BROUMOVSKÝ BIM
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
CENA – DOBROVOLNÁ ... DĚKUJEME ZA VÁŠ PŘÍSPĚVEK

15. srpen
Letos snad oslava nejmladšího dogmatu katolicismu neprojde kolem
nás bez povšimnutí. Určitě i proto, že Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
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připadne na neděli. Je to slavnost naděje, kterou tolik potřebujeme. Velice
osobitě to je zobrazeno v klášteře bratří benediktinů v Rohru in Niederbayern.
P. Martin Lanži
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Promluva papeže
Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Evangelium poslední červencové nedělní liturgie
vypráví slavnou epizodu rozmnožení chlebů a
ryb, kdy Ježíš nasytil asi pět tisíc lidí, kteří si ho
přišli poslechnout (srov. J 6,1-15). Je zajímavé
sledovat, jak tento zázrak probíhá: Ježíš nevytváří chleby a ryby z ničeho, ale pracuje s tím, co mu
učedníci přinesou. Jeden z nich říká: „Je tu jeden
chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby,
ale co je to pro tolik lidí?“ (v. 9). Je to málo, je to
nic, ale pro Ježíše to stačí.
Zkusme se nyní vžít do situace tohoto chlapce. Učedníci ho požádají, aby se s nimi podělil
o všechno, co má k jídlu. Zdá se, že je to nesmyslný návrh, ba dokonce nespravedlivý. Proč
připravit člověka, navíc malého kluka, o to, co
si přinesl z domova a má právo si to nechat pro

sebe? Proč brát jednomu člověku to, co stejně
nestačí k nasycení všech? Z lidského hlediska
je to nelogické. Ale ne pro Boha. Naopak, díky
tomuto malému daru bez nároku na odměnu, a
proto hrdinskému, může Ježíš nasytit všechny.
To je pro nás velké poučení. Říká nám, že Pán
může udělat mnoho i s tím málem, které mu
dáme k dispozici. Bylo by hezké se každý den
ptát sami sebe: „Co dnes přináším Ježíši?“. On
může udělat mnoho s naší modlitbou, s gestem
lásky k druhým, dokonce i s naší bídou, kterou
jsme mu předali do jeho milosrdenství. Dějme
naše málo Ježíšovi. On dělá zázraky. Takto Bůh
rád jedná. Dělá velké věci z maličkostí, z darovaných věcí.
Všichni velcí hrdinové Bible - od Abraháma přes
Marii až po dnešního chlapce - ukazují tuto logiku maličkosti a darování. Logika maličkosti a
darování. Logika darování je tak odlišná od té
naší. Snažíme se hromadit a zhodnocovat to,
co máme, ale Ježíš nás žádá, abychom dávali,
abychom ubírali. My rádi přidáváme, rádi přidáváme; Ježíš rád ubírá, rád něco odebírá, aby to
dal druhým. Chceme znásobovat sami pro sebe.
Ježíš oceňuje, když se dělíme s druhými, když
se dělíme. Je zajímavé, že v evangeliích, která
popisují rozmnožení chlebů, se sloveso „rozmnožit“ nikde nevyskytuje. Naopak, použitá slovesa mají opačné znaménko: „lámat“, „dávat“,

Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Ctnosti
377. Co to je ctnost?
Je habituální a rozhodná dispozice (stálá ochota)
konat dobro. „Cílem ctnostného života je stát se
podobným Bohu“ (sv. Řehoř z Nisy). Existují lidské
ctnosti a teologální.
378. Co to jsou lidské ctnosti?
Lidské ctnosti jsou habituální a trvalé dokonalosti
inteligence a vůle, které řídí naše skutky, dávají do
pořádku naše vášně a zaměřují naše chování ve
shodě s rozumem a vírou. Získané a posílené skrze
mravně dobré a opakované skutky, jsou očišťovány
a vyvýšeny Boží milostí.
379. Které jsou hlavní lidské ctnosti?
Jsou to ctnosti, nazývané základní, jež slučují všechny ostatní a vytvářejí základy ctnostného života, tedy
moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
380. Co to je moudrost?
Moudrost disponuje rozum, aby v každé situaci
rozlišoval, co je naším opravdovým dobrem, a volil
náležité prostředky k jeho dosažení. Vede ostatní
ctnosti tím, že jim dává pravidlo a míru.
381. Co to je spravedlnost?
Spravedlnost spočívá ve stálé a pevné vůli dávat
druhým, co jim patří. Spravedlnost vůči Bohu je na-

