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Roráty
S odstupem dvou let bude opět možnost udělat pro Pána něco více
než jenom účast na nedělní bohoslužbě, žel v nemálo případech jenom v
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té části farnosti, kde to mám jaksi poblíž trvalého bydliště. Nahlíženo I., II.
a IV. bodem Desatera může být Advent 2021 nenápadným povzbuzením
alespoň ke každonedělní participaci na životě farnosti.
P. Martin Lanži
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Biskupská blahoslavenství papeže Františka
Při setkání s italskými biskupy v pondělí 22. listopadu jim papež věnoval obrázek Ježíše Dobrého
pastýře s textem osmi „blahoslavenství“ určených biskupům.
Blahoslavený je biskup, který si za svůj způsob
života zvolil chudobu a sdílení, protože svým svědectvím buduje nebeské království.
Blahoslavený biskup, který se nebojí mít na tváři
slzy, aby se v nich odráželo utrpení lidu a námahy kněží, a který nachází v objetí s trpícími Boží
útěchu.
Blahoslavený biskup, který svou službu považuje
za službu, a ne za moc, a pokoru činí svou silou,
dává každému domovské právo ve svém vlastním srdci, aby obýval zemi zaslíbenou pokorným.

Blahoslavený biskup, který se neuzavře do paláců vládnutí, nestane se úředníkem, který se více
zajímá o statistiky než o tváře, o procedury více
než o příběhy, a snaží se bojovat po boku lidí za
Boží sen o spravedlnosti, protože Pán, s nímž se
setkává v tichu každodenní modlitby, bude jeho
posilou.
Blahoslavený biskup, který má srdce otevřené
pro bídu světa, který se nebojí ušpinit si ruce
bahnem lidské duše, aby našel Boží zlato, který
se nepohoršuje nad hříchem a slabostí druhých,
protože si je vědom své vlastní bídy, protože pohled na Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého pro něj
bude pečetí nekonečného odpuštění.
Blahoslavený je biskup, který se vyhýbá dvojakosti
srdce, který se vyhýbá každé dvojznačné dynami-

ce, který sní o dobru i uprostřed zla, protože se
bude moci radovat z Boží tváře a objevovat jeho
odraz v každé z louží lidského města.
Blahoslavený biskup, který pracuje pro mír, který doprovází na cestách smíření, který zasévá do
srdce kněží setbu společenství, který doprovází
rozdělenou společnost na cestě ke smíření, který
bere za ruku každého muže a ženu dobré vůle,
aby budovali bratrství: Bůh ho uzná za svého syna.
Blahoslavený biskup, který se pro evangelium
nebojí jít proti proudu a nasadit si „tvrdou“ tvář
jako Kristus na cestě do Jeruzaléma, aniž by se
tak nechal zdržovat nepochopením a překážkami, protože ví, že Boží království postupuje v rozporu se světem.
www.vaticannews.va/ca;23.11.2021

30. prosinec, král David

Narodil se v Betlémě v Judsku jako osmý syn
Jišaje, Efratajce z Judova kmene (Juda zn. Ten,
kdo vzdává chválu) a byl jako mladík od Samuela, kterého poslal Hospodin, pomazán za krále
Izraele (1 Sam 16, 6—13), protože původní král
Saul zklamal a po provinění ještě hledal pomoc
u věštkyně.
David, po pomazání od proroka Samuela, byl povolán k Saulovu dvoru do Gibeje jako vynikající
hudebník a hráč na citeru. (1 Sam 16, 18—23)
Z Gibeje se David vrátil ke svému stádu ovcí.
Tehdy Izraelité byli nuceni bojovat proti Filištíncům (Pelištejcům), kteří vtrhli do západní části
judské pahorkatiny. Saul a jeho lidé se děsili jejich Goliáše, který vyzýval, aby zástupce Izraele s
ním svedl souboj, po kterém se strana padlého
stane otroky vítězů. David se dostal na bojiště
jako posel a dodavatel potravin pro bratry a velitele. Byl skutečně příliš mladý na bojovníka, ale
byl zvyklý chránit ovce před divokou zvěří. Viděl,
že se každý bojí postavit proti Filištínci (Pelištejci), který tupil „řady živého Boha“, proto se přihlásil a tohoto mohutného ozbrojence přemohl
pomocí praku a kamene. Jeho vlastním mečem
mu pak uťal hlavu, načež se nepřátelé Izraele
dali na útěk.

