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Třetí jáhen
V průběhu několika let vyjde z broumovské farnosti už třetí trvalý jáhen.
Svěcení Vladimíra Uhnavého je plánováno na sobotu 16. října v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové. Uvedení do služeb farnosti pak bude hned
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v neděli 17. října v děkanském kostele v Broumově. Proto k této příležitosti
bude v danou neděli jenom jedna mše sv. v 10 hod, a to u sv. Petra a
Pavla. Podpořme v měsíci růžence obdivuhodné rozhodnutí člověka, který
je jedním z nás, alespoň jedním desátkem nejsilnější mariánské modlitby.
P. Martin Lanži
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Jediný autobus
Konkrétní datum letošní papežovy návštěvy Slovenska zazněl někdy na prahu nedávno skončeného léta. O první polovině září je už škola v
plném provozu a zbylé dny dovolené se šetří na
konec kalendářního roku. Přece se však uprostřed noci uprostřed září vypravil autobus, aby se
kousek za hranicí, kdysi společného státu, mohli
poutníci z náchodského okresu účastnit mše sv.,
kterou celebroval papež František.
Poutní místo Šaštín už jednu papežskou návště-

vu zažilo, kdy jej v roce 1995 navštívil dnes už
sv. Jan Pavel II. Kdybychom sečetli papežské návštěvy na území někdejšího Československa, tak
bychom zjistili, že od roku 1990 jich bylo celkem
sedm. Nejvýznamnější a co do počtu účastníků
největší byla hned ta první vůbec v dějinách
obou republik, po stranách řeky Moravy v dubnu 1990, krátce po pádu komunistické totality.
Taky byla jediná společná. V roce 1995 první
slovanský papež navštívil už oba, v té době ještě
stále nově vzniklé státy, samostatně. Potřetí přijel
Svatý otec, se třetím nejdéle trvajícím mandátem
v historii Katolické církve, v roce 1997 jenom
do ČR, aby uctil milénium od mučednické smrti
sv. Vojtěcha. Při té příležitosti navštívil i Hradec
Králové. V roce 2003 pak jako jednu ze svých
posledních návštěv za 27 let pontifikátu opět
navštívil Slovensko. Benedikt XVI., který v roce
2005 nastoupil po polském papeži, nezapřel svůj
bavorský původ a v roce 2009 navštívil ČR. I tehdy jsme z Broumova vypravili autobus do Staré
Boleslavi na mši sv. k poctě sv. Václava.
Letošní autobus byl dle všeho jediný za celou
Královéhradeckou diecézi, jejíž hranice se nacházejí od Broumova přes Harrachov, Poděbrady,
Kutnou Horu, Havlíčkův Brod, Polnou, Chrudim,
Pardubice, Hradec Králové, Českou Třebovou,
Ústí nad Orlicí a přes Rychnov nad Kněžnou,
Nové Město nad Metují a Náchod zase zpátky k
nám. V ČR byl 15. září pracovní den, na Sloven-

Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Osoba a společnost
401. V čem spočívá společenský rozměr
člověka?
Člověk má spolu s osobním povoláním k blaženosti společenský rozměr jako podstatnou složku
své přirozenosti a svého povolání. Vždyť všichni
lidé jsou povoláni k témuž cíli, k samému Bohu;
existuje jistá podobnost mezi společenstvím
božských Osob a bratrstvím, které mají lidé mezi
sebou zavést v pravdě a lásce; láska k bližnímu
je neodlučitelná od lásky k Bohu.
402. Jaký je vztah mezi osobou a společností?
Počátkem, subjektem a cílem všech společenských institucí je a musí být osoba. Některá
společenství, jako rodina a občanská společnost,
nejvíce odpovídají lidské přirozenosti, protože
jsou pro ně nutná. Mohou být užitečná také jiná
sdružení, jak v rámci politických společenství, tak
na mezinárodní úrovni, jen když respektují zásadu subsidiarity.
403. Na co poukazuje zásada subsidiarity?
Tento princip poukazuje na to, že nějaká společnost vyššího řádu nesmí přebírat úkol, který
přísluší společnosti nižšího řádu tím, že ji zbavuje

