě
šmahem označí za homofoba nebo demagoga,
ale tím se nechci příliš znepokojovat, protože takové „nálepky“ jsou jen důkazem toho, že lidé,
kteří je používají, nejsou schopni či ochotni racionálně argumentovat.
Co rozumím pod pojmem reálná povaha věcí?
Nemyslím zde nějaké sociologické studie o povaze homosexuálních a heterosexuálních svazků – to přenechám odborníkům z jiných oborů.
Mám na mysli vztahování se rozumu k realitě
věcí. Je to náš rozum, který je jediným měřítkem
všeho, nebo je tu určitá realita, kterou sám rozum
musí respektovat a která je na samém počátku
jeho poznávání a chápání? V zásadě se jedná o
protiklad moderního myšlení (např. typu karteziánského: „myslím, tedy jsem“, kde je vědomí
toho, že myslím, podmínkou samotného myšlení)
a tradičního přístupu, ve kterém se myšlení a
chápání podřizuje realitě věcí (pravda definovaná
jako adaequatio rei et intellectus ve smyslu připodobnění se rozumu realitě dané věci) a ve kterém je možné, že člověk něco ví, aniž by si nutně
musel být vědom, že to ví, protože reflexe nad
vlastním úkonem poznávání následuje samotný
proces poznávání.
Otázka lidských práv je otázkou moderní doby.
Tradiční teologicko-filozofický přístup se zabývá
spíše otázkou zákonů. Zákon je v tomto přístupu
chápán jako analogický termín, který lze aplikovat stejně dobře na fyzikální zákony, přirozený
(morální) zákon či na právní formulaci tohoto zákona pro dobro života jednotlivců ve společnosti.
Fyzikální zákony jsou totiž (a to i dnes) chápány
jako zákony hmotných (neživých) těles, tedy jako

Přirozené inklinace
Domnívám se, že lze ukázat, že manželství je
přirozené společenství, které má své přirozené
cíle, a proto není možné jej aplikovat nerozlišeně na soužití muže a ženy, na jedné straně, a
na společenství dvou osob stejného pohlaví, na
straně druhé. Svatý Tomáš Akvinský definuje čtyři základní inklinace, které patří k lidské přirozenosti a které bychom mohli nazvat tíhnutím či
nasměrováním lidské přirozenosti. První inklinací
je touha po zachování sebe sama. Tuto inklinaci sdílí lidská přirozenost se vším, co je, protože
vše, co je, nějakým způsobem tíhne k zachování
svého bytí – jinak by to už nebylo. Defektem (poruchou) na úrovni této první inklinace je smýšlení
sebevraha.
Druhou inklinací je touha po zachování rodu. Tu
má člověk společnou se všemi živými organismy.
Každý ví, že přežívání rodu je trvalejší než život
jednotlivce. Tato inklinace je nějakým způsobem
vlastní každému živému organismu a u pohlavně
rozlišených organismů to znamená vzájemnou
přitažlivost pohlavně komplementárních jedinců
téhož druhu jednoho k druhému. Přirozeným, základním a prvotním cílem této inklinace je zachování rodu. A právě na této rovině musíme konstatovat, že homosexuální orientace je v rozporu s
touto přirozenou inklinací. Proč vlastně? Protože
sexuální přitažlivost k osobě stejného pohlaví
nemá nic společného s přirozenou inklinací zaměřenou na zachování rodu. Spojení dvou osob
stejného pohlaví nemůže nikdy (per principium)
vést ke vzniku nového života. Odkaz na argument
(z hlediska podobnosti) o neplodnosti některých
heterosexuálních párů neobstojí, protože v tomto
druhém případě se jedná o defekt per accidens,
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tj. nikoliv o podstatný, ale pouze o akcidentální
nedostatek. Snaha o právní zakotvení společenství dvou osob stejného pohlaví, které by se mělo
nazývat manželstvím, je snahou postavit na stejnou úroveň přirozené společenství a společenství
nepřirozené (nebo proti-přirozené, chcete-li).
Problémy s pojmy a další rizika
Neméně zavádějící je samotné (dnes už bohužel)
obecně přijímané rozlišení homosexuální – heterosexuální. Řecké μ (homoios) znamená stejný,
zatímco (heteros) znamená jiný, odlišný. Člověk
podvědomě vnímá, že stejné patří ke stejnému,
nikoliv stejné k odlišnému. V oblasti sexuality je
to ovšem právě naopak. To, co bývá označováno
jako stejné, je ve skutečnosti nepřirozené, nekompatibilní a nekomplementární (nedoplňující
se).
Samostatnou kapitolou problému je otázka dětí.
Pokud se skupinám LGBTIQ+ podaří postavit
na stejnou úroveň manželský svazek kohokoliv
s kýmkoliv, dalším krokem bude zcela logicky
otázka adopce nebo „výroby“ dětí na zakázku.
Opět se budeme setkávat s argumenty odkazujícími na „rovnost práv pro všechny“. Tedy princip
spravedlnosti, kterému se dá těžko něco vyčítat
z důvodů uvedených výše, ale který v této argumentaci záměrně některé otázky nechává stranou. Co ovšem taková věc způsobí s nezralými
lidskými bytostmi? Všichni víme, že dospívající
mají potřebu identifikace (vzor) a vztahování se k
opačnému pohlaví. Požadavky nátlakových skupin mohou tyto dospívající uvrhnout do těžkých
osobních krizí.
Jak postupovat?
Nechci, aby moje úvaha vyzněla jako nějaký
zaujatý útok proti lidem tíhnoucím na úrovni intimity k osobám stejného pohlaví. Katechismus
uvádí, že „psychický zrod homosexuality zůstává
z velké části nevysvětlitelný“ (č. 2357) a že tito
lidé „mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem“ (č. 2358). Písmo svaté odsuzuje nejen
protipřirozené neřesti, ale i smilstvo a cizoložství
i jiné hříchy (např. 1 Kor 6,9-10).
Myslím, že opravdu důležité je to, aby se každý
sám zamyslel nad tím, jak může přispět k autentickému budování společného dobra lidského
společenství, aniž by v bojovém zápalu s ohledem pouze na své soukromé cíle a bez ohledu
na rizika, které takový boj přináší, chtěl bezhlavě
měnit věci, které jsou ověřené zkušeností mnoha
tisíci lidských generací.
P. Tomáš Reschel,
farář v Horní Sloupnici
Autor je kněz, přírodovědec a morální teolog
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
4. červenec
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, děkanský k.
10:00
Broumov, klášter		
18:00
11. červenec
Broumov, děkanský k.
Broumov, klášter		

