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

Povzbuzení
Uprostřed zimy 2021/2022 zazněla zpráva o tom, že venkovské kostely
na Broumovsku budou už od nejbližšího léta patřit mezi národní kulturní
památky. Podobně jako klášter a hřbitovní kostel Panny Marie. V době, kdy
řešíme zdravotní a ekonomické starosti, se je možné setkat s upřímnou
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radostí z daného rozhodnutí vlády, které rezonuje jak v samotném výběžku,
tak poza jeho přírodní hranice, ale i státní hranice republiky. Milý moment k
dalšímu povzbuzení a ocenění práce všech, kdo vskutku jakýmkoli způsobem mají svůj podíl na záchraně kulturního dědictví.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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2021 a 2022
Rok 2021 byl rokem, kdy se k zdárnému konci
přivedla část rekonstrukcí na broumovské skupině kostelů. V sobotu 5. června dopoledne celebrovali, v kostele sv. Michaela Archanděla ve
Vernéřovicích, děkovnou mši za zdar částečných
oprav některých svatostánků z broumovské skupiny kostelů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP a arciopat břevnovského kláštera
Prokop Siostrzonek, OSB. Mše sv. se účastnila
ve velkém počtu farní rodina, široká odborná a
laická veřejnost nejrůznějších profesí, ale i dva
významní podporovatele Broumovska, poslanec
Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a
poslanec parlamentu ČR a vicehejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek. Na začátku
bohoslužby požehnal nejstaršímu z celé sakrální skupiny právě kardinál Duka, na jejím konci
pak udělil pamětní listy pražského arcibiskupa
manželům Jiřímu a Ludmile Krupičkovým za
mnohaletou službu kostelníků ve vernéřovickém
kostele, paní Alžbětě Uhnavé za stejnou službu
v ruprechtickém kostele, emeritnímu varhaníkovi
na Broumovsku ing. Vladimíru Hrubému za více
než půl století varhanické služby na Broumovsku
a emeritnímu stavebnímu technikovi ing. arch.
Janu Slavíkovi za rovněž mnohaletou práci při
obnově jedinečného sakrálního souboru.

Druhému opravenému kostelu sv. Jakuba Většího v Ruprechticích požehnal během bohoslužby litanií k sv. Josefovi benediktinský arciopat
Siostrzonek, který v roce 2018 požehnal ve stejném kostele i začátku celé rozsáhlé rekonstrukci
obou kostelů.
Poslední požehnání pak udělil během litanií ke
Všem svatým královéhradecký biskup Jan Vokál
v srdci současné rozsáhlé broumovské farnosti, v
děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Bromově.
Všechny tři bohoslužby majestátně doprovázel
sbor Cantores cantant sbor ZUŠ Fr. Kmocha v
Kolíně pod vedením rodáka z Božanova Jakuba
Hrubého.
Kostely ve Vernéřovicích a v Ruprechticích jsou
opraveny z grantu IROP v celkové výši 32 mil. Kč,
přičemž nejrozsáhlejší práce proběhly na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích v celkové částce
22 mil. Kč (střecha, fasáda, odvodnění, vitráže,
částečně mobiliář, elektroinstalace). Na kostele
sv. Michaela archanděla proběhly práce za 8 mil.
Kč (fasáda, odvodnění, okna, částečně mobiliář).