jejích pravomocí, ale spíše jí má pomáhat v případě potřeby.
404. Co jiného vyžaduje ryzí lidské soužití?
Vyžaduje, aby se respektovala spravedlnost a
správná stupnice hodnot, ale též aby se podřizovaly hmotné a pudové rozměry vnitřním a duchovním. Obzvláště tam, kde hřích rozvrací lidské soužití, je nezbytné vyzývat k obrácení srdcí
a k Boží milosti, aby se dosáhlo společenských
změn, které jsou skutečně ke službě každé osoby a celé osoby. Láska, jež vyžaduje a činí lidi
schopnými konat spravedlnost, je největší společenské přikázání.
405. Na čem se zakládá autorita ve společnosti?
Každé lidské společenství potřebuje právoplatnou autoritu, která by zajišťovala pořádek a
přispívala k uskutečňování společného dobra.
Taková autorita nachází svůj základ v lidské přirozenosti, protože odpovídá řádu, který stanovil
Bůh.
406. Kdy je vykonávána autorita právoplatným způsobem?
Autorita se vykonává právoplatným způsobem,
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sku státní svátek Sedmibolestné Panny Marie –
patronky země pod Tatrami. O to bolestněji zněla
slova slovenských kněží, že v mnoha farnostech
byl problém naplnit co i jeden autobus.
O to větší díky patří těm, komu to čas a zdraví
umožnilo, kdo uprostřed noci a uprostřed září
podstoupili šestihodinovou cestu od jedné hranice republiky k té druhé. V devadesátých letech
byly jiné technologické možnosti, něco zkomplikovala i opatření proti šíření čínského viru, taky
se obměnila skladba věřících. Proto je nadějné,
že pro vzájemné povzbuzení mezi pastýřem a
ovečkami si v onom jediném autobuse našly čas
všechny věkové kategorie.
P. Martin Lanži

když jedná pro společné dobro a používá k jeho
dosažení mravně dovolené prostředky.
407. Co to je společné dobro?
Společným dobrem se míní souhrn oněch podmínek společenského života, které dovolují skupinám a jednotlivcům plněji a rychleji dosáhnout
vlastní dokonalosti.
408. Co zahrnuje společné dobro?
Společné dobro zahrnuje respektování a rozvoj
základních práv osoby; rozvoj duchovních a časných dober osob i společnosti; mír a bezpečnost
všech.
409. Kde se výrazněji uskutečňuje společné dobro?
Mnohem úplnější uskutečnění společného dobra
se nachází v oněch politických společenstvích,
která hájí a rozvíjejí dobro občanů a středních
vrstev, aniž by zapomínala na všeobecné dobro
lidské rodiny.
410. Jak se člověk podílí na uskutečňování společného dobra?
Každá osoba, podle postavení a funkce, kterou
zastává, podílí se na rozvíjení společného dobra
tím, že zachovává spravedlivé zákony a ujímá se
úseků, za něž má osobní odpovědnost, jako je
starost o vlastní rodinu a úsilí ve vlastní práci.
Nadto se občané mají, nakolik je to možné, aktivně účastnit veřejného života.
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Milí bratři a sestry,
ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na
nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:
- příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
- povinná karanténa,
- dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
- omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.
V současné době se situace postupně navrací k normálu, a navíc je dostupné očkování proti nemoci
covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon
93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze
od osobní účasti na nedělní Mši svaté.
Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se
nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.
V Kristu Váš
biskup Jan