Saul vzal Davida k sobě, ale již při návratu, sotva
uslyšel chvalozpěv na Davidovo vítězství, začal
na něj žárlit. Podle příslibu se David stal královým
zetěm, když se oženil s Míkal, ale Saul si přál
jeho smrt. Jónatan pak na otci Saulovi vymohl
přísahu, že Davida nezabije, přesto po dalším
Davidově vítězství nad Filištínci (Pelištejci) hodil
po něm Saul kopím, ve snaze přibodnout ho ke
stěně a když mu unikl, nařídil služebníkům, aby
ho zabili. Přestože byl Saulem opětovně ohrožován, nevztáhl na něj David ruku ani když ho měl
v moci. Další Davidovou ženou se stala po Nábalově smrti prozíravá Abígajil.
Saul po návštěvě věštkyně utrpěl porážku a jeho
synové, včetně Jónatana, byli pobiti. Neunesl
svou prohru a zprávu, že Bůh dá trůn Davidovi
a spáchal sebevraždu. Všechny izraelské kmeny
pak přišly k třicetiletému Davidovi a prohlásily ho
králem. V Chebrónu kraloval nad Judou 7 let a
šest měsíců a po dobytí Jeruzaléma zde vládl
nad celým Izraelem 33 let.
David nejprve dobyl skalní pevnost Sijón, nazval
ji „Město Davidovo“ a začal budovat hradby. Vzal
si další ženy z Jeruzaléma, s nimiž měl syny i
dcery. Skrze proroka Nátana mu mimo jiné Hospodin přislíbil: „Až se naplní tvé dny a ty uleh2

neš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému
potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním
jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno
a já upevním jeho královský trůn navěky.“ (2 Sam
7,12-13) Dále přislíbil, že Davidovi své milosrdenství neodejme, jak naopak učinil Saulovi.
V Bibli nejde jen o Davida, ale o „následnictví
Davidova trůnu“, o Boží milosrdenství a o příslib
Mesiáše, skrze kterého království jeho předka
Davida potrvá na věky.
David dosáhl mnoha vítězství a obdařen mnoha
milostmi měl množství žen, a to nejen židovských. Z jeho synů jsou nejvýznamnější dva. Šalomoun, druhý syn Batšeby, bývalé ženy Chetity
Uriáše, na jehož smrti David nesl vinu a s jehož
ženou se dopustil cizoložství. Ke svému hříchu se
však přiznal, litoval ho a konal veřejné pokání, a
tak získal opět milost.
Absolon, kterého měl David s Maakou, proslul
vzpourou proti otci. Lstivě získával náklonnost izraelských mužů a v Efrajimském lese došlo k boji
mezi nimi a služebníky Davida, jehož služebníci
měli příkaz šetřit Absolona. Ten, když před nimi
prchal na mezku, vlasy a hlavou se zachytil na
stromě a Jóab ho zabil oštěpy. David pro jeho
smrt plakal.
Po čtyřiceti letech kralování, ve věku 70 let, když
se přiblížil den jeho smrti, svému synu Šalomounovi důrazně řekl, aby byl rozhodný a mužný, aby
dbal na to, co mu Bůh svěřil a neuchyloval se od
jeho nařízení a přikázání. Utvrzoval ho v důvěře
v Hospodinovo slovo a povzbuzoval k věrnosti
celým srdcem i duší. Jeho památka ať slouží k
tomu i nám.
Tradiční názor připisuje Davidovi knihu žalmů.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Osoba a společnost
415. Co to je mravní zákon?
Mravní zákon je dílo božské
Moudrosti. Předpisuje člověku
cesty, normy chování, které vedou ke slíbené blaženosti, a zakazuje cesty, po nichž se vzdalujeme od Boha.
416. V čem spočívá přirozený mravní zákon?
Přirozený mravní zákon, vepsaný do duše každého člověka,
spočívá v účasti na Boží moudrosti a dobrotě a vyjadřuje prvotní mravní smysl, který umožňuje
člověku pomocí rozumu rozlišovat dobro a zlo. Je všeobecný
a neměnný a určuje základy
povinností a práv osoby, jakož i
lidského společenství a samého
občanského zákona.
417. Vnímají všichni tento
zákon?
Kvůli hříchu ne všichni, a ne vždy
vnímají tento přirozený zákon
jasně a bezprostředně. Proto
Bůh „napsal na desky Zákona,
co lidé nedokázali číst ve svých
srdcích“ (sv. Augustin).

