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Změna od 2. března
Po staletí, šest tradičních postních týdnů, které odstartují Popeleční
středou, letos 2. března, jako by přímo navazovaly na stále populárnější
akci Suchý únor. Jeví se, že potřeba přirozené revitalizace rezonuje. Spirituální rozměr křesťanského půstu vychází z předpokladu, že spásu jsme
dostali darem. Ta tu tedy je. Bez mého přičinění. Kristus se nás neptal, zdali
souhlasíme s jeho extrémním projevem zájmu a dávný Boží slib splnil. S
jeho jednáním je však možné i nesouhlasit a spásu odmítnout, což je ale
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protimluv vzhledem na už zmiňovaný transcendentální přesah lidského bytí.
Jak tedy správně uchopit oněch 40 postních dnů? Rozhodně nic nemusíme dokazovat, nejedná se ani o olympiádu, ani o daňové přiznání. Právě
proto, že dar spásy už tady je, vhodným příkladem může být to, jak reagujeme při obdarování mnohem lépe uchopitelných dárků, jako je třeba nějaká
věc, poukaz, či peníze. Vděčnost, radost, úsměv, objetí, polibek, případně
výkřik radosti. Oči obdarovaného a dárce doprovodí zbytek. A život je zas
na chvilku radostnější.
P. Martin Lanži

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Opravy broumovské farnosti za rok 2021
V roce 2021 proběhlo několik z převážné části
kontinuálních oprav, které jsou opravovány zvláště z programů Ministerstva kultury České republiky (MK ČR) a Královéhradeckého kraje (KHk).
Právě díky KHk mohla začít postupná obnova
interiéru kostela sv. Jiřího a Martina v Martínkovicích. Letos jenom za 152 762 Kč, protože
ke grantu od KHk se nepodařilo získat další prostředky na spoluúčast. Celková výše oprav přitom lehce přesáhne 1 mil. Kč. Podíl farnosti v
loňském roce činil 109 762 Kč.
Ve vedlejších Otovicích se pokračovalo na opravě
sanktusníku kostela sv. Barbory, přičemž od MK
ČR farnost obdržela 700 000 Kč, od KHk 198
000 Kč a vlastní podíl byl 12 086 Kč. Podobně je na tom kostel sv. Anny ve Vižňově, kde od

MK ČR přišlo 700 000 Kč, od KHk 167 000 Kč
a vlastní podíl činil 10 644 Kč. Na kostele sv.
Anny rovněž proběhla další etapa výměny oken
za 202 735 Kč, na která přispěla částkou 100
000 Kč Nadace ČEZ a farnost zaplatila 102 735
Kč. Ve Vernéřovicích není jenom nová fasáda, ale
i mříž v předsíni kostela za 132 000 Kč, přičemž
podstatná část nákladů jde za farností, částkou
5 000 Kč přispěla i obec, za což vřele děkujeme.
Pro varhany v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích bylo v uplynulém roce vyčleněno 280
000 Kč od MK ČR, 159 000 Kč od KHk a podíl
farnosti byl 3 750 Kč.
V děkanském kostele sv. Petra a Pavla začalo
restaurování dalšího bočního oltáře. Po oltáři sv.
Jana Nepomuckého tak bude postupně obnovo-

ván oltář Panny Marie Lurdské v celkové výši za
1 756 625 Kč, přičemž v roce bylo proinvestováno 335 800 Kč, díky tomu, že 300 000 Kč
přispělo MK ČR, zbytek jde za farností.
Projektová dokumentace na odvodnění děkanského kostela vyšla 76 321 Kč a vše zaplatila
farnost.
Poslední akce menšího a privátního charakteru
byla výměna oken na budově broumovské fary.
Celkové náklady činily 306 735 Kč, přičemž MK
ČR přispělo částkou 153 000 Kč, MěÚ Broumov
sumou 31 000 Kč a farnost 122 735 Kč.
Zpřístupnění nástěnné malby Posledního soudu
se díky odsouhlasené dotaci z grantů EU plánuje
na druhé pololetí 2022.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