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

55. Jako v celém úsilí o „novou evangelizaci“, tak
také při hlásání evangelia naděje je nutné navázat
hluboký a rozumný mezináboženský dialog, zvláště
s židovstvím a islámem. „Je-li chápán jako metoda a prostředek k vzájemnému poznání a obohacení, nestojí v protikladu vůči misii ad gentes,
ale naopak, má na ni zvláštní návaznost a je přímo
jejím zvláštním výrazem“. Při uskutečňování tohoto dialogu nejde o to, dát se zlákat „lhostejným
smýšlením, netečností, která je rozšířena žel i mezi
křesťany a která má své kořeny v nesprávných teologických představách. Tento způsob myšlení je
proniknut náboženským relativismem, jenž vede k
domněnce, že ‚jedno náboženství má stejnou platnost jako druhé‘“.
56. Jde spíše o uvědomění si co nejživějšího vztahu, který spojuje církev s židovským národem,
a zvláštní úlohu Izraele v dějinách spásy. Jak již
vyplynulo z Prvního zvláštního shromáždění pro
Evropu Biskupského synodu a jak bylo zdůrazněno na posledním synodu, je třeba uznat společné
kořeny křesťanství a židovského národa, jenž byl
Bohem povolán ke smlouvě, která zůstává neodvolatelná (srov. Řím 11,29) a která dosáhla konečné
plnosti v Kristu. Je tedy nutné podporovat dialog
s židovstvím s vědomím jeho důležitosti pro křesťanské sebeuvědomění a pro překonání rozdělení
mezi církvemi a pracovat na tom, aby se rozvinuly
nové vzájemné vztahy. To vyžaduje, aby se každé
církevní společenství, pokud to dovolí okolnosti,
cvičilo v dialogu a spolupráci s věřícími židovského náboženství. To mimo jiné znamená, že „budeme pamatovat na to, jaký podíl mohli mít synové
církve na vzniku a šíření antisemitských postojů
v dějinách, prosit Boha o odpuštění a všemožně
podporovat setkání vedoucí ke smíření a přátelství

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)

ECCLESIA IN EUROPA XVIII.
Dialog s ostatními náboženstvími

Rok 2021
ve farních akcích

se syny Izraele“. V tomto kontextu bude ostatně
povinností připomenout jména nemálo křesťanů,
kteří i za cenu života těmto svým „starším bratrům“ pomáhali a zachraňovali je, zvláště v dobách
pronásledování.
57. Jde také o to, snažit se lépe poznávat jiná náboženství, aby bylo možné navázat bratrský dialog
s osobami, které jsou jejich členy a žijí v dnešní
Evropě. Zvláště důležitý je správný vztah k islámu.
„Ten musí být veden, jak si vícekrát v těchto letech
biskupů ve svém svědomí uvědomili, prozíravě, s
jasnými představami o jeho možnostech i o jeho
omezeních a s důvěrou v plán spásy, který má Bůh
se všemi svými dětmi“. Mimo jiné je nutné uvědomovat si značný rozdíl mezi evropskou kulturou,
jež má hluboké křesťanské kořeny, a muslimským
myšlenkovým světem. V tomto ohledu je nutné
vhodně připravit křesťany, kteří žijí v denním styku s muslimy, aby islám objektivně poznali a uměli
se s ním konfrontovat; tato příprava se musí týkat
zvláště seminaristů, kněží a všech pastoračních
pracovníků. Ostatně je pochopitelné, že církev, zatímco žádá, aby evropské instituce rozvíjely v Evropě náboženskou svobodu, současně zdůrazňuje,
že vzájemnost zaručení náboženské svobody má
být dodržována také v zemích odlišné náboženské tradice, kde žijí křesťanské menšiny. V tomto
ohledu „chápeme překvapení a frustraci křesťanů,
kteří přijímají například v Evropě věřící jiných náboženství a dávají jim možnost praktikovat svůj kult,
a kteří pak vidí, že je jim zakázáno konání křesťanského kultu“ v zemích, v nichž tito věřící, protože
jsou ve většině, udělali ze svého náboženství to
jediné přípustné a podporované. Lidská osoba má
právo na náboženskou svobodu a nikdo, v kterékoli
části světa, „nesmí být donucován ze strany jednotlivců, sociálních skupin a jakékoliv jiné lidské
moci“.
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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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Promluva papeže na setkání mládeže
v Košicích v úterý 14. září
Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer!
Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný
sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké
veci v živote. Je to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Nebanalizujme lásku, pretože láska nie
je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená, mať všetko a hneď,
nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je
vernosť, dar, zodpovednosť.
Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť
nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň,
ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou.
Všetci budete, mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom
príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska,
druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu.
Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj
druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša,
hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez
polovičatosti. Prosím vás, nenechajme dni nášho
života plynúť ako epizódy v telenovele.
Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne
efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný:
každý z vás. Každý je darom a môže zo života,
zo svojho vlastného života urobiť dar. Ostatní,
spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o
kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Snívajte bez
strachu o založení rodiny, o splodení a výchove
detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje
slabosti, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. Toto
je láska: milovať toho druhého takého aký je, a
toto je pekné.
Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom
túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“.
Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a
namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je
jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie
tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z
nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných,
ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme
na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci
za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach
jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie
sme vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme
slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh
lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké

rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného
rizika lásky. Pýtam sa vás: Veríte v to? [potlesk]
A snívate o tom? [potlesk a odpoveď „si“ - áno]
Ste si istí? [odpoveď „si“ - áno]„Bravi!“ - Super!
Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska
prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké
sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia.
Dávajte pozor, áno starí rodičía. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým
rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky,
nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy.
Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo:
to, čo vidíme na internete, nám môže okamžite
prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa
hneď zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, že
sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré nám
darovali život. Plní virtuálnych správ riskujeme,
že stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť sa od
života, fantazírovať v prázdne nie je dobré, je to
pokušenie od zlého. Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy
nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých!
Zakorenení a otvorení. Rozumiete? Zakorenení a
otvorení. [potlesk]
Poviete mi: áno, je to pravda, ale svet rozmýšľa
inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí iná zásada: nech sa každý stará sám o
seba. Drahí mladí, nenechajte sa ovplyvniť tým,
čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte
sa ovládnuť smútkom, alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení.
Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus. A
videli ste tvár mladého človeka, mladého pesimistu? Videli ste jeho tvár? Tvár zatrpknutá, tvár
zošuverená horkosťou. Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne zostarneme. Zostarneme sa mladí. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú
odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru
nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú
kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď niekto
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme
skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k
nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.
Ale keď sme sklesnutí - pretože každý v živote je
občas trochu na dne, všetci to poznáme – a keď
sme na dne, čo môžeme robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže znova vstať.
Prostriedok spovede. Ak sa vás opýtam: „Na čo
myslíte, keď sa idete spovedať?“ – nehovorte
to ale nahlas –, som si takmer istý odpoveďou:
„Na hriechy“. Ale – pýtam sa vás – odpovedajte- sú hriechy skutočne centrom spovede?
[„Nie!“] Nepočujem... [„Nie!“] „Bravi!“ Boh chce,
aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť
na seba, na svoje hriechy, alebo na neho? Čo
chce Boh? Aby priviesť ťa bližšie k nemu ale4

