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„V čem jsem tě unavil?“
Tuto otázku klade Stvořitel člověku prostřednictvím starozákonního proroka
Micheáše. Knížka plná hrozeb a výtek nevěrným věřícím obsahuje kromě
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věty z nadpisu i legendární označení Betléma za místo narození Spasitele.
Kdo tedy koho unavuje?
P. Martin Lanži
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Promluva papeže po nedělní modlitbě Anděl Páně
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium 16. neděle letošního roku nám předkládá živoucí domácí obraz Marty
a Marie, dvou sester, které nabízejí Ježíši pohostinství ve svém domě (srov. Lk
10,38-42). Marta se ihned pustí do vítání hostů, zatímco Marie sedí u Ježíšových
nohou a naslouchá mu. Marta se pak obrací na Mistra a žádá ho, aby řekl Marii,
aby jí pomohla. Martina stížnost se nezdá být nemístná, ba dokonce máme pocit,
že s ní souhlasíme. Ježíš jí však odpovídá: „Marto, Marto, ty se trápíš a staráš
o mnoho věcí, ale je třeba jen jedné. Maria si vyvolila to lepší, co jí nebude odňato“ (Lk 10,41-42). Je to překvapivá odpověď. Ježíš však mnohokrát převrací
náš způsob myšlení. Ptejme se, proč Pán, ačkoli oceňuje velkorysou starostlivost
Marty, říká, že Mariin postoj je lepší.
Zdá se, že Martina „filozofie“ zní: povinnost na prvním místě, potěšení na druhém. Pohostinnost se totiž neskládá z krásných slov, ale vyžaduje, aby člověk
přiložil ruku k dílu, aby udělal vše pro to, aby se host cítil vítaný. To Ježíš velmi
dobře ví. A skutečně uznává Martino odhodlání. Chce však, aby pochopila, že
existuje nový řád priorit, odlišný od toho, kterým se do té doby řídila. Marie si uvědomila, že existuje „lepší stránka“, která má být na prvním místě. Všechno ostatní
přichází jako voda tekoucí z pramene. A tak se ptejme: co je to ten „lepší díl“?
Je to naslouchání Ježíšovým slovům. Evangelium říká: „Maria seděla u Pánových
nohou a naslouchala jeho slovu“ (v. 39). Všimněte si: neposlouchala ve stoje a
nedělala u toho něco jiného, ale seděla u Ježíšových nohou. Pochopila, že není
hostem jako ostatní. Na první pohled se zdá, že přišel přijímat, protože potřebuje
jídlo a přístřeší, ale ve skutečnosti nám Mistr přišel dát sám sebe skrze své slovo.
Ježíšovo slovo není abstraktní, je to učení, které se dotýká života a utváří ho, mění
ho, osvobozuje ho od otupělosti zla, uspokojuje a vlévá radost, která nepomíjí:
Ježíšovo slovo je tou nejlepší částí, tou částí, kterou si vybrala Maria. Proto ji dává
na první místo: zastaví se a naslouchá. Zbytek přijde později. To nic neubírá na
hodnotě praktického nasazení, ale nemá předcházet naslouchání Ježíšovu slovu,
nýbrž z něj musí vycházet, musí být oživováno jeho Duchem. V opačném případě
se redukuje na povyk a rozčilování se nad mnoha věcmi, redukuje se na sterilní
aktivismus.
Bratři a sestry, využijme tento prázdninový čas k tomu, abychom se zastavili a
naslouchali Ježíši. Dnes je stále obtížnější najít volné chvíle k meditaci. Pro mnoho lidí je pracovní rytmus frenetický a únavný. Letní období může být také cenné
pro otevření evangelia a jeho pomalou četbu, beze spěchu, každý den jeden
krok, jeden malý úryvek evangelia. To nás přivádí k Ježíšově dynamice. Nechme
se těmito stránkami zpytovat a ptejme se sami sebe, jak se daří našemu životu,
mému životu, zda je v souladu s tím, co říká Ježíš, nebo ne. Ptejme se především
sami sebe: když začínám svůj den, vrhám se bezhlavě do věcí, které mám udělat,
nebo nejprve hledám inspiraci v Božím slově? Někdy začínáme své dny automaticky, děláme věci... jako slepice. Ne. Svůj den musíme začít nejprve pohledem na
Pána, krátce se zastavit u jeho slova, ale ať je to inspirace pro celý den. Vyjdeme-

-li ráno z domu s myšlenkou na Ježíšovo slovo, den jistě získá tón poznamenaný
tímto slovem, které má moc řídit naše jednání podle toho, co chce Pán.
Kéž nás Panna Maria naučí vybírat si tu nejlepší část, která nám nikdy nebude
odňata.
www.vaticannews.cz/25.05.2022