Zbylé výdaje byly za administraci projektu, nákupy služeb, či pořízení vybavení.
Na děkanském kostele probíhá kontinuálně
několik oprav už mnoho let. Nejmarkantnější
je kompletní výměna střešní krytiny, která probíhala v letech 2012-2020 a stála bez mála
8 mil. Kč. Další opravy v součtu za 3,5 mil. Kč
proběhly na varhanách, elektroinstalaci a mobiliáři. V roce 2022 se bude pracovat na stavebně
technickém průzkumu a stavebně historickém
průzkumu, které jsou ze strany památkové péče
nutným předpokladem pro zahájení prací na obnově fasády. Plus bude probíhat sanace trhlin na
děkanském kostele. Vše v řádu statisíců korun.
Zdroji budou Česko-německý fond budoucnosti
a Královéhradecký kraj.
Roky 2020 a 2021 tedy přinesly dokončení oprav
z prostředků fondů EU na kostelech ve Vernéřovicích, v Ruprechticích a v Heřmánkovicích.
Celková suma za výraznou, i když zdaleka ne
celkovou, opravu 3 svatostánků z osmičlenného
broumovského sakrálního souboru je financována z podporných grantů Evropské unie v celkové
výši 42 mil. Kč. Spoluúčast broumovské farnosti
činila 5 %, což byla schopna pokrýt díky laskavé
podpoře p. Františka Kociana (1 600 000 Kč) a
Královéhradeckého kraje (1 000 000 Kč).
V první polovině roku 2022 by mělo dojít k dokončení zpřístupnění gotické nástěnné malby v
budově dnešní broumovské fary a začne i výměna střešní krytiny. Rovněž by se ve stejném
období měly připravit podklady pro rekonstrukci
věží a fasád u kostelů v Heřmánkovicích a Vižňově z prostředků Evropské unie. Další dílčí práce budou pokračovat na kostelích v Otovicích,
Martínkovicích a už zmiňovaných Heřmánkovicích a Vižňově.
Z akcí farnosti se povedlo uskutečnit Farní den,
farní tábor, návštěvu rodáků v Německu a pouť
do Lisabonu. Všem, kdo měli účast na organizování těchto farních akcích, patří upřímné Pán
požehnej! Rovněž tak za několik menších akcí,
zvláště První svaté přijímání, které se týkalo Julie
Máslové a Daniely Škorvánkové. Každé pondělí
od května do října byl v Křinicích fotbal. A určitě
zase brzy začne. Jako jediná farnost na území
Královéhradecké diecéze jsme zorganizovali
autobusovou pouť za papežem Františkem do
Šaštína. V říjnu uplynulého roku naše rozsáhlá
farnost dostala i posilu v osobě nového jáhna v
osobě Vladimíra Uhnavého, který byl vysvěcen v
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katedrále v Hradci Králové spolu s dalšími jedenácti ženatými muži. Speciálním dárkem pak je
taky i výtečný kávovar v společenské místnosti
fary od Petra Kopřivy.
Koncem školního roku by mělo dle všeho na dvakrát proběhnout slavnost Prvního svatého přijímání. V Broumově máme 4 děti a v Meziměstí
3. Žel, jeví se, že příští rok se tato slavnost pro
absenci dětí, neuskuteční. Začátkem podzimu by
měl udělit svátost biřmování broumovsko-břevnovský arciopat P. Prokop Siostrzonek téměř
dvěma desítkám biřmovanců. A snad se taky
podaří návštěvy Německa a třeba i dalších krajin.
V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří
pečují o naše kostely, zvláště jako kostelníci –
rodině Honsové z Martínkovic za péči o kostely v Martínkovicích a Otovicích, rodině Hrubé z
Božanova za péči o kostel v Božanově, fra Gereonovi za péči o šonovské svatostánky, rodině
Mikulenkové za péči o kostel v Heřmánkovicích,
paní Alžbětě Uhnavé za péči o kostel v Ruprechticích, rodině Hrubé z Vižňova a rodině Balcarové
z Vižňova za péči o kostel ve Vižňově a rodině
Kopřivové z Vižňova a rodině Krupičkové z Křinic
za péči o kostel ve Vernéřovicích. Za péči o městské kostely patří poděkování paní Sidorové a Kolářské. Paní Patrné pak za květinovou výzdobu v
těchto sakrálních stavbách. Martinovi Hanouskovi za nenápadné provozní práce. Díky všem, kteří
jsou ochotni pomáhat během potřebného úklidu
kostelů, zvláště mladým farníkům, kteří se už připojili k této službě. Děkuji veselým ministrantům.
Velká pochvala Vladimíru Uhnavému ml. a jeho
sestře Jitce za brilantní kytarové doprovázení
bohoslužeb. Velké poděkování patří mladým členům rodiny Pelánových z Martínkovic za přípravu
farního tábora pro děti. Za pomoc při snahách
o obnovu kostelů bych rád jmenovitě poděkoval
Ing. Darině Dvořákové, farní techničce, Ing. Janu
Joudalovi, Ing. Jiřímu Vlachovi. Rovněž děkuji
varhaníkům Ladislavu Šikutovi, Antonínovi Hubkovi, Vladimírovi Hrubému za jejich obětavou
službu. Opět Vláďovi Uhnavému a panu Janu
Zálišovi děkuji za spolupráci na farním časopise.
Vojtěchovi Kopřivovi za spolupráci na plakátech
nedělních bohoslužeb. Poděkování patří také
starostkám a starostům měst a obcí Broumovska. Rovněž děkuji spolubratru v kněžské službě
P. Františku Hofmanovi, jáhnům fra Gereonovi
Holému OPraem a Vladimírovi Uhnavému.
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, děkan ŘKF Broumov
(foto Veronika Adamová)
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Kompendium katechismu
SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE Církev, matka a učitelka