bo k tvojim hriechom? Čo chce? Odpovedz [„K
nemu!“] Hlasnejšie, som hluchý... [„K nemu!“]
Čo je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa
všetky hriechy? Otec. Nechodíme na spoveď ako
potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti,
ktoré bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha
v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili
ste? Boh vždy odpúšťa!
Dám vám malú radu: po každej spovedi nejakú
chvíľu zostaňte a zapamätajte si odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nie hriechy,
ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh
dal, pohladenie Boha Otca. V tejto chvíli by som
chcel dať kňazom jednu radu: povedal by som
kňazom, aby sa cítili na mieste Boha Otca, ktorý
vždy odpúšťa a objíma a prijíma. To si uchovajte,
nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem znova
to objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. Nejdem k
sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma
miluje a uzdravuje ma. Dajme v spovedi prvé
miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko
sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti.
Áno, radosti: nie strachu a súdu, ale radosti. A
je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Prosím vás,
nikdy nie vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia,
ktorí darujú Otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú
v tom Otcovom objatí.
Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím,
nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať“. Nie
je to problém, je to dobrá vec! Niekedy je dobré
sa v živote hanbiť. Ak sa hanbíš, znamená to, že
nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré
znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje
ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa
za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam,
kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy. Poviem
vám jednu vec, ktorá nieje na veľkoplošnej obrazovke. V mojej krajine tých bez tváre ktorí robia
všetky druhy zla voláme ľudia bez hanby.
A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani Boh nemôže
odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov“. Ale počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho
ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí,
keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v
láske!“. Povedať toto Bohu je škaredé! Povedať
mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh sa raduje,
keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás zdvihne,
verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My
sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hriešnikov,
ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených ľudí, ale milované deti; možno
zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A
vždy, keď sa spovedáme - nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!
www.tkkbs.sk/ca;14.09.2021
(mírně kráceno)
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Sv. Vintíř (Gűnter),
9. října, poustevník OSB
Místo, ani rok narození neznáme, a i když je někde uváděno, že to bylo kolem roku 985, pravděpodobněji vypadá doba o 20 let dříve. Pocházel z
knížecího rodu v Duryňsku, J. Royt udává hraběcí rod z Käferniburgu. Patřil k příbuzným císaře
Jindřicha II., jehož sestra Gisela byla provdána
za Uherského krále sv. Štěpána. Měl proto styky
s bavorským a uherským královským dvorem.
Mládí prožíval na úrovni urozených mladých
mužů, ale později změnil svůj pohled na svět i
pořadí hodnot.
Ač cestu ke vzdělání měl snad otevřenou, prý se
do předčasné smrti svého bratra Sizza nenaučil
číst a psát, a to měl nastoupit na jeho místo v
čele rodu. V roce 1005 údajně dal svůj majetek klášteru v Hersfeldu a v následujícím roce
vykonal pouť do Říma. Po návratu pověsil svůj
meč u oltáře Panny Marie a pak začal noviciát v
benediktinském klášteře v Niederaltaichu (níder-altaišském), založeném na levém břehu Dunaje
poblíž bavorského Deggendorfu, který byl obnoven díky přičinění opata Godeharda (pam. 5. 5.).
Odtud na čas odešel, protože na přání Jindřicha
II. vedl také kláštery v Hersfeldu a v Tegernsee.
Tam po určité době ustanovil představené a vrátil
do Niederaltaich.
Údajně se Günter dostal do sporu s opatem, protože z části svých statků chtěl mít důchod pro
gelingský klášter, což bylo v rozporu s řádovými
pravidly. Spor, kvůli kterému pak odešel do gelingského kláštera, řešil dokonce král Jindřich II.
a po jeho domluvách se Günter vrátil, podřídil a
horlivě žil sebezapíravým životem. V roce 1008
si vyprosil od Godeharda dovolení a požehnání
pro poustevnický život. Odešel do bavorského
lesa na vrch zvaný Raciner Berg u Lallinngu, asi
4 hodiny od kláštera, aby v samotě, kajícnosti a
rozjímání sloužil Bohu. Po třech letech se uchýlil
do místa zv. Rinchnach, ale i pro poustevnický život zde byly zlé podmínky zejména v zimě. Přesto
se k němu z jara r. 1012 s jeho souhlasem připojili další řeholníci. Postupně zde vyrůstal další
benediktinský klášter, k němuž vystavěný kostel
sv. Jana Křtitele 28. 8. 1019 vysvětil pasovský
biskup Berangar.
Günter měl tohoto světce v oblibě a chtěl se