KOMPENDIUM KATECHISMU: Desatero přikázání
Exodus/Druhá Mojžíšova kniha 20,2-17:
Já jsem Jahve, tvůj Bůh,
který tě vyvedl
z egyptské země,
z domu otroctví.
Nebudeš mít
jiné bohy přede mnou.
Neuděláš si
žádnou sochu,
nic, co se podobá tomu,
co je nahoře na nebi
nebo dole na zemi
nebo ve vodách
pod zemí.
Těmto bohům se nebudeš klanět
a nebudeš jim sloužit,
nebo já, Jahve,
tvůj Bůh,
jsem žárlivý Bůh,
který trestám vinu otců
na dětech,
vnucích a pravnucích za ty,
kteří mě nenávidí,
ale který dávám milost tisícům
za ty, kteří mě milují
a dodržují má přikázání.
Nevyslovíš nadarmo
jméno Jahva,
svého Boha,
neboť Jahve neponechá
bez trestu toho,
kdo nadarmo vysloví
jeho jméno.
Pomni sobotního dne,
abys jej světil.
Po šest dnů
budeš pracovat
a konat veškeré své dílo;
ale sedmý den
je sobota

pro Jahva, tvého Boha.
Nebudeš konat žádné dílo
ani ty, ani tvůj syn,
ani tvá dcera,
ani tvůj služebník,
ani tvá služka,
ani tvá zvířata, ani cizinec,
který dlí v tvých branách.
Neboť v šesti dnech
udělal Jahve nebe,
zemi, moře a vše,
co je v nich,
ale sedmého dne si odpočinul,
a proto požehnal Jahve
sobotní den a posvětil jej.
Cti otce svého a matku svou,
abys byl dlouho živ na zemi,
kterou ti dává Jahve,
tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nezcizoložíš.
Nepokradeš.
Nevydáš lživé svědectví
proti svému bližnímu.
Nebudeš dychtit
po domu svého bližního.
Nebudeš dychtit
po ženě svého bližního,
ani po jeho služebníkovi,
ani po jeho služce,
ani po jeho býku,
ani po jeho oslu,
po ničem z toho,
co patří tvému bližnímu.
Deuteronomium/Pátá
Mojžíšova kniha 5,6-21:
Já jsem Jahve, tvůj Bůh,
který tě vyvedl
z egyptské země,
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z domu otroctví.
Nebudeš mít
jiné bohy přede mnou.
Nevyslovíš nadarmo
jméno Jahva,
svého Boha.
Zachovávej sobotní den
a posvěcuj ho.
Cti otce svého a matku svou.
Nezabiješ.
Nezcizoložíš.
Nepokradeš.
Nevydáš křivé svědectví
proti svému bližnímu.
Nebudeš dychtit
po ženě svého bližního,
nezatoužíš ani po jeho domě,
ani po jeho poli,
ani po jeho služebníkovi
či služce,
ani po jeho volovi
či oslovi:
po ničem, co patří
tvému bližnímu
Katechetická formule
1. Budeš věřit v jednoho Boha.
2. Nevezmeš jména
Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ
byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu
svému.
9. Nepožádáš manželky svého bližního.
10. Aniž požádáš statku jeho.
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ECCLESIA IN EUROPA XXII.
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
Modlící se komunita
66.
Evangelium naděje, hlásání pravdy, jež osvobozuje (srov. Jan 8,32), se musí slavit. Před Beránkem
Apokalypsy začíná slavnostní liturgie chvály a klanění: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ (Zj
5,13) K témuž vidění, které zjevuje Boha a smysl
dějin, dochází „v den Páně“ (Zj 1,10), v den vzkříšení, který znovu prožívá nedělní shromáždění.
Církev, která dostává toto zjevení, je modlícím se
společenstvím.
V modlitbě naslouchá svému Pánu a tomu, co jí

Duch říká: klaní se, chválí, vzdává díky, a nakonec přivolává příchod Páně: „Přijď, Pane Ježíši!“
(Zj 22,16–20) a tak potvrzuje, že očekává spásu
jen od něho. Také po tobě, Boží církvi, která žiješ v
Evropě, se žádá, abys byla modlícím se společenstvím, které oslavuje svého Pána svátostmi, liturgií a celým svým bytím. V modlitbě znovu objevíš
oživující přítomnost Pána. A když v něm zakořeníš
svou činnost, budeš moci Evropanům znovu nabízet setkání s ním, s pravou nadějí, která jediná
dokáže plně uspokojit touhu po Bohu, skrytou v
různých formách náboženského hledání, které raší
v současné Evropě.

leden
Tříkrálová sbírka
únor
Farní ples se v roce 2021 konat nebude
2. března
Popeleční středa – začátek postní doby
2. duben
Duchovní obnova v Otovicích – DLE SITUACE
15. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)
17. dubna
Zmrtvýchvstání Páně
7. května
Pouť do Vambeřic