Rok 2022
ve farních akcích
leden
Tříkrálová sbírka

429. Jakým způsobem církev živí mravní
život křesťana?
Církev je společenství, kde křesťan přijímá Boží
slovo a učení „Kristova zákona“ (Gal 6,2); dostává
milost svátostí; spojuje se s eucharistickou obětí
Krista, takže jeho mravní život je duchovním kultem; učí se svatosti podle příkladu Panny Marie a
svatých.
430. Proč učitelský úřad zasahuje do
mravní oblasti?
Protože je úkolem učitelského úřadu hlásat víru,
které je třeba věřit a kterou je nutno prakticky
uplatňovat v životě. Tento úkol se vztahuje také na
specifické předpisy přirozeného zákona, protože
jejich zachovávání je nutné pro spásu.
431. Jaký účel mají církevní přikázání?
Pět církevních přikázání má za cíl zaručit věřícím
nezbytné minimum ducha modlitby, svátostného

života, mravního úsilí a růstu v lásce k Bohu a bližnímu.
432. Která jsou církevní přikázání?
Jsou to: 1) zúčastnit se mše svaté v neděli a v
zasvěcené svátky a nepouštět se do prací nebo
činností, které by mohly zabránit svěcení takových
dnů; 2) aspoň jednou za rok vyznat své hříchy; 3)
přijmout svátost eucharistie aspoň o Velikonocích;
4) nejíst maso a zachovávat půst ve dny stanovené
církví; 5) přispívat na hmotné potřeby církve samé,
každý podle svých možností.
433. Proč je mravní život nezbytný pro hlásání evangelia?
Protože křesťané svým životem podle Ježíše Krista
přitahují lidi k víře v pravého Boha, budují církev,
utvářejí svět duchem evangelia a připravují příchod
Božího království.

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

ECCLESIA IN EUROPA XXI.
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
Misie ad gentes

Evangelium: kniha pro Evropu dnes a stále

64.
Hlásání Ježíše Krista a jeho evangelia, které by se
omezilo jen na Evropu, by bylo příznakem povážlivého nedostatku naděje. Dílo evangelizace je prodchnuto pravou křesťanskou nadějí tehdy, když se
otevírá všeobecným obzorům, díky nimž nabízíme
zdarma všem, co jsme my sami dostali darem. Misie ad gentes se tak stává výrazem církve formované evangeliem naděje, která se neustále obnovuje
a omlazuje. Povědomí církve v Evropě bylo během
staletí to, že nesčetné zástupy misionářů a misionářek kráčející vstříc jiným národům a civilizacím a
hlásající evangelium Ježíše Krista národům celého
světa. Tentýž misionářský zápal musí prodchnout
církev v dnešní Evropě. Snižující se počet kněží a
zasvěcených osob v určitých zemích nesmí zabránit žádné místní církvi vzít za své potřeby univerzální církve. Každá bude podporovat přípravu na
misii ad gentes, aby tak velkomyslně odpověděla
na naléhavé prosby, které se stále zvedají z mnoha
národů, jež touží poznat evangelium. Církve jiných
kontinentů, zvláště Asie a Afriky, stále hledí na církve v Evropě a očekávají od nich, že i nadále budou
plnit své misionářské povolání. Křesťané v Evropě
se nemohou vzepřít svým dějinám.