418. Jaký je vztah mezi
přirozeným zákonem a
Starým zákonem?
Starý zákon je první stadium
zjeveného Zákona. Vyjadřuje
mnoho pravd, které jsou přirozeně přístupné rozumu, a
tak jsou potvrzené a zaručené
Úmluvami spásy. Jeho mravní
předpisy, které jsou shrnuty v
deseti přikázáních, kladou základy povolání člověka, zakazují,
co se protiví lásce k Bohu a bližnímu a předepisují, co je pro ni
podstatné.
419. Jaké místo má Starý
zákon v plánu spásy?
Starý zákon nám umožňuje
poznat mnoho pravd pochopitelných rozumem a označuje
to, co se má nebo nemá dělat
a především, jak to dělá moudrý vychovatel, dále připravuje a
disponuje k obrácení a k přijetí
evangelia. Nicméně, i když je
posvátný, duchovní a dobrý, je
ještě nedokonalý, protože sám
ze sebe nedává sílu a milost Ducha k jeho zachovávání.

420. Co je to Nový zákon
nebo Zákon evangelia?
Nový zákon nebo Zákon evangelia, vyhlášený a uskutečněný
Kristem, je plnost a dovršení
božského Zákona, přirozeného
i zjeveného. Je shrnut do přikázání milovat Boha a bližního
a milovat se navzájem, jako nás
miloval Kristus; je to také vnitřní skutečnost člověka – milost
Ducha svatého, která umožňuje
takovou lásku. Je to „zákon svobody“ (Jak 1,25), protože vede k
tomu, abychom jednali spontánně, podněcováni láskou.
425. Kde se nachází Nový
zákon?
Nový zákon se nachází v celém
životě a kázání Krista a v mravní
katechezi apoštolů, Horské kázání je jeho hlavním vyjádřením.

62. Proto je třeba obnovit pastoraci mládeže, rozčlenit ji na věkové úseky a učinit ji pozornou k rozmanitým podmínkám, v nichž žijí děti, dospívající a
mladí. Kromě toho bude nutné dát jí větší jednotnost a důslednost a trpělivě mladým naslouchat,

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

12. června
Farní den (fara Ruprechtice)

kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu
žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu

61. Vybízím církev v Evropě, aby věnovala rostoucí
pozornost výchově mladých k víře. Upíráme-li pohled do budoucnosti, nemůže na nich naše mysl
nespočinout: musíme se setkat s intelekty, srdci a
charaktery mladých, abychom jim poskytli pevnou
lidskou a křesťanskou výchovu. Při každé příležitosti, kdy se účastní více mladých, není obtížné
zahlédnout mnoho rozmanitých postojů. Nalezneme touhu žít pospolu a vyjít z izolace, více či méně
vnímanou žízeň po absolutnu; je v nich vidět skrytou víru, která touží po očištění a chce následovat
Pána; objevíme rozhodnutí pokračovat v nastoupené cestě a potřebu sdílet víru.

