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Jiří Suchý o větě plné naděje
„Proste a bude vám dáno – to je věta plná naděje. Prosíval jsem vícekrát, ale výsledek byl trochu smutný: většinou mi dáno nebylo. A tak jsem se
rozhodl neprosit, ale děkovat. Vševědoucí určitě ví, co bych rád, a bude-li to
jeho vůle, poskytne mi to bez prošení, což se mi často děje. A já pak slušně
a upřímně poděkuji, jak jsem byl doma k tomu veden. Neprosil jsem a bylo
mi dáno – to mě naplňuje pokorným úžasem.
Původně, pokud mi vzniklo nějaké přání, tak jsem prosil. Byl jsem mini-
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strantíkem, klečel jsem v červené komži a usilovně si přál a prosil. Leč dáno
mi nebylo. A dlužno říct, že pokud mé přání vyslyšeno nebylo, děkuji dnes
za totéž, protože nejednou jsem zjistil, že přání nesplněné mělo pro mne v
dalším životě mnohdy větší význam než ta, která se splnila. A tak neprosím,
ale nikdy nezapomenu poděkovat“ (Suchý J.: Klaun to zkouší znovu, Galén,
2021, str. 54-55).
Od nového roku prožívat každý den s vědomím vděčnosti, to může být
celkem smysluplné předsevzetí.
P. Martin Lanži
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Vánoční homilie papeže Františka

Noc se rozzářila světlem. Objeví se anděl, pastýře
zahalí Pánova sláva a konečně přichází po staletí
očekávaná zpráva: „Dnes se vám narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2,11). Překvapivé
však je, co anděl dodává. Ukazuje pastýřům, jak
najít Boha, který přišel na zem: „Toto je pro vás
znamení: Naleznete děťátko zavinuté do plánek
a položené v jeslích“ (v. 12). Právě to je znamení: Dítě. Právě a jen toto: Dítě, v surové chudobě
jeslí. Žádná světla, žádná nádhera, žádné sbory
andělů. Pouze dítě. Nic jiného, jak předpověděl
Izajáš: „Dítě se nám narodilo“ (Iz9,5).
Evangelium klade důraz na tento kontrast. Vypráví o Ježíšově narození, počínaje sčítáním lidu,
které nařídil císař Augustus. Ukazuje na tohoto
císaře v jeho velikosti. Hned nato nás ovšem přivádí do Betléma, kde není nic velikého – jen chudé dítě zavinuté do plenek a kolem něj pastýři.
Právě tam je Bůh, v nepatrnosti. A v tom je také
poselství pro nás: Bůh si nezakládá na velikosti,
nýbrž sestupuje do nepatrnosti. Nepatrnost je
způsob, jaký si zvolil, aby nás oslovil, aby se dotkl našich srdcí, aby nás zachránil a přivedl zpět
k tomu, na čem záleží.
Bratři a sestry, když stojíme před jesličkami, podívejme se do jejich středu, nehleďme na světla
a výzdobu - jakkoli je krásná - ale rozjímejme
nad Dítětem. V jeho nepatrnosti je celý Bůh.
Rozpoznejme ho: „Dítě, ty jsi Bůh, Bůh v dítěti.“
Dovolme, aby námi pronikl tento skandální úžas.
Ten, který zahrnuje celý vesmír, potřebuje být
držen v náručí. Ten, který stvořil slunce, potřebuje zahřát. Zosobněnou něžnost je třeba hýčkat.
Nekonečná láska má droboučké srdce, které
vydává slabý tlukot. Věčné Slovo je dětinské, a
tedy neschopné řeči. Chléb života musí být živen.
Stvořitel světa je bezdomovec. Dnes je všechno
převrácené: Bůh přichází na svět jako malý. Jeho
velikost se ukazuje v nepatrnosti.
A my - ptejme se sami sebe - dokážeme přijmout
tuto Boží cestu? Právě v tom spočívá vánoční výzva: Bůh se zjevuje, avšak lidé mu nerozumějí. V
očích světa se činí nepatrným, a my se nadále
snažíme o velikost podle měřítek světa, možná dokonce v jeho jménu. Bůh se snižuje a my