zývána „ctnost zbožnosti“.
382. Co to je statečnost?
Statečnost zabezpečuje pevnost v obtížích a vytrvalost při hledání dobra tím, že dospěje až ke schopnosti eventuální oběti vlastního života pro spravedlivou věc.
383. Co to je mírnost?
Mírnost tlumí přitažlivost rozkoší, zajišťuje vládu
vůle nad pudy a činí nás schopnými vyrovnanosti
při užívání stvořených dober.
384. Co to jsou teologální ctnosti?
Jsou to ctnosti, jejichž počátkem, důvodem a předmětem je sám Bůh. Jsou vlity člověku s posvěcující
milostí a činí jej schopným žít ve vztahu k (Nejsvětější) Trojici a tvoří základ, animují mravní jednání
křesťana tím, že oživují všechny lidské ctnosti. Jsou
zárukou působení Ducha Svatého v mohutnostech
lidské bytosti.
385. Které ctnosti jsou teologální?
Teologální ctnosti jsou víra, naděje a láska.
386. Co to je víra?
Víra je teologální ctnost, kterou věříme v Boha a věříme všemu, co nám zjevil a co církev předkládá k
věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se člověk
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„rozdělovat“ (srov. v. 11; Mt 14,19; Mk 6,41;
Lk 9,16). Sloveso „rozmnožit“ se tam však nepoužívá. Skutečným zázrakem, říká Ježíš, není
rozmnožení, které vyvolává chloubu a moc, ale
rozdělování, sdílení, které nechává růst lásku a
umožňuje Bohu konat zázraky. Zkusme se více
dělit. Zkusme tento způsob, který nás učí Ježíš.
Ani v dnešní době neřeší množení statků problémy bez spravedlivého sdílení. Na mysl přichází tragédie hladu, která postihuje zejména
ty nejmenší. Bylo spočítáno, že každý den na
světě zemře v důsledku podvýživy asi sedm tisíc
dětí mladších pěti let, protože nemají dostatek
jídla. Tváří v tvář takovým skandálům se Ježíš
obrací i na nás s výzvou, podobnou té, kterou
pravděpodobně přijal chlapec z evangelia, který
nemá jméno a v němž se všichni můžeme vidět:
„Odvahu! Ddej to málo, co máš, své talenty a
majetek, dej to k dispozici Ježíši a svým bratřím
a sestrám. Nebojte se, nic se neztratí, protože
když se dělíte, Bůh to rozmnožuje. Zažeňte falešnou skromnost a pocit nedostatečnosti, věřte
mi. Věřte v lásku, věřte v sílu služby, věřte v sílu
bezplatnosti.“
Kéž nám Panna Maria, která odpověděla „ano“
na bezprecedentní Boží nabídku, pomůže otevřít
naše srdce Pánovým pozváním a potřebám druhých.
www.vaticannews.va/ca;25.07.2021
svobodně oddává Bohu. Proto se ten, kdo věří, snaží
poznat a plnit Boží vůli, protože „víra se projevuje
láskou“ (Gal 5,6).
387. Co to je naděje?
Naděje je teologální ctnost, jíž toužíme a s pevnou
důvěrou očekáváme, že nám Bůh dá věčný život
jako naše štěstí tím, že klademe svou důvěru do
Kristových příslibů a opíráme se o milost Ducha
svatého, abychom si jej zasloužili a vytrvali až do
konce pozemského života.
388. Co to je láska?
Láska je teologální milost, kterou milujeme Boha
nade všechno a svého bližního jako sebe samého
z lásky k Bohu. Ježíš z ní dělá nové přikázání, plnost
Zákona. Ona je „poutem dokonalosti“ (Kol 3,14),
základem ostatních ctností, ona je ta, která oživuje,
inspiruje a pořádá: bez ní „nejsem nic“ a „nic mi
neprospěje“ (1 Kor 13,1-3).
389. Co to jsou dary Ducha svatého?
Dary Ducha svatého jsou trvalé dispozice, aby člověk ochotně následoval Boží vnuknutí. Je jich sedm:
moudrost, rozum, rada, síla, vědění, zbožnost a bázeň Boží.
390. Jaké jsou plody Ducha svatého?
Plody Ducha svatého jsou dokonalosti utvářené v
nás jako prvotiny věčné slávy. Tradice církve jich
vypočítává dvanáct: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, laskavost, mírnost, věrnost,
tichost, zdrženlivost, čistota (Gal 5,22-23 vulg.).
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Nanebevzetí Panny Marie