leden
Tříkrálová sbírka – online nebo u kostelních dveří

3. června
Slavnost Božího Těla

ECCLESIA
IN EUROPA XIX.
Posynodální apoštolská exhortace sv. Jana Pavla II. z roku 2003 biskupům,
Výchova mladých k víře

Rok 2021
ve farních akcích

aby se stali protagonisty evangelizace a budování
společnosti. Na této cestě se mají rozvíjet příležitosti k setkání mladých, a podporovat tak atmosféru vzájemného naslouchání a modlitby. Nemusíme mít strach, že na ně budeme nároční v tom,
co se týká jejich duchovního růstu. Je třeba jim
jasně ukázat cestu ke svatosti, podněcovat je, aby
učinili odvážná rozhodnutí následovat Ježíše a aby
v tom byli posilováni intenzivním svátostným životem. Tak budou moci odolávat pokušením kultury,
která předkládá pouze prchavé hodnoty nebo dokonce hodnoty odporující evangeliu, a stát se sami
schopnými dosvědčovat své křesťanské smýšlení
ve všech prostředích života, včetně zábavy a odpočinku. Mám ještě živě před očima radostné tváře
mnoha mladých, skutečné naděje církve a světa a
výmluvného znamení Ducha, který neúnavně vzbuzuje nové podněty. Setkal jsem se s nimi jak na
svém putování po různých zemích, tak na nezapomenutelných Světových dnech mládeže
3

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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Chrámová hudba na Broumovsku
v průběhu pěti století. (6)
Ing. Vladimír Hrubý
Kostel sv. Maří Magdalény v Božanově
Původní dřevěný kostel sv. Bartoloměje stál
nedaleko současného kostela sv. Maří Magdalény, který byl dostavěn v r. 1743. O kantorech
a hudebnících do této doby nejsou známé žádné věrohodné informace. O tom, že škola zde
existovala, je zmínka v Barzdorfer Mannschaftsbuch. Dům č.p. 107 koupila obec v roce 1625
a byla zde zřízena stálá obecní škola. Tamtéž
je také první zmínka o Karlu Meierovi, který je
zde zmiňován jako učitel v roce 1755. Je možné, že v novém kostele mohl být kantorem mezi
lety 1744-1763. V letech 1763-1794 zastával v
Božanově místo učitele Josef Werner (+1794) z
Božanova.
Kdo byl v letech 1794-1808 v Božanově učitelem není doposud známo. Teprve příchodem nového učitele v roce 1808 se otevřela nová epocha hudební produkce na kůru v Božanově. Nově
nastoupivším učitelem a zároveň regenschorim
byl Johann Georg Heinzel (1772-1844). Heinzel se narodil 20.10.1872 ve Vižňově č.p. 18
v rodině místního sedláka Georga Heinzela. Po
ukončení učitelského vzdělání nastoupil 1.ledna1800 jako učitel do Rožmitálu, kde působil až
do roku 1808. Poté v roce 1808 nastoupil jako
vrchní učitel do Božanova, kde působil celých 36
let až do své smrti dne 21. 6. 1844. S jeho funkcí učitele se spojovala i činnost regenschoriho
(ředitele kůru) kostela v Božanově, kde zajišťoval
hudební produkci při bohoslužbách.
Po smrti Jahanna Georga Heinzela nastoupil na
místo učitele a regenschoriho jeho syn, rovněž
Johann Georg Heinzel (1798-1868) narozený
také ve Vižňově 30. 10. 1798. Ten zastával plných 24 let rovněž funkci učitele místní školy a
funkci ředitele kůru zdejšího kostela až do své
smrti. Zemřel v Božanově č.p. 123 dne 19. 8.
1868 jako bezdětný, neboť jeho dvě děti zemřely
krátce po narození.
Z pozůstalosti obou učitelů se dochoval poměrně
rozsáhlý rukopisný notový archiv, který obsahuje
opisy různých skladeb tehdy provozovaných při
liturgických příležitostech. Většina rukopisů se
nachází v kostelním archivu v Božanově, několik
jich je i v Martínkovicích.
Od 1. 5. 1843 do 5. 9. 1846 působil na místní
škole jako pomocný učitel Johann Patzak. Byl