chceme šplhat na piedestal. Nejvyšší ukazuje k pokoře a my aspirujeme na zviditelňování, chceme
být vidět. Bůh hledá pastýře, neviditelné, my hledáme viditelnost.
Ježíš se narodil, aby sloužil, a my
se léta honíme za úspěchem. Bůh
nehledá sílu a moc, žádá něhu a
vnitřní nepatrnost.
Právě o to bychom měli prosit
Ježíše o Vánocích: o milost nepatrnosti. „Pane, nauč nás milovat
nepatrnost. Pomoz nám pochopit,
že je to cesta k opravdové velikosti.“ Co však konkrétně znamená přijímat nepatrnost? Především to znamená
věřit, že Bůh chce přijít do malých věcí v našem
životě, chce se zabydlet v každodenní realitě, v
jednoduchých gestech, která děláme doma, v
rodině, ve škole, v práci. Právě v našem obyčejném životě chce dosáhnout neobyčejných věcí. A
v tom je poselství velké naděje: Ježíš nás vyzývá,
abychom si vážili maličkostí v životě a znovu je
objevili. Je-li v nich On s námi, co nám schází?
Zanechme tedy lítosti nad velikostí, kterou nemáme. Zanechme lamentací a zkormoucených
tváří, chtivosti, která z nás činí nespokojence!
Nepatrnost, úžas nad tímto malým dítětem - v
tom spočívá (vánoční) poselství.
Jde ale ještě o víc. Ježíš nechce přijít jen do
maličkostí našeho života, ale také do naší nepatrnosti, tam, kde se cítíme slabí, křehcí, nedostateční, možná i chybující. Sestro a bratře, pokud
tě stejně jako v Betlémě obklopuje temnota noci,
pokud kolem sebe cítíš chladnou lhostejnost,
pokud rány, které v sobě nosíš, volají: „Nic neznamenáš, nemáš žádnou cenu, nikdy nebudeš
milován tak, jak bys chtěl,“ pokud snad pociťuješ něco takového, Bůh ti této noci odpovídá a
říká: „Miluji tě takového, jaký jsi. Tvá nepatrnost
mě neděsí, tvá křehkost mě neznepokojuje. Stal
jsem se malým pro tebe, abych byl tvým Bohem,
abych se stal tvým bratrem. Milovaný bratře, milovaná sestro, nebojte se mě, ale ve mně objev
svou velikost. Jsem ti nablízku a žádám tě jen o
toto: Důvěřuj mi a otevři mi své srdce.“
Přijmout nepatrnost znamená ještě jednu věc:
přijmout Ježíše v těch, kdo jsou dnes nepatrní.
Znamená to milovat ho v nejposlednějších a
sloužit mu v chudých. Právě oni se nejvíce podobají Ježíši, který se narodil v chudobě. A právě
v nich chce být uctíván. V tuto noc lásky se nás
zmocňuje jediná obava, abychom snad nezranili Boží lásku v tom, že budeme ve své lhostejnosti pohrdat chudými. Právě oni jsou Ježíšovi
vyvolení, kteří nás jednoho dne přivítají v nebi.
Jedna básnířka napsala: „Kdo nenašel nebe tady
dole, mine se s ním tam nahoře“ (E. Dickinson,
Poems, P96-17). Neztrácejme ze zřetele Nebe,
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pečujme o Ježíše už teď, pohlaďme ho v potřebných, protože on sám se s nimi ztotožnil.
Pohleďme ještě jednou k jesličkám a povšimněme si, že Ježíš je při narození obklopen právě
těmi nejmenšími a chudými. Jsou to pastýři. Byli
nejprostší a stali se Pánu nejbližšími. Našli ho,
protože „nocovali pod širým nebem a střídali
se na hlídce u svého stáda“ (Lk 2,8). Byli tam,
aby pracovali, protože byli chudí a jejich život se
neřídil podle plánovaných rozvrhů, ale závisel na
stádu. Nemohli žít, jak a kde chtěli, ale přizpůsobovali se potřebám ovcí, o které se starali. A Ježíš se narodil právě tam, v jejich blízkosti, blízko
zapomenutých lidí z periferie. Přichází tam, kde
je lidská důstojnost zpochybňována. Přichází,
aby pozvedl vyloučené a zjevuje se především
jim; nikoli vzdělaným a význačným lidem, ale
chudým, pracujícím lidem. Bůh přichází dnes večer, aby naplnil tvrdost jejich práce důstojností.
Připomíná nám, jak důležité je dát člověku důstojnost skrze možnost práce, ale také dát důstojnost lidské práci, protože člověk je pánem, a
nikoli otrokem práce. Když si připomínáme, Den
života opakujeme: Žádná další úmrtí v práci! Zasazujeme se za to.
Pohleďme ještě naposled k jesličkám, a rozšiřme
pohled k jejich okrajům, kde zahlédneme mudrce, kteří se vydali na pouť, aby se poklonili Pánu.
Pohleďme tam a pochopíme, že kolem Ježíše se
všechno uspořádává v jeden celek: Jsou tu nejen ti poslední, pastýři, ale také vzdělaní a bohatí,
mudrci. V Betlémě jsou pospolu chudí i bohatí,
ti, kdo se klaní jako mudrci, i ti, kdo pracují jako
pastýři. Všechno se uspořádává v soulad, když je
v centru Ježíš - nikoli naše představy o Ježíši, ale
On, Živý. Vraťme se tedy, drazí bratři a sestry, do
Betléma, k počátkům, k prvotní podstatě víry, k
první lásce, k adoraci a činorodé lásce. Pohleďme na putující mudrce a jako synodální církev
se na své cestě vydejme do Betléma, kde je Bůh
v člověku a člověk v Bohu; kde je Pán na prvním
místě a je uctíván; kde ti poslední zaujímají místo, které je mu nejblíže; kde pastýři a mudrci stojí
pospolu v bratrství silnějším než jakákoli společenské dělení. Kéž nám Bůh dopřeje, abychom
byli adorující, chudou a bratrskou církví. To je
podstatné. Vraťme se do Betléma.
Prospěje nám, když se tam vydáme, poslušni
vánočního evangelia, které představuje Svatou
rodinu, pastýře a mudrce: všechny lidi na cestě.
Bratři a sestry, vydejme se na cestu, neboť život
je pouť. Vstaňme, probuďme se, protože dnes v
noci zazářilo světlo. Je to jemné světlo a připomíná nám, že ve své nepatrnosti jsme milované
děti, děti světla (srov. 1 Sol 5,5). Bratři a sestry,
radujme se společně, protože toto světlo, Ježíšovo světlo, které z této noci vyzařuje do světa,
nikdo nikdy neuhasí.
www.cirkev.cz/25.12.2021