Letní brigáda 2021

Katolické svatostánky mají vždy svého patrona. Klášterní kostel např. sv. Vojtěcha, děkanský kostel sv.
Petra a Pavla, kostel v kopečku sv. Václava, špitální
kostel Svatého Ducha. Dřevěný hřbitovní kostel je zasvěcen pak Panně Marii Nanebevzaté.
Slavnost, která se slaví uprostřed druhého prázdninového měsíce 15. srpna, má svou oficiální dogmatickou kodifikaci až z roku 1950. Jedná se zatím o
poslední dogma, čili je i nejmladší. Dogma znamená,
že katolický věřící, pokud to s vírou myslí vážně, věří
v danou pravdu víry. Když papež Pius XII. toto dogma
promulgoval, oficiálně potvrdil prastarou víru věřících, že Panna Maria byla vzata nejenom s duší, ale
i s tělem do nebe.
Vychází přitom z prosté zásady víry, že pokud se na
někoho nevztahuje tzv. dědičná vina – čili první hřích
v dějinách lidstva – hřích prarodičů Adama a Evy, neplatí pro něj ani zákon smrti. A protože Panna Maria
jako rodička Božího Syna Ježíše Krista, nemohla být
zasažena žádným hříchem, je logické, že podobně
jako její Syn o Velikonocích, i ona, vstoupila i se svým
tělem do další dimenze věčnosti.
Slavnost odkazuje na to, že křesťan se snaží pečovat
nejenom o svou duši, ale i o tělo. Dogma zároveň
připomíná i úctu k lidským ostatkům. A v neposlední
řadě posiluje naději ve vzkříšení z mrtvých.
P. Martin Lanži

Minulé léto byli mladí brigádníci ze seskupení
Summerjob zahlceni zvláště pracemi na zpřístupnění nástěnné malby Triumfu smrti v budově
dnešního děkanství. Letošní pomoc cca 15 dobrovolníků byla zaměřena na dílčí práce v rámci
souboru broumovské skupiny kostelů. Díky patří
jim, ale i těm, kdo se zhostili milé služby hostitelů.
P. Martin Lanži

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

ECCLESIA IN EUROPA XVII.

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
Vychovávat k dospělé víře
50. „Dnešní kulturní a náboženská situace Evropy
vyžaduje přítomnost katolíků vyspělých ve víře a
misionářských křesťanských komunit, kteří by vydávali svědectví o Boží lásce ke všem lidem“. Hlásání evangelia naděje v sobě tedy zahrnuje snahu
přejít od víry opírající se o společenské zvyklosti, i
když si zaslouží ocenění, k osobní a dospělé víře, k
víře osvícené a přesvědčené. Křesťané jsou povoláni k víře, která jim umožní kriticky se konfrontovat
se stávající kulturou a odolávat jejím svodům; účinně zasahovat do kulturního, ekonomického, sociálního a politického prostředí; ukazovat, že společenství členů katolické církve a ostatních křesťanů
je silnější svazek než jakékoliv etnické pouto; s
radostí předávat víru novým generacím a budovat
křesťanskou kulturu schopnou evangelizovat ten
nejširší kulturní kontext, v němž žijeme.
51. Kromě toho, že se křesťanské komunity snaží,
aby služba slova, slavení liturgie i skutky lásky byly
zaměřeny na vzdělávání a k podpoře zralé a osobní víry, je nutné, aby se snažily o katechezi vhodnou pro odlišné duchovní cesty věřících různého
věku a různých životních poměrů a postaraly se
také o náležité formy duchovního doprovázení a o
znovuobjevení významu vlastního křtu. Základním
opěrným bodem tohoto úsilí bude Katechismus
Katolické církve. Uznáme-li nepopiratelnou prioritu