velmi dobrým hudebníkem, proto se účastnil i
dění na místním kůru. Z jeho působení se zachovalo v hudebním archívu několik opisů skladeb
různých autorů i několik jeho vlastních skladeb.
Po působení v Božanově odešel Patzak na nové
působiště do Broumova.
Po odchodu Patzaka začal v Božanově působit
jako pomocný učitel do 30. 4. 1861 Josef Schubert (*29. 10. 1829), který po tomto datu odešel na nové působiště do Vižňova, kde působil
od 1. 5. 1861 do konce září 1871. Poté odešel
na nové učitelské působiště do Šonova, kde zastával zároveň i místo ředitel kůru v kostele sv.
Markéty.
Po smrti J. G. Heinzela v roce 1868 není známo,
kdo zastával místo regenschoriho. Teprve v roce
1872 nastoupil na místo vrchního učitel Josef
Kahler (1830-1884). Kahler se narodil 2. 11.
1830 v Martínkovicích č.p. 18. Dne 21. 5. 1872
se oženil s Barbarou Wenzel ze Křinic. V témže
roce začal Kahler působit i na kůru zdejšího kostela až do své smrti. Zemřel 25. 9. 1884 a je
pohřben na místním hřbitově. Kahler zanechal v
místním hudebním archívu po sobě mnoho titulů
opisů skladeb různých autorů včetně rukopisné
sbírky varhanních skladeb.
29. 9. 1884 se na uvolněné
místo varhaníka hlásil tehdy 33letý svobodný Johann
Rolletschek (1851-1900)
z farnosti Velký Uhřínov
(Gross Aurim). Jelikož byl
znám jako znamenitý hudebník a varhaník, byl na
místo varhaníka přijat. Na
místě varhaníka působil do
konce roku 1899 dle zápisu jeho nástupce Coelestina Friedricha v notovém
partu Organo Rolletschkova opisu Schiedermayerovy
skladby Pange ligua.
Následně po Rolletschkově
smrti se funkce varhaníka
ujal Coelestin Friedrich,
který zde působil do roku
1921, jak o tom svědčí
nápis na skříni notového
archívu na kůru v Božanově. Je známo, že Friedrich
pak odešel po roce 1925
4

do Martínkovice vykonávat funkci vrchního učitele. Po jeho odchodu do Martínkovic působil na
zdejším kůru v pozici varhaníka nejprve Anselm
Meier, který byl ředitelem místní hudební školy od roku 1920 do roku 1928, kdy odešel do
Broumova. Kolem 1930 si otevřel v Božanově
soukromou hudební školu varhaník Josef Milan,
který působil na zdejším kůru do 2. pol. 30. let.
Na kůr do Božanova se později Friedrich opět
vrátil v době 2. světové války, kdy v letech 19401945 zde působil jako varhaník a ředitel kůru,
jak o tom svědčí datace na opisech různých
skladeb v místním hudebním archívu. Poslední
Requiem zde hrál v květnu 1945.
V roce 1945 odešel v odsunu do Německa. Po
Fridrichovi zůstalo v hudebním archívu několik
opisů skladeb různých autorů. Za jeho působení
se na kůru provozovala tehdy oblíbená duchovní
hudba. Friedrich měl k dispozici poměrně slušně
obsazený sbor a orchestr.
Coelestin Friedrich
(Foto cca 1937)
(Pokračování příště)
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Kdy a jak vznikla
„česká proticírkevní kopřivka“?
Ke zlomovému období došlo v polovině 19. st.,
monarchie se na základě principu duality rozdělila na Rakousko a Uhersko, což pro český národ
představovalo zklamání. Český požadavek triality
byl odmítnut. Česká reprezentace, kterou tvořili
politici ze staročeské strany, byli konzervativní
politici a katolíci. Výjimkou byl František Palacký.
Důvodem proč nebyl akceptován český požadavek triality, byly námitky budapešťské a vídeňské
vlády, které obvinily českou delegaci z konzervatismu a katolické bigotnosti. Vídeň i Budapešť
měly totiž až do zániku monarchie liberální a antiklerikální vlády. Jinými slovy, kdyby s požadavkem triality přišla z Čech jiná než katolická politická reprezentace, výsledek mohl být odlišný.
Habsburský dvůr byl katolický, ale vlády nikoliv.
Císař František Josef I. zachraňoval velmi často
situaci na základě práva veta. Pro českou politickou scénu to znamenalo nutnost změny politického kursu. Konzervativní staročeská strana
byla vytlačena stranou mladočechů, kteří zdůrazňovali princip pokrokovosti, ale i princip antiklerikální a antikatolický. Viděli v tom šanci do
budoucna, možnost domluvit se s vládami monarchie, které ctili podobné zásady. Ve zlomovém
období rozpadu monarchie po první světové válce, kdy selhala cesta pro budoucí politický vývoj,
se česká politická scéna přiklonila k německé
orientaci – „pryč od Říma“, což znamenalo i pryč