24. březen, sv. Kateřina Švédská, abatyše

Narodila se r.1331 ve Vadsteně, jako jedno z osmi
dětí švédského knížete Ulfa Gudmarssona a jeho
manželky sv. Brigity. Vychována byla v riseberském
klášteře a na přání rodičů se ve 14 letech provdala
za Egharda. Hned po sňatku se dohodli, že budou
spolu žít v dobrovolné zdrženlivosti se zachováváním panenství, chtějíce tak dokonaleji a ze všech
sil sloužit Bohu. Kateřina pomáhala chudým, zvláště nemocným a sirotkům. Když její matka ovdověla, založila řád „Spasitele světa“ a vstoupila do
něj. Po dvou letech se vydala na pouť do Říma,
kde zůstala. Kateřina ji v roce 1348 se svolením
manžela následovala. V Římě dostala zprávu o jeho
smrti a obnovila hned slib ustavičného panenství
i předsevzetí po vzoru své matky usilovat o růst k
dokonalosti.
Mladé vdově Kateřině již v Římě začali nadbíhat
nápadníci, ale všechny zamítla. Za ochránce své
čistoty měla zvoleného sv. mučedníka Sebastiána,

Rok 2022
ve farních akcích

k němuž se vždy utíkala o pomoc. Zažila i pokus
o únos jedním z odmítnutých nápadníků. Matka
jí potom doporučovala nevycházet z domu, pročež Kateřina zvažovala návrat do Švédska. Krom
povzbuzení ke stálosti a vytrvalosti prý patřilo k
matčiným radám doporučení kajících skutků i upozornění, že s pokušením a s dalšími riziky se bude
setkávat všude.
Pod vlivem snu došla k rozhodnutí zůstat s matkou
a s ní sloužila nemocným ve špitále i po domech.
Byla dobročinná k hladovým chudákům, snažila se
žít asketicky a hodně se modlit. Rozjímání o utrpení Páně věnovala až 4 hodiny denně, modlívala se
církevní hodinky, odpočívala jen na tvrdém lůžku,
postila se, navštěvovala hroby mučedníků.
Svou matku také provázela na pouti do Svaté země.
Když se vrátily, její matka zemřela 23. 7. 1373. Při
pohřbu bylo její tělo uloženo v klášteře Klarisek v
Římě. Příštího roku se Kateřina ve věku 43 let rozhodla k návratu do Švédska i s tělesnými ostatky
své matky. Obdržela ještě i jiné svaté ostatky a její
návrat tak nabyl významu, pro který ji přišlo vítat
větší množství duchovenstva i věřících. Tělesnou
schránku své matky uložila ve vadstenském klášteře, který matka založila. V roce 1375 se v tomto
klášteře stala představenou. A protože se na hrobě
matky Brigity staly zázraky, duchovenstvo i švédský
král požádali Kateřinu, aby se vypravila znovu do
Říma, tentokrát s posláním požádat o matčino svatořečení. K tomu pak došlo 10 let po smrti Kateřiny.
Ta brzy po návratu z Říma těžce onemocněla a zemřela ve věku 50 let. Před smrtí nemohla polykat,
proto žádala, aby jí bylo Tělo Páně doneseno do
cely a ona se s ním spojovala alespoň duchovně.
Také na jejím hrobě se děly zázraky, kterými ji
Bůh oslavil a za svatou byla prohlášena v roce
1474.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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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
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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Vánoce 2021
Milí přátelé
V době Vánoc, svátků narození našeho Pána Ježíše
Krista Vám píši tento tradiční dopis a zasílám Vám
mnoho srdečných pozdravů z České misie v Chicagu. Tak rychle se nám otočil starý rok a nový již klepe
na dveře. I když jsme i zde opět bojovali s epidemií
covidu, přesto mohu říci, že uplynulý rok byl pokojný
a požehnaný. Naše misie pokračovala ve své činnost
bez vážných změn.
Duchovní i společenský život je u nás již třetím
rokem obohacen o slovenskou komunitu, které se
dosud přes dosti velké úsilí nepodařilo sehnat svůj
vlastní kostel. I když ve zdejší arcidiecézi se v současnosti každý rok zavírá několik desítek kostelů a
podobně je tomu i u jiných církví, takže je na prodej
kostelů celkem dost, pokaždé se narazilo na nějaké
problémy, ať už nevyhovovala lokalita, či velikost a
požadované příslušenství, protože Slováci chtějí u
kostela i větší školu, nebo již vážná jednání nakonec
ztroskotala na podmínkách prodeje a s tím souvisejících finančních možnostech Slovenské misie nebo
přemrštěných požadavcích místního stavebního úřadu, který žádal při převodu budov nákladné stavební
a bezpečnostní úpravy. Tak se hledá dál a slovenská
komunita stále působí pod naší střechou a velmi
dobře spolu vycházíme. České a slovenské mše
svaté míváme na střídačku. V pondělí, ve středu,
ve čtvrtek a v sobotu večer s nedělní platností jsou
české mše svaté, v úterý a v pátek slovenské mše
svaté. V neděli dopoledne je první slovenská a druhá mše česká. Na svátky míváme někdy bohoslužby
společné dvojjazyčně, jindy, pokud se očekává větší
návštěvnost, tak mše a obřady děláme dvakrát česky a slovensky. Slovenskou misii řídí P. Stanislav Bindas, rodák ze Slovenska, člen misijní společnosti sv.
Vincence z Pauly. Částečně bývá u nás a částečně
v jejich klášteře a na jejich univerzitě studuje nyní
angličtinu a posléze hodlá dělat doktorát z teologie.
I když i letos byla jistá omezení kvůli koronaviru, bohoslužeb se toto nedotklo a vše jsme konali
v plném rozsahu. Na české mše v sobotu večer a v
neděli chodívá dohromady 80-100 lidí, na slovenské
mši jich bývá více asi kolem 120, o svátcích kostel
mající kapacitu 180 míst k sezení „praská ve švech“.
Ve všední dny bývá účast menší 10-20 lidí, oblíbené
jsou první pátky, kdy bývá kolem 70 věřících a se
slovenským knězem zpovídáme obvykle hodinu před
mší svatou a hodinu po mši svaté. V týdnu stále dodržujeme naše pravidelné pobožnosti. V pondělí po
mši svaté modlitby za nemocné a různě závislé lidi,
ve čtvrtek po mši svaté hodinovou adoraci Nejsvětější svátosti. Na první pátky smírnou pobožnost k
Božskému Srdci Páně, na první soboty po mši svaté
večeřadlo v intencích Mariánského kněžského hnutí.
Denně před mší svatou je společná modlitba svatého růžence, v postní době vždy v pátek křížová cesta.
Mimo to se pravidelně – nepravidelně scházejí každý týden mladé maminky k modlitbám matek za své
děti, populárními se v posledním roce staly večery
chval každou třetí sobotu v měsíci po mši svaté, kdy
opět při asi hodinové adoraci se střídají meditativní
zpěvy s chválami, prosbami a díkůčiněním. Též jednou měsíčně se mladí scházejí k modlitbě sedmibo-