65.
Když jsem na počátku Velkého jubilea roku 2000
procházel Svatou branou, pozvedl jsem před církví
a před světem do výše knihu evangelia. Toto gesto
vykonané každým biskupem v různých katedrálách
světa ať ukáže na úkol, který očekává církev našeho kontinentu dnes a stále. Církvi v Evropě, vstup
do nového tisíciletí s knihou evangelia! Kéž každý
věřící přijme koncilní vybídnutí „nabýt nesmírně
cenného poznání Krista“ (Flp 3,8) častým čtením
Písma svatého. „Neznat Písmo znamená neznat
Krista“. Kéž je i nadále Písmo svaté pokladem
pro církev a pro každého křesťana: při pozorném
studiu slova najdeme pokrm i sílu vykonávat každý den své poslání. Vezměme do svých rukou tuto
knihu! Přijměme ji od Pána, který nám ji neustále
nabízí prostřednictvím církve (srov. Zj 10,8). Spolkněme ji (srov. Zj 10,9), aby se stala životem našeho
života. Vychutnávejme ji až do dna: bude nás to
stát námahu, ale dodá nám to radost, protože je
sladká jako med (srov. Zj 10,9–10), budeme naplněni nadějí a schopni ji předávat každému muži a
ženě, s nimiž se na své cestě setkáme.
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10. května
Noc kostelů
11. června
Farní den (fara Ruprechtice)
16. června
Slavnost Božího Těla
19. června
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
?????????
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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Promluva papeže
Františka 22. ledna před modlitbou Anděl Páně
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V evangeliu sobotní liturgie vidíme, jak Ježíš zahajuje své kázání (srov. Lk 4,14-21). Vrací se do
Nazaretu, kde vyrůstal, a účastní se modlitby v
synagoze. Vstane, aby četl, a ve svitku proroka
Izaiáše najde pasáž o Mesiáši, který hlásá poselství útěchy a osvobození pro chudé a utlačované
(srov. Iz 61,1-2). Na konci čtení se „oči všech
upřely na něj“ (v. 20). A Ježíš začíná slovy: „Dnes
se naplnilo toto Písmo“ (v. 21). Zamysleme se
nad tím „dnes“. Je to první slovo Ježíšova kázání
zaznamenané v Lukášově evangeliu. Je vysloveno Pánem a označuje „dnes“, které jde napříč
všemi věky a zůstává vždy platné. Boží slovo je
vždy „dnes“. Začíná „dnešek“: Když čtete Boží
slovo, začíná ve vaší duši „dnešek“, pokud mu
dobře rozumíte. Dnes. Izaiášovo proroctví vzniklo
před staletími, ale Ježíš ho „mocí Ducha“ (v. 14)
činí aktuálním, a především ho uvádí v život a
ukazuje cestu, jak přijmout Boží slovo: dnes. Ne
jako dávný příběh, ne: dnes. Dnešek promlouvá
k vašemu srdci.

obecná, abstraktní, nedotýkají se duše a života
lidí. A proč tomu tak je? Protože jim chybí tato
moc dneška, to, co Ježíše „naplňuje smyslem“
mocí Ducha, je dnešek. Dnes k vám promlouvá.
Ano, někdy slyšíme bezvadné přednášky, dobře
sestavené projevy, ale srdcem nepohnou, a tak
vše zůstává při starém. Dokonce i mnohé homilie – říkám to s úctou, ale i s bolestí – jsou
abstraktní, a místo aby duši probudily, uspávají ji.
Když se věřící začnou dívat na hodinky - „Kdy už
to skončí?“ - uspávají duši. Kázání se vystavuje
tomuto riziku: bez pomazání Duchem ochuzuje
Boží slovo, upadá do moralismu nebo abstraktních pojmů; předkládá evangelium s odstupem,
jako by bylo mimo čas, daleko od reality. A tudy
cesta nevede. Ale slovo, v němž nepulsuje síla
dneška, není hodno Ježíše a nepomáhá lidem
v životě. Proto ti, kdo kážou, musí, prosím, jako
první zakusit Ježíšův „dnešek“, aby ho mohli
předávat druhým. A pokud chce přednášet, pořádat konference, ať to dělá, ale jinde, ne v době
homilie, kde musí přednášet slovo tak, aby rozechvívalo srdce.