od katolické císařské
Vídně.
Katolickou hierarchii tohoto období
tvořila
převážně
aristokracie, která
nebyla německá, ale
mezinárodní. Česká
katolická církev se
tedy po celou existenci 19. a 20. st.
Nenechala strhnout
pokušením být církví nacionalistickou.
To ovšem mělo své
důsledky. Jestliže
byl národ stržen
nacionalistickým
proudem, došlo především v 19. st. k
rozchodu mezi církví
a školou, a na tom se
výrazně podílel i prof. T. G. Masaryk.
Po roce 1867 římskokatolická církev ztratila privilegované postavení a monarchie přestala být
konfesním státem. Rozvod oltáře a trůnu se nekonal v roce 1918, jak si mnozí myslí, ale již po
prohrané bitvě u Hradce Králové 1866. Na oko
se moc nezměnilo, ale ve skutečnosti se změnilo

Pouť do Fatimy 2021

(kde kromě jiného byla v roce 2007 podepsaná
Lisabonská smlouva, v současnosti hlavní dokument Evropské unie), poobědvali báječné pečené sardinky, ale hlavně neplánovaně sloužili mši
sv. v kostele zdejšího nejznámějšího rodáka, sv.
Antonína Paduánského. Mše sv. ve Fatimě byla
možná díky emailové domluvě ještě z Broumova, ale u sv. Antonína následovala po skromném
dotazu, zdali je možné někde v malé kapli slavit
mši sv. Nejenom, že kustodi okamžitě vyprovodili ze svatostánku všechny turisty, ale mši sv.

Kvůli čekání na výhodnější cenu letenek se pouť
do Fatimy uskutečnila až v druhé polovině listopadu, konkrétně od neděle 21. 11. večer do
středy 24. 11. ráno. Což nevadilo, protože počasí
bylo na jihu Evropy příjemně podzimní. Gro pouti se uskutečnilo hned v pondělí 22. listopadu.
Dálkové autobusy mezi Lisabonem a Fatimou
migrují čilým způsobem tak, aby poutník byl
schopen na místě zjevení Panny Marie, která se
uskutečňovala od května do října 1917, strávit
nerušeně celý den. V našem případě to bylo od
10:30 do 17:00, přičemž ve 14:00 jsme v Kapli
Sv. rodiny mohli slavit mši sv. a po ní se pomodlit
i sv. růženec. Večer toho samého dne, o vigilii
slavnosti patrona Královéhradecké diecéze – sv.
Klementa, jsme prožili vskutku slavnostním způsobem v jedné z lisabonských churrascarií.
Den čtvrtého papeže a mučedníka, kterého
ostatky přivezli sv. Cyril a Metoděj z Krymu do
Říma, jsme trávili čas jenom v metropoli Portugalska. Navštívili jsme katedrálu Panny Marie
(místní jí říkají prostě Sé), klášter sv. Jeronýma
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mnoho. Česká inteligence se v tomto období rozešla s církví. Tady jsou kořeny ztráty popularity
a prestiže katolické církve uvnitř našeho národa.
Z knihy rozhovorů s Dominikem Dukou V duchu
Pravdy, Flétna 2008, str. 66 - 68