mu připodobnit. Pozemek pro klášter dostal od
svých příznivců a Konrád II. věnoval klášteru v r.
1029 část lesního hvozdu. Mniši ho pak mýtili,
jak potřebovali, a na jeho místě zakládali pole a
pastviny v duchu odkazu sv. Benedikta: „Modli
se a pracuj!“
Ve zprávách o Günterovi je mezera počínaje rokem 1017, kdy byl na sněmu v Magdeburku pověřen misijní cestou k pohanským Luticům u ústí
řeky Havoly a Odry, kde uctívali boha Svaroživče
a o něco dál Radegasta. O této jeho cestě se
více zpráv nedochovalo. Zmínka o jeho dalším
odchodu do pustiny se týká roku 1040, kdy byl
klášter z nařízení Jindřicha III. podřízen klášteru v
Niederaltaichu. V té době Günter odešel na českou stranu hranice k Dobré Vodě u Hartmanic na
střední Šumavu.
Na našem českém území prožil posledních pět
let života a také zemřel.
Günter zde v r. 1041 působil jako zprostředkovatel mezi Jindřichem III. a Břetislavem. Pomluvy,
že přes šumavské hvozdy převedl Jindřichovo
vojsko, se podle Jana Royta ukázaly historicky
neudržitelné. Jako politický prostředník vystupoval Günter již dříve mezi příbuzenstvem. Byl
rádcem, usilujícím o pokoj mezi lidmi. Pověst o
zbožném poustevníku pronikla daleko do Čech
a lid ho zde znal a ctil. Připomíná se, že z pošumavské poustevny byl i v Praze na knížecím
dvoře, se zastávkou v Břevnovském klášteře.
O konci jeho života hovoří legenda, v níž kníže
Břetislav, dlící v té době s biskupem Šebířem na
župním hradě Práchni, se při lovu dostal až ke
Günterově poustevně a vedl s ním rozhovor. Při
něm kníže přislíbil obdarovat Břevnovský klášter,
aby se za Güntera, který předpověděl, že příštího
dne zemře, modlili. Poustevník vyslovil i prosbu,
aby jeho tělo bylo pohřbeno v Břevnově. Břetislav
mu radil, aby s ním odešel. Nakonec se rozhodl
další den vrátit s biskupem Šebířem. Tak učinil a
biskup u Güntera ještě sloužil mši svatou a udělil
mu svátosti pro cestu na věčnost. Ve 3 hodiny
odpoledne pak poustevník odevzdal svou duši
Pánu.
Břetislav po pohřbu poustevníka Güntera rozšířil statky Břevnovského kláštera a na Moravě,
opodál Brna v Rajhradu, založil klášter na počest
apoštolů sv. Petra a Pavla, který podřídil Břevnovskému opatství.
Benediktini Güntera brzy začali ctít jako světce,

protože u jeho hrobu bývaly mimořádným způsobem vyslyšeny modlitby lidí. Byli přiváženi chromí
až z Bavor, Duryňska a Uher a docházelo u nich
k uzdravení na Günterovi přímluvu. Přišla i žena
z Hostěhorni se slepou dcerou od narození a ta
nabyla u Vintířova hrobu zrak, jak potvrdil pražský biskup Jan III. z Dražic. Zrak po roční slepotě
se vrátil i Marku Husteři z Vran.
Již král Přemysl Otakar II. žádal papeže Inocence
IV. o otevření procesu, vedoucího ke Günterově
svatořečení a byla pak v této záležitosti ustanovena tříčlenná komise z opatů. Jednání o svatořečení probíhalo v březnu 1261, kdy opat Heřman z Niederaltaichu předal papeži Alexandru IV.
spisy o dosavadních jednáních. Břevnovský opat
Martin vyslal do Říma posla s novými spisy o zázračných uzdraveních na přímluvu sv. Güntera.
Ty však nedorazily. Podle břevnovskěho letopisce Magnoalda Ziegelbauera v roce 1740 počet
zázraků narůstal a historik Bohuslav Balbin jich
vypočítává na tři sta.
Bullou papeže Bonifáce IX. z 9. 7. 1390 byly uděleny neplnomocné odpustky věřícím, kteří v Břevnové navštíví hrob Güntera ve výroční den jeho
úmrtí. Na Šumavě v Dobré Vodě vzniklo poutní
místo zasvěcené tomuto světci a papež Benedikt
XIV. v breve z 13. 1. 1753 uděloval plnomocné
odpustky návštěvníkům kostela v Dobré Vodě.
Další breve ze 17. 3. 1765 se týkalo povýšení hl.
oltáře se zázračnou světcovou kultovní plastikou
na „Altare privilegiatum“.
Dobrá Voda se stala místem česko-německých
poutí, jejichž tradice byla obnovena v roce 1992.
Mimo společné mše sv. v kostele sv. Gűntera – Vintíře, byla odpolední německá mše sv. u
Vintířovy skály na vrcholu Březníku nad Dobrou
Vodou.
Günterovy ostatky, původně uložené na Břevnově v klášterním chrámu sv. Markéty vedle oltáře
sv. Štěpána, se již od středověku objevují v relikviářích na více místech. Za husitských válek
byl břevnovský klášter velmi poničen a zprávy o
převezení ostatků se týkají hned dvou klášterů.
Navráceny byly zpět v roce 1726.
Některá vyobrazení ze života světce se týkají i
legendárního zázraku s pávem. Např. na Hoffmanově mědirytině je s růžencem v ruce a pávem
u nohou.
www.catholica.cz/Jan Chlumský