Ježíšovi posluchači jsou ohromeni jeho slovem.
I když mu kvůli předsudkům nevěří, uvědomují
si, že jeho učení je jiné než učení ostatních učitelů (srov. v. 22): cítí, že Ježíš je něco víc. Co
se zde skrývá? Je tu pomazání Duchem svatým.
Někdy se stává, že naše kázání a učení zůstávají

Drazí bratři a sestry, v tuto neděli Božího Slova
bych chtěl poděkovat kazatelům a hlasatelům
evangelia, kteří zůstávají věrní slovu, jež rozbuší
srdce, kteří zůstávají věrní „dnešku“. Modleme
se za ně, aby prožívali Ježíšův dnešek, sladkou
sílu jeho Ducha, která oživuje Písmo. Boží slovo

28. únor, sv. Roman, opat
Pocházel z Burgundska, z chudé rodiny ve Franche Comté. Od mládí tíhl ke kontemplativnímu
životu v samotě. Po smrti otce se vydal do Lyonu,
aby se v klášteře u opata Sabina seznámil s pravidly řeholního života a pak odešel do Jurských
hor. Tam v údolí Kondat si postavil pod mohutným fíkovníkem z proutí chatrč a denně čerpal z
duchovní četby. Používal „Poučení pro poustevníky“ od opata Kassiana a „Život otců na poušti.“ Rozjímal o životě a utrpení Spasitele a zpíval
žalmy. Také obdělával půdu u svého příbytku a žil
asketicky tím, že se postil a spal jen krátce.
Jeho ovdovělý bratr Lupicín jej později vyhledal a
oba se společně modlili a pracovali ve svornosti
a lásce, ač měli velmi odlišné povahy. Roman byl
tichý a mírný, Lupicín zas přísný s nedostatkem
vlídnosti. Oba se ale chtěli líbit Bohu.
Ďábel jim kladl úklady a vyvolával soužení, pro
která se rozhodli odstěhovat. Na cestě však byli
zahanbeni výtkami jedné ženy, která jim poskytla pohostinství a přiměla je k návratu. Pověst o
nich se začala šířit a následkem toho se k nim
přidalo více mužů. Časem vystavěli klášter, tzv.
Kondatské opatství, St. Claude. Roman, jenž byl
na sebe přísný a na jiné laskavý a shovívavý, se

stal opatem. Na výtky týkající se mírnosti odpovídal: „Nikdo nevidíme do lidského srdce, mnohý
začal horlivě, ale stal se vlažným a jiný lhostejný
dostoupil vysokého stupně dokonalosti.“ R. 444
byl vysvěcen na kněze. Klášter začal být malý pro
množství zájemců, a tak vystavěli ještě jeden, v
němž se stal opatem Lupicín. Půst se např. vyznačoval tím, že nejen nikdo nikdy nesměl jíst
maso, ale mléko a vejce směli dostat jen nemocní. Roman některé přestupky řešil mírností, nikoliv vyloučením nehodných, jak někteří naléhali.
Lupicín, se kterým se radil, mu přišel pomoci
utvrzovat kázeň a někteří nespokojenci odešli.
Oba bratři přispěli k založení kláštera sester v
Braune, kde se stala abatyší jejich sestra. Romanův život byl poznamenán i zázračnou mocí.
Např. při jedné pouti ke hrobu Mauricia přenocoval s jiným bratrem v jeskyni s malomocnými, bez obav je objímal a malomocenství u nich
zmizelo.
Oba opati se stali svatými. Památka Lupicína je
21.března.
		
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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je totiž živé a účinné (srov. Žid 4,12), mění nás,
vstupuje do našich záležitostí, osvětluje náš každodenní život, utěšuje a vnáší řád. Pamatujme:
Boží slovo proměňuje obyčejný den v dnešek, v
němž k nám promlouvá Bůh. Vezměme si tedy
do ruky evangelium a každý den si přečtěme
malý úryvek. Noste evangelium v kapse nebo v
tašce, abyste si ho mohli kdykoli přečíst na cestách a v klidu. Časem zjistíme, že tato slova jsou
určena pro nás, pro náš život. Pomohou nám přivítat každý den s lepším, klidnějším pohledem,
protože když do dnešního dne vstoupí evangelium, naplní ho Bohem. Rád bych vám předložil
návrh. O nedělích tohoto liturgického roku se
hlásá Lukášovo evangelium, evangelium milosrdenství. Proč si ho také nepřečíst osobně, celé,
každý den jeden malý krok? Jeden malý krok.
Seznamme se s evangeliem, to nám přinese Boží
novost a radost!
Boží slovo je také majákem, který vede synodální
cestu, jež začala v celé církvi. Když se snažíme
naslouchat jeden druhému, pozorně a s rozlišováním – protože nejde o názor, ne, ale o rozlišování Slova – naslouchejme společně Božímu
slovu a Duchu svatému. A kéž nám Panna Maria
vyprosí vytrvalost, abychom se každý den živili
evangeliem.
www.cirkev.cz/22.01.2022
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Tříkrálová sbírka 2022
Sobota 8. ledna nebyla ničím výjimečná. Počasí
kolem nuly, sluníčko prosvitlo jen jednou, nesněžilo, nepršelo, ale pro 60 dětí a 14 dospělých
vedoucích to byl den plný zážitků.
Ano, ten den se Broumovem a jeho okolím doslova prohnali koledníci s tříkrálovou koledou.
Měli jsme tolik dětí, které chtěly zpestřit Broumovákům začátek letošního roku, že v mnoha
skupinkách koledovaly děti i po pěti králích.