10:00
18:00

V červnu se toho stihlo hodně
Během posledního měsíce prvního pololetí jsme opravdu ve farnosti nezaháleli. Ze slavnostního požehnání částečně opravených některých kostelů hned z kraje měsíce čerpáme povzbuzení ještě i dnes.
Pečlivě jsme to probrali během Farního dne, který se konal o týden poté. Za nějak zvládnutý školní rok
jsme děkovali krátce před přebíráním vysvědčení v bazilice ve Vambeřicích. Rovněž tak jsme prosili
ochranu a Boží milost během prázdnin. Následující neděli se v Ruprechticích konala Slavnost Prvního
svatého přijímání, kdy k eucharistickému stolu přistoupila Julie Máslová a Daniela Škorvánková.
Na faře v Ruprechticích došlo k provedení úprav kanalizace a septiku a povrchových úprav dvoru
farního areálu v celkové výši 74.000 Kč.
P. Martin Lanži
(foto Veronika Adamová)

18. červenec
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Šonov, sv. Markéta		
08:30
Vižňov			10:00
Broumov, děkanský k.
10:00
Broumov, klášter		
18:00
25. červenec
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, děkanský k.
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

Adorace: středa, P+P, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 18:30 – 19:00
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše
sv. 08:30 v děkanském k.
Sv. smíření - sobota 31/07, P+P, 09:00 – 10:00;
Změna vyhrazena.

Ani červenec nebude pozadu
Z kraje prvního prázdninového měsíce opět přijdou za „Pán Bůh zaplať“ brigádovat 2 desítky dobrovolníků ze seskupení Summer Job. Druhý červencový víkend se pak desítka mladých farníků bude
účastnit už 35. setkání rodáků v hotelovém resortu Heiligenhof v Bad Kissingen. Od 16. do 31. července se pak 3 naši páťáci účastní česko-německého dětského tábora na stejném místě. Týden před tím
se na faře v Chotěborkách rovněž koná farní tábor. A se snad o poslední červencové neděli uskuteční
i cyklopouť do Nové Rudy.
P. Martin Lanži

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.
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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