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Milost a ospravedlnění
422. Co je to ospravedlnění?
Ospravedlnění je nejznamenitější dílo Boží lásky. Je
to milosrdný a nezištný čin Boha, kterým smazává
naše hříchy a činí nás spravedlivými a svatými v
celém našem bytí. Dochází k tomu prostřednictvím
milosti Ducha svatého, kterého nám zasloužilo
Kristovo utrpení a bylo nám dáno křtem. Ospravedlnění dává počátek svobodné odpovědi člověka, to je víře v Krista a spolupráci s milostí Ducha
svatého.
423. Co je to milost, jež ospravedlňuje?
Milost je nezištný dar, který nám dává Bůh, aby nás
učinil účastnými svého trinitárního života a schopnými jednat z lásky k němu. Nazývá se habituální, nebo posvěcující nebo zbožšťující, protože nás
posvěcuje a zbožšťuje. Je nadpřirozená, protože
zcela závisí na nezištné iniciativě Boha a přesahuje
schopnost lidské inteligence i jejich sil. Uniká tedy
naší zkušenosti.
424. Jaké další druhy milostí existují?
Kromě habituální milosti jsou: časné milosti (momentální dary); svátostné milosti (vlastní každé
svátosti); zvláštní milosti neboli charismata (mající
za cíl obecné dobro církve), mezi nimi stavovské
milosti, jež doprovázejí církevní služby a životní odpovědnosti.
425. Jaký je vztah mezi milostí a svobodou
člověka?
Milost předchází, připravuje a vzbuzuje svobodnou