Rok 2021
ve farních akcích

katechetické služby v pastorační činnosti, musíme
ji pěstovat anebo po případě znovu rozvinout jako
výchovu a rozvoj víry každé osoby, aby tak semeno
zaseté Duchem Svatým a předané křtem rostlo a
dosáhlo zralosti. Se stálým odkazem na Boží slovo,
uchovávané v Písmu svatém, hlásané v liturgii a
vykládané církevní tradicí, je organická a systematická katecheze bezpochybně zásadním a prvním
nástrojem výchovy křesťanů k dospělé víře.
52. V téže linii je třeba také zdůraznit důležitý úkol
teologie. Existuje totiž vnitřní a nedílný svazek mezi
evangelizací a teologickou reflexí, neboť teologie
je vědou s vlastním statutem a vlastní metodologií,
žije z víry církve a slouží jejímu poslání. Rodí se z
víry a je povolána ji vykládat, a uchovává tak svůj
nezadatelný svazek s křesťanským společenstvím
ve vší jeho členitosti; existuje k službě duchovnímu
růstu všech věřících a přivádí je k důkladnému pochopení Kristova poselství. Při plnění poslání hlásat
evangelium naděje oceňuje církev v Evropě s vděčností povolání teologů, váží si ho a podporuje jejich
práci. S úctou a láskou se na ně obracím s výzvou, aby vytrvali ve službě, kterou konají, vždycky
spojovali vědecké bádání s modlitbou, věnovali se
pozornému dialogu se současnou kulturou, věrně
přilnuli k učitelskému úřadu, spolupracovali s ním
v duchu společenství v pravdě a lásce, naslouchali
sensu fidei Božího lidu a přispívali k jeho živení.
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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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Naděje Evropy
Při pohledu na staré fotky interiérů kostelů v Ruprechticích a Vižňově je možné alespoň nějak si zpřítomnit někdejší krásu jedinečných svatostánků
Broumovska. Příčiny devastace – vyhnání těch, kteří podstatné události svých životů od kolébky až po hrob prožívali právě v sakrálním prostoru a
nástup režimu, který tento přirozený duchovní biorytmus zničil – jsou latentně známé.
Pomalu osm desítek let od konce Druhé světové války a více než tři dekády učení se života ve svobodě můžou metaforicky prezentovat právě kostely sv. Jakuba a Anny. Velká rekonstrukce ruprechtického kostela z prostředků fondů Evropské unie, která však zdaleka není u konce, a kontinuální
oprava toho vižňovského z prostředků Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Děkanství Broumov, ale i Nadace ČEZ, která však ve srovnání
s tím sousedním jakoby ani neprobíhala, poukazují na zmíněné příčiny degenerace, ale i směr rehabilitace.
V rámci 35. setkání rodáků v Bad Kissingen
bylo během prezentace o obnově nejenom sakrálního rozměru života slyšet autenticky vděčné reakce těch, co se na Broumovsku narodili,
ale své životy už žijí a stejně tak i jejich děti a
vnoučata budou žít v Nové vlasti.
Bylo však slyšet i angličtinu, kterou se dorozumívala desítka mladých z obou národů. Jakousi
čepičkou toho všeho pak byl zdařile vyprázdněný velký sud olivětinské jedenáctky.
Osobní setkání a zkušenost. Poznávání minulosti a odhodlání nebát se budoucnosti, která
Evropu čeká. Malý krok v rámci celku, velký v
rámci osobní formace.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
JOSEF SUCHÁR
ZÁZRAK V NERATOVĚ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018
1. Život z víry není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě. Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích.
On nás z toho vyvede, nenechá nás v bažině.
2. Kristovo světlo osvěcuje každou temnotu.
3. Vzájemným poznáváním roste úcta mezi námi.
4. Kostel je místem setkání člověka s Bohem. Lidé by si měli uvědomit, že i v jejich městě to může být místo, kam mohou zajít, když je jim těžko.
5. Je důležité o věcech mluvit, tříbit názory. Pak je ale potřeba nabídnout ruce a konkrétně něco udělat.