jsme v jakémsi zbožném šoku slavili u hlavního
oltáře, přičemž na závěr bylo ještě možné uctít
polibkem relikvii sv. Antonína. Holt, další z jeho
četných zázraků.
Pohodlný hotel Roma, kousek od jedné ze zastávek šikovně propojeného metra jsme opustili ve
středu nad ránem, abychom už 07:20 místního
času mohli očekávat povolení ke startu směr
Praha, kam jsme přiletěli v pravé poledne.
P. Martin Lanži

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
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MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
PIERPAOLA TACCALITI
SE SRDCEM POKORNÝM

ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A PROMLUV JANA XXIII.

PAULÍNKY 2002
1. Cele patřím Bohu, a tak nemohu ani nesmím konat nic, co by se Bohu nelíbilo a co by nesloužilo k jeho větší oslavě.
2. Jsem křesťan, a proto musím vždy a v každém svém úkonu reprezentovat Ježíše Krista.
3. Skrytost, modlitba a práce. Modlit se a pracovat, modlit se prací. Pracovat, být stále soustředěný při studiu, stále. To je má povinnost.
4. Nikdy se nenechte odradit od konání dobra.
5. Postupně si navykněte nikdy neztrácet trpělivost. Vaše mlčení, vaše úplná odevzdanost Bohu od vás odejme jakékoliv brblání.
6. I kdybyste právě znovu upadli do vašich předešlých chyb, hledejte posilu u Pána, jenž vám promine. Začněte opět od začátku.
7. Nikdy se nesmíme nechat přemoci smutkem kvůli nedobrým okolnostem a situacím, v nichž se nacházíme.
Naopak je zapotřebí trpělivosti, upírat pohled vzhůru a mít na mysli ráj.
8. Myslete na to, kolik toho vykonal a kolik toho vytrpěl dobrý Ježíš. Učme se od něj tomu, abychom si stále nestěžovali,
abychom se nerozčilovali, abychom neztráceli trpělivost ve styku s ostatními.
9. Každý z nás má své nedostatky, musíme se vzájemně snášet.
10. Člověk není nikdy tak veliký, jako když poklekne. Stále si to připomínejme.
11. Zdraví těla, dobré svědomí, láska a práce a touha po pokoji spolu s očekáváním nebeských dober, to je pravá radost života.
12. Důvěra v Boha a velkodušnost srdce budou tvojí ochranou a tvojí záchranou.
13. Je skutečně pravda, že stačí plně se spolehnout na Pána, abychom zakoušeli, že je o nás ve všem postaráno.
14. Dodávejme si odvahy. Každý z nás nese své vlastní slabosti, od nichž se musí očišťovat.
Těmi nejsilnějšími v životních zápasech jsou ti trpěliví, oni vítězí.
15. Modleme se za všechny a probuďme v sobě radost z toho, že můžeme v životě vykonat nějaké to pokání. Jedině tak si můžeme zasloužit mír.
16. Na tomto světě jsme pouze jako poutníci. Někdo dorazí brzy, jiný zase později.
Často je nutné změnit vlak nebo vagón. Opravdu záleží na tom, abychom dříve nebo později dospěli ke kýženému cíli.
17. Doba, již věnuji práci, musí být souměrná s dobou, již věnuji „Božímu dílu“, tedy modlitbě.
18. Modleme se, mějme trpělivost, přinášejme oběti a společně si dodávejme svaté odvahy, abychom byli připraveni na jakoukoli událost.
19. Lék na všechno opravdu máme ve svém domě. Je to láska k chudobě, spokojenost s málem, práce a důvěra v Boha.
20. Pravda je pouze jediná a stále stejná, je to pravda evangelia: umět odpouštět a zapomínat a odplácet dobrem za zlo.
21. Základ svatosti spočívá v naprosté odevzdanosti do svaté vůle Páně, a to i v nepatrných záležitostech.
22. Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není v druhých a že všechno dobro není v nás.
23. Mějte trpělivost, pracujte a nenechte se znepokojovat, pamatujte na ráj, který nás očekává, čiňte všechno, abyste měli zásluhy před Ježíšem.
24. Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh.
25. Pokračuj v modlitbách k Pánu. To, co zaséváš dnes, vypadá, jako kdyby mělo přijít vniveč. Nic se ale neztratí. Až přijde čas, přinese to plody.
26. Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet k životu zesnulé.
27. S pomocí Páně, jehož musíš neustále vzývat, je třeba postupovat každodenně o jeden krok kupředu, a právě tak dojdeš velmi daleko.
28. Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí a dobrotivostí. Budeš mít velké, opravdu velké požehnání.
29. Každého dne, který prožíváš, si musíš dodávat odvahu, musíš si zvykat na námahu,
radovat se z dosažených úspěchů a toužit po ještě lepších výsledcích.
30. Především usiluj o to, abys pečoval o svůj dobrý charakter, musíš být upřímný,
otevřený a stále nakloněný dobrému a k omlouvání pochybení těch druhých.
31. Služme Pánu v lásce k němu a v lásce k bližnímu.
A Pán nedopustí, aby nám chybělo to, čeho máme zapotřebí, stejně jako to činí s nebeským ptactvem.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Vánoční bohoslužby – Broumovsko 2021