Poděkování za LOK 2021
Díky za spolupráci během Léta otevřených kostelů (LOK) patří studentům broumovského gymnázia, seniorům v Martínkovicích a dalším dobrovolníkům, kteří oblíbenou prázdninovou akci pod záštitou poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského umožnili jako kustodi svatostánků
realizovat. Celkově se na dobrovolném vstupném vysbíralo 41.000 Kč, což je o cca 10.000 Kč méně než v roce 2020. I tak děkujeme za laskavý
příspěvek pro farnost, které hlavní zdroj příjmů tvoří granty z Evropské unie, Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a dobrovolné příspěvky
lidí nejširšího pohledu na původ a finalitu života.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
JOSEMARÍJA ESCRIVÁ DE BALAGUER
CESTA
NAKLADATELSTVÍ CESTA 1992
1. Chceš-li se vyhýbat svým povinnostem, nikdy nebudeš postrádat výmluv a spoustu zbytečných důvodů.
Nezastavuj se, abys o nich uvažoval. Zbav se jich a dělej to, co dělat máš.
2. Bez dobrého architekta by sis nepostavil dobrý dům pro svůj život na zemi.
Jak si můžeš chtít vystavět bez duchovního rádce palác posvěcení pro svůj věčný život v nebi?
3. Až dosáhneš pořádku ve svém životě, tvůj čas se ti znásobí a budeš moci vzdávat Bohu více chvály tím, že budeš více pracovat v Jeho službách.
4. V první řadě modlitba, pak pokání, na třetím místě, teprve na třetím místě činnost.
5. Neumíš se modlit? Postav se do přítomnosti Boží, a jakmile řekneš: „Pane, neumím se modlit!“, buď ujištěn, že jsi už začal.
6. Vytrvej v modlitbě. Vytrvej, i když tvé úsilí se ti zdá marným. Modlitba je vždycky plodná.
7. Ježíš trpí, aby vykonal vůli Otce. A ty, který chceš také vykonávat přesvatou Boží vůli tím, že následuješ Mistra,
můžeš si naříkat, když cestou potkáváš utrpení?
8. Zpytování svědomí – to je každodenní práce. Je to účetnictví, které nesmí být nikdy obchodníkem zanedbáno.
9. Dělej málo předsevzetí, ať jsou konkrétní, vykonávej je s Boží pomocí.
10. Navykni si, třebas jen jednou týdně, vyhledávat Marii, abys s ní došel k Ježíši, a budeš žít více v přítomnosti Boží.
11. Ježíši, kéž jsem poslední ve všem … ale první v lásce.
12. Pro moderního apoštola, hodina studia je hodinou modlitby.
13. Čistota úmyslu – budeš ji mít vždy, když se vždy a ve všem budeš snažit líbit Pánu Bohu.
14. Posvěcení je prací celého života.
15. Snaž se najít každý den několik chvilek samoty, tak nutné k udržování vnitřního života.
16. Maria, učitelka modlitby. Hleď, jak prosí svého Syna v Káni. A jak naléhá důvěřivě, vytrvale. A jaký úspěch má. Uč se od ní.
17. Jak málo máš lásky k Bohu, vzdáš-li se bez boje pod záminkou, že to není těžký hřích?
18. Nečinnost je věc naprosto nepochopitelná u člověka s duší apoštola.
19. V Kristu nacházíme všechny ideály. Je Král, je Láska, je Bůh.
20. Vše, co činíme z lásky, dosáhne velikosti a krásy.
21. Až se přiblížíš ke svatostánku, vzpomeň si, že On na tebe čeká už dvacet století.
22. Nezapomeň, že bolest je zkušebním kamenem lásky.
23. Svatý růženec je mocná zbraň. Používej ji s důvěrou a podivíš se nad výsledky.
24. Nekritizuj záporně, nemůžeš-li chválit, neříkej nic.
25. Uvědomuješ si, že jsi slabý. A to také jsi. Přesto – spíše proto, tě Bůh vyvolil. Na tobě žádá pouze odevzdanost.
26. Když se opravdu odevzdáš Bohu, nebude potíží, které by dovedly otřást tvým optimismem.
27. Mše je dlouhá, říkáš a já dodávám: protože tvoje láska je krátká.
28. Nevynechávej návštěvy u svatostánku. Po svých obvyklých modlitbách řekni Ježíši přítomnému ve svatostánku vše o svých denních starostech.
A on ti dá světlo a odvahu pro tvůj život křesťana.
29. Sebepoznávání nás přivádí přirozeně k pokoře.
30. Nezapomínej, že na zemi každá velká věc měla malý začátek.
31. Začít, to dovedou všichni. Vytrvat dovedou jen svatí.
7
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
3. října
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00
10. října
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