6. Když se modlí lidé, kteří Bohu důvěřují, tak je vyslyší. Konkrétní forma už je na Bohu a na tom daném člověku.
On to vždy udělá tak, jak je to pro člověka nejlepší.
7. Pokud není člověk pánem sám nad sebou a svou vůlí, tak se propadá blíž k živočišné říši.
8. Co jsi k sobě připoutal, za to jsi odpovědný.
9. Mše svatá bude vždy vrcholem pocty Bohu. Není nic většího.
10. Kristus je živý a je součástí naší rodiny.
11. Pokud je mezi mnou a druhým člověkem vztah přátelství, pak mě jeho jinakost obohacuje.
Nemusím mít strach z toho, že by mě ohrožovala. Naopak mě může inspirovat.
12. Bůh dokáže akceptovat naši nedokonalost. V tom je Boží vedení nádherné.
13. Je třeba být pevně zakotven ve své víře. To je bod, ze kterého můžu věci kolem sebe posuzovat.
14. Bůh nás sem přivedl, dal nám zemi, kterou jsme nevybudovali.
Náš úkol je, abychom to budoucí generaci předali krásnější, než jak jsme to převzali my.
15. Nemusím dělat všechno, ale mám dělat pořádně to, co dělám.
16. I můj omyl si Bůh může použít k tomu, aby změnil něco v mém životě nebo v životě někoho dalšího.
17. V našem životě bychom neměli pokažené věci hned vyhazovat.
Příliš jsme si zvykli, že vše vyměňujeme, přechází to i do mezilidských vztahů. Nesnažíme se opravovat, ale vyměňujeme.
18. Když dělám věci sám, trochu to ztrácí smysl.
Smysl to má, když to dělám s ostatními, když se o tom pak můžeme společně bavit. Utváří se tím společenství.
19. Bůh mě provází s mateřskou láskou, kterou mě celý život něžně vede.
Nemusím čekat velké prožitky a zvraty, ale setkávám se s Ním v nejobyčejnějších věcech, v každodenním životě.
20. Ranní modlitba je velmi důležitá. Potřebujeme zvlášť na začátku den, aby nás Někdo dobře naformoval.
21. Modleme se modlitbu Anděl Páně. Už naši předkové věděli, že polední zvon v sobě nese předěl dne.
Je to okamžik k zamyšlení, co jsem chtěl udělat a neudělal. Poledne v sobě nese možnost nápravy.
22. Bůh mě má rad, a i když udělám cokoliv, tak mi vždy znovu nabídne možnosti k tomu,
abych mohl žít krásně, smysluplně a mohl využívat své schopnosti.
23. Ohleduplnost je součástí života. Žít jeden pro druhého je obdivuhodné.
24. Dělat to, co nikdo nedělá. Kde je hodně lidí, tam nejsi potřeba.
25. Nikdo a nic není zbytečné, se vším lze pracovat a může to přinést radost dalším lidem.
26. Musíme svou práci dělat tak zajímavě, aby inspirovala další.
27. Bůh je dobrý, Ježíš nás zachránil a pomůže nám, když ho budeme prosit.
28. Začít není problém, důležité je vědět, co chci, přesvědčit o tom druhé a vytrvat. A pověsit to celé na Krista.
29. K cíli vedou různé cesty a je jen na mně, zda pojedu na kánoi, na kole či pěšky. Ale podle toho se připravuji.
30. I skrze své chyby můžu být druhým prospěšný.
31. Všechno může pominout, být zničeno, ale Bůh zůstává.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
1. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
18:00
8. srpen
Broumov, hřb. k. PM
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

07:00
08:30
10:00
10:00
18:00

15. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Mše sv. 			
8:30 nebude
Vižňov			10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
18:00
22. srpen
Broumov, hřb. k. PM
07:00
Božanov			08:30
Heřmánkovice		
10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
18:00
29. srpen
Broumov, hřb. k. PM
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

07:00
08:30
10:00
10:00
18:00

Mše sv. v týdnu, Broumov
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.;
Sv. smíření - sobota 28/07,
P+P, 09:00 – 10:30 – KONEC PRÁZDNIN;

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.

Změna vyhrazena.

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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