lestného růžence a dalším modlitbám za nenarozené
děti.
Z mimořádných duchovní akcí bych připomněl
postní víkendovou duchovní obnovu, kterou nám letos vedl P. Libor Švorčík, český misionář z Kalifornie.
Dále slavnost biřmování po Velikonocích na neděli
Božího milosrdenství, které uděloval jedenácti Slovákům řeckokatolický biskup, rodilý Slovák, Milan Lach
SJ, z eparchie z Parmy ve státě Ohio, protože cestovní omezení kvůli koronaviru nedovolila, aby přijel
nějaký biskup ze Slovenska. V České misii plánujeme biřmováni v následujícím roce, připravuje se asi
15 biřmovanců. Z dalších slavností bych připomněl
Vigilii Ducha svatého, kterou na způsob Vigilie Velikonoční pravidelně slavíme v naší misii už mnoho
roků, s výjimkou předchozího, kdy byla koronavirová
omezení. Podobně jsme slavnostně prožili Boží tělo a
za největší duchovní akci roku bychom mohli označit
instalaci a posvěcení soch sv. Cyrila a Metoděje, které jsme získali z benediktinského opatství sv. Prokopa
v Lisle. Sochy byly zbudovány v době druhé světové
války a v opatství posvěceny jako symbol křesťanské
jednoty západní a východní církve. Po dlouhé historii
byly ale sochy s velkými přestavbami klášterního a
univerzitního areálu nakonec odloženy do depozitáře
a posléze se ocitly téměř na smetišti. Projevili jsme
o ně zájem, byly darovány naší misii, restaurovány
a postaveny v průčelí před naším kostelem. Sochy
slavnostně posvětil v neděli po slavnosti sv. Cyrila a
Metoděje pan opat z Lisle Austin Murphy OSB. I když
jsme letos kvůli covidu museli opět vynechat tradiční
pouť k Panně Marii na Holy Hill do Wisconsinu, nakonec jsme se dohodli s vedením kláštera na říjnové
pouti k Panně Marii v Exilu v Lisle, kam jsme vždy
putovali dvakrát do roka a nyní po přesně dvouleté
přestávce kvůli epidemii jsme měli možnost znovu
zde českou pouť uskutečnit.
Dále fungují i ostatní aktivity naší misie. Vydáváme
stále náš měsíčník Hlasy národa, který díky externím
dopisovatelům má stále řadu originálních článků a
zde bych chtěl hlavně poděkovat panu Ing. Kachlíkovi z Brna, který nejen že posílá nové a nové články,
ale ochotně se ujal distribuce časopisu v České republice a dalších zemích Evropy, když mezinárodní
pošta opakovaně z důvodů pandemie zklamala na
celé čáře a nám nyní účinně pomáhá slovenská zásilková služba Tatrashipping. Také děkujeme dalším
redaktorům, paní Krčkové, která píše anglické články,
panu Nekovářovi z Prahy, který posílá napínavá vyprávění ze svého působení v Africe, lidé časopis rádi
čtou a stále odebírají. Pochopitelně vše po dlouhých
desetiletích slábne, a tak Hlasy národa vydáváme v
nákladu již jen 250 výtisků. Je to ovšem již poslední
česky psané periodikum vydávané v USA (nepočítám
do toho bulletiny našich českých misií). Také u nás
stále funguje česká sobotní škola a zůstává věrných
na dvě desítky žáků. Učíme český jazyk a vlastivědu
a také česky náboženství. Máme zde jako stálé síly
dvě učitelky z České republiky Lenku Odehnalovu z
Malhostovic u Brna a Dominiku Brabcovu z Českých
Budějovic, první je navíc výborná varhanice, obě pak
pracují v misii též jako pastorační asistentky.
S uvolněním koronavirových opatření se také postupně obnovila kulturní činnost naší misie. Předně
jsme obnovili setkání seniorů každou středu dopoledne po mši svaté, kde se lidé sejdou k družnému
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rozhovoru, občas promítáme vhodné zábavné či dokumentární a vzdělávací filmy. Podobně jsme obnovili i pravidelné obědy v klubu misie v neděli po mši
svaté. Po odchodu šikovného profesionálního kuchaře, který vše opět rozběhl, hrozila zkáza stravování, ale nakonec se farníci dohodli, že na střídačku
vždy uvaří některá z žen nebo i mužů, a tak nedělní
obědy běží dál, obyčejně se vydá kolem 40 porcí.
Z mimořádných akcí bych ještě připomenul velice
úspěšný Živý Betlém o loňských Vánocích a na Tři
krále, který ztvárnili děti z naší české školy spolu se
scholou dospělých, a který obohatil naše vánoční
bohoslužby. S ohledem na omezení koronaviru se
před rokem Mikulášská besídka, Silvestrovské posezení, Tříkrálová zábava i tradiční Maškarní karneval
konaly pouze v komorním provedení pro naše pravidelné návštěvníky, Pomlázkovou zábavu jsme museli
na poslední chvíli odvolat. Přes léto však již kulturní
akce běžely v plném rozsahu. Na zahradě misie jsme
měli celkem čtyři pikniky, dva české a dva slovenské,
vždy s účastí několika stovek návštěvníků s dobrým
jídlem, pitím, hudbou a zábavou. Na české pikniky
přišli vždy zástupci českého generálního konzulátu.
Také se letos po roční přestávce konal opět Moravský den, kam jsme tradičně zváni Ústřednou Moravských Spolků a bývá zde česká „hodová“ mše svatá.
Po léta k nám na Moravský den jezdíval z Kalifornie
pan biskup Petr Esterka, kterého si letos v srpnu Pán
Bůh povolal k sobě. Všichni na něho s vděčností a
láskou vzpomínají. Velkým zážitkem pro skupinu deseti poutníků byla naše cesta do Texasu, kde jsme
při příležitosti oslav 1100 let od mučednické smrti
sv. Ludmily navštívili komunity čecho-američanů v
oblasti San Antonia. České kostely starobylých krajanských osad jsou velmi krásně udržované a naši
krajané dosud drží některé národní tradice.
Snad krátce k mé osobě. Těším se celkem dobrému zdraví, úměrně věku. Koronavirus se mně zatím
vyhnul a nejsem očkován. (Zatím mě ze služby ještě
kvůli tomu nepropustili. Bohužel některé naše farníky již kvůli tomu, že nebyli očkováni, propustili z
práce.) Protože nebylo možné se kvůli omezením letos vypravit do Evropy, tak jsem využil dovolenou na
Floridě, kde jsem měl možnost hodně plavat v moři
a potápět se. Jinak přes rok využívám téměř denně
plavání v bazénu na misijní zahradě.
Milí přátelé, děkuji Vám všem za Vaši celoroční
podporu ať pro naši misii nebo pro mě osobně. Děkuji za všechny modlitby i hmotné dary. Bez Vaší pomoci by Česká misie v Chicagu nemohla existovat.
Kéž Vám všechno dobrotivý Pán Bůh mnohonásobně
odplatí. Modlím se za všechny přátele a známé, za
naše bývalé farníky, za všechny dobrodince, za nemocné i naše drahé zemřelé. Myslím na Ván u oltáře
při mších svatých, při našich adoracích i soukromých
modlitbách a vyprošuji Vám Boží požehnání a všechny potřebné milosti. K Vánocům Vám, Vašim rodinám
i všem Vašim blízkým přeji Boží pokoj a mnoho radosti a do nového roku hodně zdraví a síly, osobní
spokojenosti a uskutečnění všech Vašich plánů.
S mnoha srdečnými pozdravy
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Katecheze papeže
Františka 23. února během generální audience