odpověď člověka. Odpovídá na hluboké touhy lidské svobody, vybízí ji, aby spolupracovala s ní, a
vede k její dokonalosti.
426. Co to je zásluha?
Zásluha je to, co dává právo na odměnu za dobrý
skutek. Člověk si sám od sebe nemůže vůči Bohu
nic zasloužit, neboť všechno dostal od něho. Nicméně Bůh mu dává možnost získávat zásluhy skrze lásku Krista, pramen našich zásluh před Bohem.
Zásluhy dobrých skutků musí být tedy především
připisovány Boží milosti a pak svobodné vůli člověka.
427. Jaká dobra si můžeme zasloužit?
Pod vlivem Ducha svatého můžeme pro sebe i pro
druhé zasloužit milosti užitečné k tomu, abychom
se posvětili a dosáhli věčného života, jakož i časná
dobra, vhodná pro nás podle Božího plánu. Nikdo si
nemůže zasloužit první milost, tu, jež je u začátku
našeho obrácení a ospravedlnění.
428. Jsme všichni povoláni ke křesťanské
svatosti?
Všichni věřící jsou povoláni ke křesťanské svatosti.
Ta je plností křesťanského života a dokonalé lásky,
a uskutečňuje se v důvěrném spojení s Kristem, a
v něm s Nejsvětější Trojicí. Cesta křesťana ke svatosti – potom když prošel křížem – bude mít své
dovršení v konečném vzkříšení spravedlivých, kdy
bude Bůh všechno ve všem.

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

63. Církev v Evropě nemůže pro jejich důležitost
nevyhradit zvláštní pozornost pestrému světu
hromadných sdělovacích prostředků. To zahrnuje
mezi jiným náležitou formaci křesťanů, kteří pracují
v médiích, i uživatelů těchto prostředků; je třeba,
aby dobře ovládali nové způsoby projevu. Zvláštní
péči bude nutno věnovat výběru osob připravených
pro šíření poselství prostřednictvím médií. Velmi
užitečná bude také výměna informací a strategií
mezi církvemi ohledně různých aspektů a iniciativ
týkajících se tohoto způsobu komunikace. Nesmí
se také zanedbávat vytváření místních sdělovacích
prostředků, a to i na úrovni farnosti. Zároveň jde
o zapojení se do struktur sdělovacích prostředků,

leden
Tříkrálová sbírka
únor
Farní ples se v roce 2021 konat nebude
2. března
Popeleční středa – začátek postní doby
březen
Duchovní obnova v Otovicích – DLE SITUACE
15. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)
17. dubna
Zmrtvýchvstání Páně
7. května
Pouť do Vambeřic
26. května
Nanebevstoupení Páně
3. června
Ekumenická bohoslužba
4. června
1. sv. zpověď
5. června
Letnice; Slavnost 1. sv. přijímání
10. května
Noc kostelů
11. června
Farní den (fara Ruprechtice)
16. června
Slavnost Božího Těla