podporu a aktivní přistup, našim kuchařkám,
které se skvěle postaraly o naše bříška, a také
soukromé poděkování mé sestře Jitce. Děkuji
panu Martinu Minaříkovi za ochotu poskytnout
zázemí v Centru pro rodinu. Velké díky patří ZUŠ
v Broumově a oběma základním školám za krásná přáníčka a přísun koledníků. V neposlední
řadě pak děkuji Vám všem, kteří na Tříkrálovou
sbírku čekáte, dětem kasičku naplníte a koledou
je odměníte.

Letos jsem převzala z Charity Náchod o čtyři pokladničky méně než v roce 2020. Zdálo se totiž,
že nebudou vedoucí skupinek, a trochu jsem se
také obávala, jestli budou rodiče ochotni pustit
svoje děti. Nakonec vše dopadlo nad očekávání
- každá kasička měla svého vedoucího, dětí bylo
požehnaně a v neposlední řadě byli Broumováci
neskutečně štědří.

Nyní mi dovolte nahlédnout do ekonomického
okénka:
Broumov		
Olivětín		
Křinice		
Božanov		
Martínkovice

87 411,10 193,13 644,8 292,16 901,-

Zde je místo pro poděkování panu děkanovi za

Celkem		

136 441,-

V loňských napjatých časech jsme do 6 kasiček
vybrali 40 364,-.
V roce 2020
jsme do 20 kasiček nastřádali 127 478,-.
Na závěr Vám chci ještě jednou poděkovat za
vstřícnost, popřát úspěšný nový rok a ujistit Vás,
že koruny, které se vrátí zpět do Broumova, budou použity na podporu lidem v těžké životní situaci, jak tomu bylo i v minulých letech.
Za všechny účastníky Tříkrálové sbírky
Ilona Patrná

Tříkrálová sbírka 2022 – krátce z Meziměstí
Ačkoliv do ulic města Meziměstí ani letos nevyrazili malí koledníci, pokladničky v kostele sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, v Infocentru u paní Vránové
a v městské knihovně u pana Slavíka, přilákaly pozornost mnoha dárců a vybralo se do nich krásných
11 657 Kč + 5 EUR.
Všem ochotným a štědrým patří obrovské díky!!!
Za město Meziměstí
Věra Máslová
5
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR
JACQUES PHILIPPE
VE ŠKOLE DUCHA SVATÉHO