1. Milost času a smlouva životních období
Čtení:
I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé
tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít
prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně
vyleji v oněch dnech svého ducha. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.
(Joel 3,1-2.5)
Drazí bratři a sestry, dobré ráno!
Dokončili jsme katechezi o svatém Josefovi.
Dnes začínáme katechetickou cestu, na které
hledáme inspiraci v Božím slově o významu a
hodnotě stáří. Zamysleme se tedy nad stářím. Již
několik desetiletí se tento věk života týká skutečného „nového lidu“, kterým jsou starší lidé. Ještě
nikdy v historii lidstva nás nebylo tolik. Nikdy nás
nebylo tolik jako nyní, nikdy nehrozilo takové riziko, že budeme odhozeni, jako nyní. Starší lidé
jsou často považováni za „přítěž“. V dramatické
první fázi pandemie to byli právě oni, kdo zaplatil
nejvyšší cenu. Už dříve byli tou nejslabší a nejzanedbanější částí společnosti: za života jsme je
příliš nevídali a neviděli jsme je ani umírat. Také
jsem našel Chartu práv starších lidí a povinností
komunity: byla vydána vládami, není vydána církví, je to světská věc: je dobré, zajímavé vědět, že
starší lidé mají práva. Bude dobré si ji přečíst.
Stáří je spolu s migrací jedním z nejpalčivějších
problémů, kterým lidská rodina v současnosti
čelí. Nejde jen o kvantitativní změny, ale o jednotu jednotlivých věkových skupin, tedy o skutečný
referenční bod pro pochopení a ocenění lidského
života v jeho celistvosti. Ptejme se sami sebe:
existuje přátelství, existuje spojenectví mezi růz-