ECCLESIA IN EUROPA XX.
Pozornost věnovaná hromadným sdělovacím prostředkům

Rok 2022
ve farních akcích

aby více respektovaly pravdivé informace a důstojnost lidské osoby. Proto vyzývám katolíky, aby se
podíleli na vypracování deontologického kodexu
pro ty, kdo působí v prostředí sdělovacích prostředků, a aby se dali vést měřítky, na která nedávno poukázala kompetentní dikasteria Svatého
stolce a která biskupové na synodu vyjmenovávali:
„Respektování důstojnosti lidské osoby, jejích práv
včetně práva na soukromí; služba pravdě, spravedlnosti a lidským, kulturním a duchovním hodnotám; úcta k různým kulturám, která předchází
tomu, aby se rozplynuly v mase; ochrana menšin a
slabších; úsilí o společné dobro nadřazené partikulárním zájmům a bojující proti převládnutí pouhých
ekonomických měřítek“.
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19. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
termín upřesníme
Farní tábor
červenec
Mládež v Německu (závěr měsíce)
??. července
Jakubsko-Anenský víkend
??. července
Cyklopouť do Nowe Rudy
září
biřmování
říjen
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
říjen Farní výlet (TV Noe, FATIMA?)
listopad Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)
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15. leden, sv. Maur
Maur byl synem římského senátora a oblíbeným
žákem sv. Benedikta z Nursie. Znal se s ním již
od dětství a vyrůstal pod jeho vlivem. Toužil po
dokonalém duchovním životě a snažil se žít v asketické kajícnosti, obzvláště v době postní, kdy
nechtěl ani spát v leže. V rozjímání se hodně soustřeďoval na utrpení Pána Ježíše, připomínaje si,
že jeho posledním lůžkem byl kříž.
Další Maurovou obzvlášť charakteristickou vlastností byla bezprostřední a dokonalá poslušnost.
Vykresluje ji sv. Řehoř ve svých „Dialozích“. Vypráví o záchraně Placida z vody, kam spadl a
proud jej unášel. Benedikt zvolal na Maura, aby
jej běžel rychle vytáhnout. Ten v běhu pokračo-

val i po vodě. Zázrak si prý uvědomil, až Placida
vytáhl a Benedikt jej přičítal dokonalé Maurově
poslušnosti.
Maur měl i mimořádný dar uzdravování. Stalo
se, že za Benediktem dovedli němého chlapce
s prosbou o požehnání. Pro jeho nepřítomnost
byl požádán Maur, vracející se zrovna z pole s
motykou přes rameno. Žádost ho zarazila, bez

Skálou se člověk stává
V jedné zemi, v ne až tak dávné době, se lidé po
mnoha letech dočkali svobody. Nastalý čas byl
plný nového, ale i chyb, které se zpočátku velkoryse odpouštěly. Rok střídal rok a paměť neměla
šanci držet krok s explozí možností. Karamboly,
prohry a přibývající věk však jeden svazek paměti neoslaboval. Někteří vládcové z počátku nové
doby selhali a mnozí lidé se vzhlédli v někom,
jako byli a jsou oni samotní. Na dlouhou dobu
nastal molový čas. Parazit roztříštěnosti bodoval
na navzdory všemu úspěšném hédonizmu.
Pokojná doba nehledá proroky. Skálou se člověk
stává. Pokojem a slušností připomněl, že všichni
lidé mají právo na důstojnost.
V jedné zemi, v ne až tak dávné době, se lidé po
mnoha letech mohli plaše těšit z naděje.
V Bibli snad není příkladnější postavy, u které je
možné hledat inspiraci v jeho osobním příběhu,

konkrétního pověření se nechtěl odvážit Benedikta zastoupit. Nechal se však přemluvit a s jeho
požehnáním byl němý uzdraven. Proto také bývá
vzýván s prosbou o různá uzdravení.
V Montecassinském klášteře býval považován
za zástupce sv. Benedikta. Ten jej asi se čtyřmi
druhy poslal na území dnešní Francie, odkud obdržel nabídku k založení kláštera. Na cestu Maurovi požehnal, předal stanovy řádu a pověřil ho
úkolem jeho šíření. Maur tedy založil v určeném
místě benediktinské opatství. Se svými druhy vybudoval klášter v Glanfeuil u břehu řeky Loiry,
první mimo Itálii, a jako opat jej vedl. Byl snad i
opatem v sabinských horách kláštera Subiaco.
Po smrti sv. Benedikta byl jeho nástupcem ve
vedení řádu.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
než je prorok Jeremiáš. Z 16 proroků Starého
zákona je právě on nejpodobnější jedinému Veleknězi Nového zákona Ježíši Kristu: „Proklet buď
muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo
a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán
buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody;
své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha
se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty,
podle ovoce jeho skutků.“ Jer 17; 5, 7 – 10.
Slavnost Ježíšova narození se opakuje každý
rok. A přece každé Vánoce jsou jiné. Král pokoje
(opět) přišel.
P. Martin Lanži,
děkan ŘKF Broumov