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2017
1. Svatosti není možné dosáhnout vlastními silami. Celé Písmo nás učí, že svatost může být jen plodem Boží milosti.
2. Jen Bůh může plně zvládnout naše chyby, naše omezení v oblasti lásky, jen on dokáže dostatečně silně působit na naše srdce.
3. Naše síly jsou omezené, Boží síla a láska jsou naopak bez hranic.
4. Máme spolehlivý prostředek, jak Boží lásku a sílu přivést na pomoc naší slabosti:
stačí svou slabost pokojně přijmout a vložit všechnu důvěru a naději v Boha.
5. Když nám Bůh vnuká, abychom něco udělali, zároveň nás k tomu uschopňuje.
6. Největší překážkou na cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na vlastní představě o dokonalosti.
7. Člověk potřebuje poznat, co Bůh chce právě od něho a co možná nežádá od nikoho jiného.
8. K tomu, co od nás Bůh nechce, milost nedostaneme. Co Bůh požaduje, to i dává.
9. I když poslechnout Ducha nás v prvním okamžiku často něco stojí, protože narazíme na své strachy a závislosti, tato poslušnost je nakonec vždy
pramenem radosti a blaženosti.
10. Jediná kapička pomazání Duchem svatým může sama naplnit naše srdce větším uspokojením než všechny statky světa,
protože je v ní Boží nekonečnost.
11. Blaženější je dávat než dostávat.
12. Tím, co nám brání dostávat od Boha hojnější milosti, je možná jednoduše naše nedostatečná vděčnost za ty, které nám už dal.
13. Když máme dojem, že náš život s Pánem vázne a potřebuje probudit, může být velmi dobré vyhradit si několik dní na duchovní obnovu, intenzivněji
se modlit a prosit o světlo Ducha svatého.
14. Abychom se mohli nechat vést Božím Duchem, potřebujeme velkou vnímavost a pružnost, kterých se postupně nabývá uplatňováním odpoutanosti.
15. Snažme se nelpět na ničem ani hmotně, ani citově, dokonce ani duchovně.
16. Lpění na své vlastní moudrosti, i když si stanovuje cíle, které jsou samy o sobě skvělé, je pro poslušnost Duchu svatému asi nejhorší překážkou.
17. Chceme-li vnuknutí Ducha svatého rozpoznat a jednat podle něho, je nanejvýš důležité snažit se uchovat své srdce v pokoji, a to za všech okolností.
18. Se snahou o pokoj je spjata i snaha o ticho. Ne o ticho prázdné, ale o ticho, které je pokojem, pozorností k Boží přítomnosti a pozorností k druhému,
důvěřivým očekáváním a nadějí v Boha.
19. Rozpoznávat, co je z Ducha svatého, se naučíme, když si budeme všímat dění ve své duši.
20. Rozlišení toho, co v nás působí Duch svatý, se velmi usnadní, když budeme mít možnost otevírat své srdce někomu, kdo nás může duchovně vést.
21. Častá zpověď je zdrojem světla pro pochopení, co se děje v naší duši.
22. Boží vnuknutí nás nemůže nabádat k něčemu, co by bylo v rozporu s učením a požadavky Božího slova.
23. Dává-li nám Bůh do srdce svá vnuknutí, pak tím prvním mezi nimi je vnuknutí poslušnosti.
24. Bůh je otec, je sice náročný, protože nás má rád a volá nás, abychom mu dali všechno, ale není tyran.
25. Bůh nemá za cíl nám život komplikovat, chce nám ho vposledku zjednodušit. Poslušnost Bohu osvobozuje a uvolňuje srdce.
26. Čím jsme poslušnější Ducha svatého, tím je náš souhlas s Boží vůlí svobodnější a spontánnější, tím méně nucenosti a bolesti v něm je.
27. Pán je vždy připraven zvednout nás po pádu a dokonce vždycky najde způsob, jak náš pád proměnit v požehnání,
obrátíme-li se k němu s pokorným a důvěřujícím srdcem.
28. Maria nám dává svou pokoru, svou důvěru v Boha, svou odevzdanost do Boží vůle, své ticho, své vnitřní naslouchání Duchu.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
6. února
Otovice			08:30
Vernéřovice 		
10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00

13. února

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

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

Vernéřovice		
Broumov, sv. Petr a Pavel
Broumov, klášter		

08:30		
10:00
17:00

20. února

27. února

Božanov			08:30
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 4. února mše sv. i v Ruprechticích v 18:30
** Ve čtvrtek 17. února mše sv. za smíření jenom
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 26/02, 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
5. – 7. tř.:
pátek, fara Broumov, 14:00 - 14:45
Příprava na svátost biřmování
začala v sobotu 11. prosince.

Sčítání 1991 – 2021, náboženství:
Rok sčítání

Obyvatelstvo

Věřící

Řím-kat. c.

Bez víry

Neuvedeno

1991

10 302 215

4 523 734

4 021 385

4 112 864

1 665 617

2001

10 230 060

3 288 088

2 740 780

6 039 991

901 981

2011

10 436 560

1 463 584

1 082 463

3 604 095

4 662 455

2021

10 524 167

1 374 285

741 019

5 027 141

3 162 540

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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