nými věkovými skupinami, nebo převládá oddělenost a zavržení?
Všichni žijeme v čase, kdy vedle sebe žijí děti,
mladí lidé, dospělí a starší lidé. Poměr se však
změnil: dlouhověkost se stala masovou a ve velké části světa se děti rodí pomálu. Mluvili jsme
také o demografické zimě. Nerovnováze, která
má mnoho důsledků. Dominantní kultura má za
svůj jediný model mladého dospělého, tedy jedince, který je samostatný a zůstává mladý. Je
však pravda, že mládí přináší plný smysl života,
zatímco stáří představuje jen jeho vyprázdnění a
ztrátu? Je to pravda? Obsahuje plný smysl života
pouze mládí a stáří je vyprázdněním života, jeho
ztrátou? Vyzdvihování mládí jako jediného věku,
který je hoden ztělesňovat lidský ideál, spolu s
pohrdáním stářím vnímaným jako slabost, úpadek nebo postižení, bylo dominantní ikonou totalitarismu dvacátého století. Zapomněli jsme na
to?
Prodlužování života má strukturální dopad na
dějiny jednotlivců, rodin a společností. Musíme
si však položit otázku: odpovídá této skutečnosti
jeho duchovní kvalita a jeho komunitní smysl?
Možná by se starší lidé měli omluvit za svou
umíněnost při přežívání na úkor druhých? Nebo
je možné si jich vážit pro jejich dary, které přinášejí každému člověku pro jeho smysl života?
V představách o smyslu života – a to právě v
takzvaných „rozvinutých“ kulturách – se stáří vyskytuje jen málo. Proč? Protože je považováno za
věk, který nemá žádný zvláštní obsah ani vlastní
smysl života. Lidé navíc nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby je vyhledávali, a chybí jim
osvěta, aby je dokázali docenit. Stručně řečeno,
pro věk, který dnes tvoří rozhodující část prostoru komunity a zasahuje do třetiny celého života,
existují – někdy – plány pomoci, ale ne projekty existence. Plány pomoci ano, ale ne projekty,
jak je naplno prožít. A to je nedostatek myšlení,
představivosti, tvořivosti. Pod touto myšlenkou
se skrývá to, že starší lidé jsou odpadním materiálem. V této kultuře odpadu jsou starší lidé
odpadním materiálem.
Mládí je krásné, ale věčné mládí je velmi nebezpečná halucinace. Být starý je stejně důležité – a
krásné – jako být mladý. Pamatujme si to. Spojenectví mezi generacemi, které lidem navrací
všechny věky života, je naším ztraceným darem
a my si ho musíme vzít zpět. V kultuře plýtvání a v
kultuře produktivity je třeba ho znovu najít.
Boží slovo má o této smlouvě mnoho co říci.
Před chvílí jsme slyšeli Joelovo proroctví, kterým začala dnešní audience: „Vaši starci budou
mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění“
(3,1). Lze to vyložit takto: když se staří brání Duchu a pohřbívají své sny v minulosti, mladí už
nevidí věci, které je třeba udělat, aby se otevře6