Co nového v bunkru na Turově?
S dovolením Vám přinášíme pohled do činnosti a aktivit Klubu vojenské historie T-S 19
Turov, který se pečlivě stará o rekonstrukci
této předválečné stavby z roku 1938.
„Rok 2021 byl pro nás s ohledem na tvrdý lockdown na jaře letošního roku velmi složitý. Ve
sdružení máme členy i z velmi odlehlých obcí a
měst jako je Brno nebo Tábor. Při uzávěře okresů
jsme tak pracovali v užším kruhu zejména u počítače a v dílně,“ otevírá téma roku 2021 předseda sdružení Jakub Joudal.
Na jaře tak bunkráci z Turova zejména tiskli na
3D tiskárně komponenty pro funkční repliku
dobové elektroinstalace v objektu a na zakázku
vyráběli pro kolegy z ostatních sdružení repliky
maskovacích ok. „Ihned po uvolnění opatření
jsme se na objektu sešli a pracovalo se zejména na dobové elektroinstalaci a rekonstrukci ve
filtrovně a strojovně. Původní izolaci spolu s pati-

nou jsme vytvořili i na potrubí pro odtah spalin z
provozu dieselagregátu. Mrzela nás jen neúčast
návštěvníků, které jsme mohli začít provádět za
dodržení hygienických nařízení až v letních měsících,“ pokračuje místopředseda spolku Jan
Joudal.
Členům místního KVH bohužel v létě nepřálo ani
počasí: „Je už takovou nepříjemnou tradicí, že
nám v létě vždy alespoň jedna pracovní akce celá
proprší a my se tak musíme věnovat práci jen
uvnitř a ta venku stojí,“ okomentoval letní strasti
člen KVH Martin Flieger. Navzdory složitým podmínkám a nepříznivému vlivu počasí se podařilo
v letošním roce vně objektu přesunout zázemí pro
členy spolku dále od objektu, pravidelně udržovat
zeleň, umístit nové kontejnery na tříděný odpad
pro návštěvníky objektu a uvnitř objektu téměř
dokončit trvalou elektroinstalaci v horním patře
a osadit nové dobové zárubně do levé střelecké
místnosti a ubikace velitele objektu.
4

V novém roce plánují turovští bunkráci pokračovat v dobové elektroinstalaci v celém spodním
patře, kde je v plánu i úplná rekonstrukce místnosti zemní telegrafie. Vně objektu by rádi místní
nadšenci pokračovali ve výstavbě repliky protipěchotní překážky. Přesvědčit se o tom budete
moci vždy poslední víkend v měsíci od března do
listopadu na pravidelných otevíracích hodinách.
Text: Jan Vachtl
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Přehled některých pastoračních aktivit a setkání v roce 2022
1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

katedrála

2. 1. Setkání vedení diecéze s bohoslovci

HK

20. 1. Ekumenická bohoslužba

katedrála

2. 2. Setkání řeholnic a řeholníků

Želiv

10. 2. Den nemocných ve FNHK

HK

12. 3. Seminář o evangelizaci

HK

8. 4. Setkání katechumenů

HK

23. 4. Diecézní pouť ke svatému Vojtěchu

Libice

30. 4. Pochod pro život

Praha

30. 4. Setkání na závěr diecézního procesu synody

HK

16. 5. Pouť ke svatému Janu Nepomuckému

HK

3. 6. Diecézní pouť Charity - 30. výročí založení

Neratov

4. 6. Biřmování při Svatodušní vigilii

katedrála

10. 6. Noc kostelů

diecéze

25. 6. Závěr Roku rodiny se setkáním dětí

HK

9. – 14. 8. Celostátní setkání mládeže

HK

10. 8. Pouť ke svatému Vavřinci

Sněžka

10. 9. Diecézní setkání katechetů

HK

28. 9. Národní pouť ke svatému Václavu

Stará Boleslav

29. 9. Diecézní setkání seniorů

HK

1. 10. Setkání prvokomunikantů s biskupem

katedrála

8. 10. Setkání prvokomunikantů s biskupem

Humpolec

9. 10. Pouť ke svatému Františkovi

Erlebach. bouda

19. 11. Diecézní setkání mládeže

HK

21. 11. Diecézní pouť kněží a jáhnů ke sv. Klementovi

HK
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
JOSEPH RATZINGER
BŮH A SVĚT