5. prosinec

Štědrý den – pátek 24/12

Broumov, P+P 		
Broumov, klášter		

10:00
17:00

12. prosinec
Martínkovice 		
Ruprechtice		
Broumov, P+P		
Broumov, klášter		

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

19. prosinec
Otovice 			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00

26. prosinec
Božanov			08:30
Ruprechtice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
17:00

Mše sv. v týdnu, Broumov
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

děkanský k.
děkanský k.
děkanský k.
děkanský k.
hřbitovní k.		
k. sv. Václava

06:30 (roráty)
17:00**
06:30 (roráty) *
17:00
07:30 (roráty)
17:00

* Ve čtvrtek 02/12 bude i mše sv. za smíření
v kapli PM v Šonově v 17:00

** Ve středu 08/12 mše sv. v hřbitovním
k. PM (Neposkvrněné početí Panny Marie)

Adorace: pátek, P+P, 17:30 – 17:45

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 18/12, P+P, 09:00 – 10:30
Změna vyhrazena.

Návrh výuky náboženství školní rok
2021/2022,
3. tř. (1. sv. přijímání):
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45
3. tř. (1. sv. přijímání):
čtvrtek, ZŠ Meziměstí 13:20 - 14:05

Broumov, P+P 08:30
Otovice 16:00
Ruprechtice 22:00
Broumov, P+P 24:00

Boží hod vánoční – sobota 25/12
Martínkovice 08:30
Vernéřovice 10:00
Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášterní k. 17:00

Sv. Štěpán – neděle 26/12
Božanov 08:30
Ruprechtice 10:00
Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášter 17:00

Nový rok – sobota 01/01/2022
Martínkovice 08:30
Vernéřovice 10:00
Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášter 17:00

2. neděle vánoční – 02/01/2022
Otovice 08:30
Ruprechtice 10:00
Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášter 17:00

Modlitba v době pandemie
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
posilni a odměň naše lékaře,
zdravotníky a dobrovolníky,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Svatý Lukáši – oroduj za nás,
svatí Kosmo a Damiáne – orodujte za nás,
svatí andělé – chraňte nás!

4. – 6. tř.:
čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:40 - 13:15
5. – 7. tř.:
pátek, fara Broumov, 14:00 - 14:45
Příprava na svátost biřmování
začala v sobotu 11. prosince.

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