la budoucnost. Když naopak staří sdělí své sny,
mladí jasně vidí, co mají dělat. Mladí lidé, kteří
již nezpochybňují sny starých a bezhlavě míří za
vizemi, které nedosahují jejich úrovně, budou
mít problém nést svou přítomnost a nést i svou
budoucnost. Pokud se prarodiče vrátí ke svým
melancholiím, mladí lidé se budou ještě více starat o své chytré telefony. Obrazovka může zůstat
zapnutá, ale život na ní vyhasne dříve, než přijde
jeho čas. Není nejzávažnějším dopadem pandemie právě ztráta mladých lidí? Staří lidé mají
zdroje již prožitého života, které mohou kdykoli
využít. Budou stát stranou a přihlížet, jak mladí
lidé ztrácejí svou vizi, nebo je budou doprovázet
a podporovat jejich sny? Co udělají mladí tváří v
tvář snům starých?
Moudrost dlouhé cesty, která provází stáří na
jeho odcházení, je třeba prožívat jako nabídku
smyslu života, nikoliv ji strávit jako setrvačnost
v přežívání. Pokud stáří nevrátíme důstojnost života hodného člověka, je odsouzeno uzavřít se
do sklíčenosti, která každého připraví o lásku.
Tato výzva lidstva a civilizace vyžaduje naše odhodlání a Boží pomoc. Prosme Ducha svatého.
Těmito katechezemi o stáří bych chtěl všechny
povzbudit, aby své myšlenky a city investovali do
darů, které přináší, a do dalších etap života. Stáří
je dar pro všechny věkové kategorie. Je to dar
zralosti, moudrosti. Boží slovo nám pomůže rozpoznat význam a hodnotu stáří; kéž nám Duch
svatý také dá sny a vize, které potřebujeme. A
chtěl bych zdůraznit, jak jsme slyšeli v Joelově
proroctví na začátku, že důležité je nejen to, aby
starší lidé měli ve společnosti místo moudrosti,
kterou mají, prožitou historii, ale také to, aby s
mladými vedli rozhovor, aby s nimi mluvili. Mladí
musí mluvit se staršími a starší s mladými. Tento
most bude předávat moudrost lidstvu. Doufám,
že tyto úvahy budou užitečné pro nás všechny,
abychom pokračovali v této zkušenosti, o které
mluvil prorok Joel, že v dialogu mezi mladými a
starými mohou staří dávat sny a mladí je mohou
přijímat a nést dál. Nezapomínejme, že v rodinné
i společenské kultuře jsou starší lidé jako kořeny
stromu. Mají v sobě veškerou historii – a mladí
jsou jako květy a plody. Pokud nepřichází míza,
pokud tato „krev“ - řekněme - nevychází z kořenů, nikdy nebudou moci vzkvétat. Nezapomínejme na básníka, kterého jsem mnohokrát uvedl:
„Vše, co má strom, který kvete, pochází z toho,
co má pod zemí“ (Francisco Luis Bernárdez).
Vše krásné, co společnost má, souvisí s kořeny
starších lidí. Proto bych chtěl, aby se v těchto
katechezích objevila postava staršího člověka,
abychom dobře pochopili, že starší člověk není
odpadní materiál: je požehnáním pro společnost.
Děkuji.
www.cirkev.cz/23.02.2022
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MYŠLENKY NA MĚSÍC březen
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.
7

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

„Každá nenávist, každá zvednutá
pěst proti bratru je prohrou.“
(Promluva kardinála Dominika Duky, OP)
Dovolím si položit řečnickou otázku: nechybějí na
bulvárech evropských měst i městech Spojených
států amerických demonstranti a projevy sympatií a solidarity, které by donutily politiky k činu,
dokud je čas?
Shromáždili jsme se zde v pražské katedrále sv.
Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, kterou
nechal vystavět císař a král Karel IV. Proč vzpomínám tohoto panovníka? Důvod je zřejmý – tím
je osud Ukrajiny. Osud starobylého a slavného
města Kyjeva, o kterém snil náš panovník, protože chtěl, aby se i Kyjevská Rus stala součástí
tehdejší sjednocené Evropy, kterou byla tehdejší

Svatá říše římská. Postavy sv. Cyrila a Metoděje,
sv. Václava, sv. Vojtěcha a zvláště sv. Ludmily nás
spojují s ukrajinským národem pouty víry, naděje
i vzájemné lásky v Ježíši Kristu.