BARRISTER & PRINCIPAL, O.S.
1. Bůh tu není jako četník nebo soudce, aby nám dával tresty nebo pokuty.
Ale v zrcadle víry a úkolu, které mám, musím každý den přemýšlet o tom, co je v pořádku a kdy něco nehrálo.
2. Boží řeč je tichá. Ale dává nám mnohé pokyny.
Právě zpětně lze poznat, že Bůh námi pohnul skrze přátele, knihu nebo i prostřednictvím domnělého neúspěchu, či dokonce nehody.
3. V noci, když člověk nemůže najít klid, bych doporučil růženec.
Když se člověk znovu a znovu přidržuje jeho slov, zbavuje se postupně myšlenek, které ho souží.
4. Problémy nás mají vychovávat, abychom je uměli zpracovávat.
Zatvrdit se, stát se nepřístupným, by znamenalo ztrácet lidskost a schopnost cítit – i vůči ostatním.
5. Podíváme-li se na Krista, on je ten, který soucítí, a tím je pro nás vzácný.
Soucítění, zranitelnost, patří ke křesťanovi. Člověk se učí přijímat rány, žít i se zraněními a nacházet v tom nakonec hlubší uzdravování.
6. Víru nemáme nikdy hotovou. Víru je třeba žít znovu a znovu v utrpení, stejně jako ve velkých radostech, které nám Bůh dává.
Nikdy to není něco, co si mohu uložit jako minci.
7. Bůh mě miloval nejprve, dříve, než jsem dokázal milovat já. Jen proto, že mě už znal a miloval, jsem vůbec byl stvořen.
8. Co je důležité pro každého člověka, co jeho životu teprve dodává význam, je vědomí, že je milován.
9. Víra je cesta. Dokud žijeme, jsme na cestě, a ta je také opětovně ohrožována a pokoušena.
10. Kristus neřekl: já jsem zvyk, nýbrž pravda. Kristus nestvrzuje zvyk, naopak vede nás pryč od navyklého.
Chce, abychom vyrazili na cestu, vyzývá nás k hledání toho, co je pravé.
11. Církev může udávat velké, základní obrysy lidského života, říkat, kam určitě nesmím jít, nechci-li padnout.
Zůstává úkolem jednotlivce, aby rozpoznal a vyčerpal různorodé možnosti své cesty.
12. Akt víry neznamená namlouvat si nějakou ideu nebo připisovat víře moc.
Akt víry spočívá v důvěře, že Bůh je tady, že se mu mohu vydat do rukou. A pak ustoupí i hora.
13. Musím začít tím, že se neohlížím na sebe, nýbrž se ptám, co chce Bůh. Musím začít tím, že se učím lásce.
14. Milosrdný Bůh z nás nesnímá odpovědnost, nýbrž nás odpovědnosti učí.
Vede nás k tomu, abychom z toho, co je nám dáno, žili odpovědně a abychom jednoho dne před ním mohli obstát.
15. Bůh nám dává, co je pro nás nejlepší – i když mi to předem nedokážeme rozeznat.
Za nejlepší pro sebe často považujeme pravý opak toho, co od Boha dostáváme.
16. Jestliže hledám rychlé štěstí, pak moje víra nebude mít na růžích ustláno.
Jeden z důvodů dnešní krize víry je asi právě ten, že požitek a štěstí si chceme odnášet hned, že nechceme riskovat dobrodružství, které trvá celý život.
17. Boží vůle není vůči mně vnější, cizí, je naopak mým základem.
A v experimentu života lze opravdu rozpoznávat jak žít správně. Život se pak nestává pohodlným, ale správným.
18. Svědomí a jeho funkce je samozřejmě něčím živým. Může v člověku vadnout nebo zrát.
19. Bůh má všechny podstatné rysy, které připisujeme osobě, totiž vědomí, poznání a lásku.
Je tak někým, kdo může hovořit a naslouchat. To je na Bohu to zásadní.
20. Skutečný Bůh je něčím víc. Není pouhou přírodou, ale tím, co ji předchází a co ji nese. On je bytost, která umí myslet, hovořit, milovat a slyšet.
21. Bůh musí dělat to, co my obrazně nazýváme „Božím hněvem“, tj. musí nám klást odpor tam, kde od sebe odpadáme a kde jsme ohroženi.
22. Boha mohu hledat jen tak, že odložím dominantní pozici. Místo ní v sobě musím rozvíjet ochotu, otevření se hledání.
Musím být schopen pokory a čekání – a nechat jej, aby se ukázal tak, jak chce on, a nikoli jak chci já.
23. Člověk je povolán k tomu nejvyššímu, ale jeho svoboda mu může být velký ohrožením vzhledem
k pokušení obrátit svoji velikost proti Bohu a postavit se mu naroveň.
24. Bibli jakožto Božímu slovu můžu porozumět jen tak, že ji budu číst jako jednotu, v souvislostech celku, a nikoli doslovně nebo po větách.
25. K učení se lásce patří i to, že se člověk učí uvolňovat a překonávat své ego, že se učí darovat se, a to i tam, kde za to nic nedostává.
26. Je důležité rozpoznat, že pravá láska v sobě nese i velkou vážnost.
Chce pro druhého opravdové dobro, a proto má odvahu postavit se na odpor tam, kde druhý toto dobro nevidí a kde se slepě žene do neštěstí.
27. Já nemohu být k druhému dobrý jinak, než tak, že se nechám vést tím, co opravdu je dobro,
a že se svému bližnímu snažím pomoci k tomu, aby se on sám stával dobrým.
28. Člověk je milující právě tehdy, když se nestará jenom o své vlastní záležitosti, ale když se pokouší dávat a vidět právě ty,
pro které nikdo nemá dobré slovo, protože se zdají nesympatičtí.
29. Kristus ztělesňuje velikou a čistou Boží dobrotu. Nechce nám něco ztěžovat, přichází naopak, aby to nesl s námi.
30. Správně se společně modlit a slavit eucharistii znamená, že se stávám slyšícím,
přijímajícím a že se ve mně takříkajíc uvolňuje závora na dveřích, jimiž může vstoupit Kristus.
31. Jedna stará katolická moudrost říká: Jakou má člověk neděli, takovou má i smrt.
Jestliže Bůh a neděle naprosto zmizí ze života, chybějí rezervy k zvládnutí onoho posledního přechodu.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
2. ledna
Otovice			08:30
Ruprechtice 		
10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00