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

Se Strachem na POMOC!
Herec a režisér Jiří Strach se v sobotu 25. září
účastnil benefice na obnovu fasády děkanského
kostela sv. Petra a Pavla v Broumově. Hudební
prolínání povídání s Jiřím Strachem zajistili Prima Jazz Band, ZUŠ Broumov a Jakub Šafář s
Tomášem Mrštinou. Místem setkání bylo Kostel-

ní náměstí v Broumově, kde bylo zajištěno chutné občerstvení. Dobrovolný příspěvek dosáhl
28.000 Kč.

Dušičkové modlení

poručuji psát zřetelně. Případné „modifikace“
jmen nejsou pak vinou adresáta.
P. Martin Lanži

Pán požehnej a díky za realizaci.

17. října
Broumov, k. sv. Václava
08:30
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00
24. října
Božanov			08:30
Heřmánkovice		
10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00
31. října
Martínkovice		 08:30
Vižňov			10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00
Mše sv. v týdnu, Broumov
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

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

17:00
17:00
17:00**
17:00*
17:00

* V pátek 1. října mše sv. i v 18:30 ve Vižňově.
** Ve čtvrtek 7. října mše sv.
jenom v kapli Panny Marie v Šonově v 17:00
Adorace: středa, P+P, 17:30 – 17:45;
pátek, P+P, 17:30 – 17:45
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.
Sv. smíření - sobota 30/10, P+P, 09:00 – 10:30;
tzv. „dušičková“, 2 – 3 kněží
Změna vyhrazena.

Návrh výuky náboženství školní rok
2021/2022,

Pokud chcete dát na tzv. modlení, snažte se tak,
prosím, učinit ve dnech od 25. do 28. října. Do-

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.

3. tř. (1. sv. přijímání):
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45
3. tř. (1. sv. přijímání):
čtvrtek, ZŠ Meziměstí 13:20 - 14:05

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

4. – 6. tř.:
čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:40 - 13:15

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...

5. – 7. tř.:
pátek, fara Broumov, 14:00 - 14:45
Příprava na svátost biřmování
začala v sobotu 2. října.

vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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