Můžeme však s
určitou nadějí a
tichou radostí konstatovat, že masové demonstrace
proti této nespravedlivé válce v
Sankt-Petěrburgu
jako i v Moskvě
ukazují nesouhlas a odsouzení vládcova kroku.
Ano, v mnohém nám reakce pragmatických a
často i cynických politiků mohou připomenout
náš osud, kterým byla německá okupace v roce
1939 a reakce západních mocností či spíše nečinnost vůči zaškrcené demokracii Československé republiky. Tehdy
se ozval jen
papež Pius
XI.,
který
měl odvahu
odsoudit fašismus, nacismus i komunismus,
ano
měl
odvahu nejenom vyjádřit
soucit, ale tuto zradu neuznal. Dovolím si položit
řečnickou otázku: nechybějí na bulvárech evropských měst i městech Spojených států amerických demonstranti a projevy sympatií a solidarity,
které by donutily politiky k činu, dokud je čas?

Osud ukrajinského národa a jeho země nás nemůže nechat lhostejnými, protože celá staletí
nás spojuje nejen slovanská řeč ale také i staroslověnský překlad Bible, Knihy knih. Ze Starého
zákona jsme četli úryvek o bratrovraždě, příběh
Kaina a Ábela. Proto jsem použil motto, kterým
jsou slova statečného kardinála primase Polski
Stefana Wyszyńského: „Každá nenávist, každá
zvednutá pěst proti bratru je prohrou.“
Nezákonné přepadení Ukrajiny je analogií biblického příběhu o prvé bratrovraždě. Mnozí vidí
analogii mezi slovy Vladimira Putina a výroky
Adolfa Hitlera, kterými ospravedlňoval přepadení Polska. Mnozí v tomto kroku vidí analogii
s rokem 1968 a s okupací naší vlasti. Přesto je
nutné vidět rozdíly. Okupace, válka a násilí na
Ukrajině zasadí nezhojitelnou ránu do vztahů národů, jejichž kultura a společné dějiny byly tímto
nerozvážným a krutým krokem nelítostně zpřetrhány. Podobné činy ruských vladařů způsobily to
vícekrát. Tentokrát je rána srovnatelná jedině s
opětovnou zkušeností Poláků.
8

Kdo je nejvíce ohrožen: děti, ženy - matky a bezbranní staří lidé. Slova Evangelia patří těm, kteří
nesou odpovědnost za naše osudy, za bezpečnost, svobodu a mír v Evropě i ve světě. Rád bych
proto poděkoval představitelům našeho politického a společenského života, kteří se dokázali
spojit a vyslovit pravdivé odsouzení této agrese.
Děkuji jak prezidentovi České republiky, předsedovi a členům vlády, členům Parlamentu ČR, tak
i Vám přítomným diplomatům, kteří vyjadřujete
solidaritu se sestrami a bratřími ukrajinské národnosti spolu s námi. Dovolím si připomenout
slova vyššího kyjevsko-halyčského arcibiskupa
Svjatoslava Ševčuka: „Bůh je vždy na straně
obětí agrese.“
Amen!
Mše sv. za mír:
25. února 2022, Katedrála Sv. Víta,
Václava a Vojtěcha
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
6. března
Otovice			08:30
Vernéřovice 		
10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00

13. března

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

20. března

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

Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel
10:00
Broumov, klášter		
17:00

27. března

Božanov			08:30
Ruprechtice		 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****

* Popeleční středa (letos 2. března)
je den přísného půstu (od 14 let bez masa
a mezi 18 – 59 jenom 1x dosyta, 2x polosytě)

Modleme se za Ukrajinu
Připojme se k výzvě papeže Františka i českých
a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, …
Zdrávas, Maria, …
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

** V pátek 4. března
mše sv. i v Ruprechticích v 18:30
*** Ve čtvrtek 17. března mše sv. za smíření
jenom v kapli PM v Šonově v 17:00
**** V sobotu 19. března (Slavnost sv. Josefa)
mše sv. 08:00 u P+P
***** V pátek 25. března (Slavnost Zvěstování)
mše sv. v hřbitovním kostele PM
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY:
pátek 16:30 P+P, neděle 16:30 klášterní k.
Adorace: středa a pátek, P+P, 17:30 – 17:45
Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 26/03, P+P, 09:00 – 10:00
Změna vyhrazena.
Návrh výuky náboženství školní rok
2021/2022,

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
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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