2021
Na území rozsáhlé broumovské farnosti bylo tolik
křtů, že byl překonán rekord z roku 2015, kdy
křtů bylo 40. Svateb bylo 6, předešlý rok byl taky
rekordní, kdy svateb bylo 13. Počet pohřbů se v
zásadě nemění, o církevní rozloučení byl zájem

celkem v 13. případech. V uplynulém roce jsme z
farní komunity doprovodili k bráně věčnosti Pavla
Hečka, Antonína Ježdíka a Marka Josefa Jansu.
R.I.P.
P. Martin Lanži

9. ledna
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

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

15. ledna
Vernéřovice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

08:30		
10:00
17:00

22. ledna
Božanov			08:30
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00

30. ledna
Broumov, sv. Václav		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

08:30
10:00
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

* Ve čtvrtek 6. ledna (Slavnost Zjevení Páně)
mše sv. 18:00 v děkanském kostele
** Ve čtvrtek 20. ledna mše sv. za smíření
i v kapli PM v Šonově v 17:00
Adorace: středa a pátek, P+P, 17:30 – 17:45
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 29/01, P+P, 09:00 – 10:00
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
4. – 6. tř.:
čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:40 - 13:15

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

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

5. – 7. tř.:
pátek, fara Broumov, 14:00 - 14:45

Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov.
www.broumovfarnost.cz

Příprava na svátost biřmování
začala v sobotu 11. prosince.
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