7. srpen, sv. Afra, mučednice, †304, patronka diecéze Augsburg
Pocházela z Kypru a někde se udává, že byla královskou dcerou, vypuzenou Římany i s matkou Hilárií.
Přes Řím přicestovaly obě pohanky do Bavorska, kde
se usadily v Augsburgu. Matka Hilárie, rozhodnuta
pro službu bohyni Venuši, založila nevěstinec a z
dcery udělala prostitutku.
V době pronásledování biskup Narcis z Gerony s
jáhnem Felixem opustili Španělsko a jednoho večera hledali místo k odpočinku v Augsburgu. Tam
se jich ujala Afra a poskytla jim večeři. Biskupova
zbožná modlitba před jídlem a celý jeho láskyplný
zjev byly něčím, s čím se Afra nikdy dříve nesetkala.
Vyprávění biskupa vzbudilo její zájem o náboženství,
když slyšela jak jeho vyznavači ochotně a v lásce ke
Kristu snáší chudobu, vyhnanství, utrpení i smrt. Byla
oslovena v srdci. Životopisci jako její slova uvádějí:
„Pane, nejsem hodna tvé návštěvy, odejdi odtud!“
Biskup si možná vzpomněl na Kristova slova: „Amen,

pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do
Božího království.“ (Mt 21,31) A také si byl vědom
svého poslání dobrého pastýře. S velkou laskavostí
pomohl Afře otevřít její srdce Kristu a přivedl ji skrze
sv. křest do církve. Nešlo jen o její obrácení, ale i o
ostatní společnice v domě, které se rozhodly následovat nadšenou Afru. Získala i matku Hilárii, která
zajišťovala oběma duchovním bezpečnější ubytování, když se mezi spoluobčany dostala zpráva o jejich
přítomnosti ve městě. Apoštolskou službu na tom
místě biskup Narcis vykonával po 9 měsíců a jednoho, snad příbuzného Afry, vysvětil i na kněze.
Pronásledování křesťanů dolehlo i na Augsburg, v
němž pohanští obyvatelé přišli o služby nevěstince.
Afra byla zatčena jako křesťanská vyznavačka a
předvedena k soudci Gajovi, který ji vyzval k oběti
bohům pod hrozbou smrti na mučidlech. Ona však
hrdinsky odpověděla: „Dost jsem se nahřešila, než
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jsem poznala pravého Boha, už nikdy modlám sloužit
nebudu!“ Po opakované Gájově výzvě k oběti v chrámu, v životopisech mučednice říká: „Mým chrámem
je Kristus, kterého mám stále před očima, jemu se
vyznávám ze svých nepravostí a přeji si pro něj v
oběť dát své tělo, kterým jsem hřešila, aby utrpením
bylo očištěno.“ Po takovém postoji a dalším vyznání
byla na rozkaz soudce odvedena na ostrůvek řeky
Lechu, přivázána k jednomu kmeni a obložena hranicí, pomocí které byla za slov své modlitby upálena.
Skonala prý se zvoláním: „Ježíši Kriste, děkuji ti, že
nepohrdáš mou obětí.
Její služky pak našly ohořelé ostatky Afry, donesly je
matce a ta je uložila do hrobky. V roce 1804 prý byly
vyzdviženy a menší část z nich se dostala i do pražské katedrály. V katedrále v Le Mans jí byl zasvěcen
oltář již v roce 834.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
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ECCLESIA IN EUROPA XXIV.
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
II. Slavení svátostí
74. Velmi důležité místo má být vyhrazeno slavení
svátostí jako úkonů Krista a církve, zaměřených ke
vzdávání úcty Bohu, k posvěcování lidí a k budování
církevního společenství. S vědomím, že ve svátostech působí skrze Ducha Svatého sám Kristus, mají
být slaveny s maximální péčí a mají se k tomu vytvářet přiměřené podmínky. Místním církvím bude
ležet na srdci posílení svátostné pastorace, aby tak

daly všem poznat jejich hlubokou podstatu. Synodní otcové vyzdvihli tento požadavek jako odpověď
na dvě nebezpečí: na jedné straně se zdá, že jistá
církevní prostředí ztratila ryzí smysl pro svátosti a
mohla by slavená tajemství banalizovat; na druhé
straně mnoho pokřtěných i nadále podle zvyklostí
a tradic přistupuje ve významných chvílích svého
života ke svátostem, aniž by však žili ve shodě s
církevními směrnicemi.

KOMPENDIUM KATECHISMU:

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 (dopoledne)
15. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)

Páté přikázání: Nezabiješ

466. Proč se má respektovat lidský život?
Protože je posvátný, neboť od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha, je a vždycky zůstává ve zvláštním
vztahu ke Stvořiteli, svému jedinému cíli. Nikomu tedy
není dovoleno přímo ničit nevinnou lidskou bytost, protože to závažně odporuje důstojnosti osoby a svatosti Stvořitele. „Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý“
(Ex 23,7).
467. Proč není oprávněná obrana osob a společnosti proti této absolutní normě?
Protože oprávněnou obranou se uskutečňuje volba bránit se a zhodnocuje se právo na vlastní život i druhého
a ne volba zabíjet. Oprávněná obrana může být také závažnou povinností pro toho, kdo má odpovědnost za život
druhého. Vždyť kdo se brání, uskutečňuje právo na život,
vlastní i druhého. Nicméně obrana nesmí užít většího
násilí, než je nutné.
468. K čemu slouží trest?
Trest, uložený právoplatnou veřejnou autoritou, má za cíl
napravit nepořádek, který napáchala vina, hájit veřejný
pořádek a bezpečnost osob, přispět k napravení viníka.
469. Jaký trest je možno uložit?
Trest musí být přiměřený závažnosti zločinu. Dnes, kdy
stát má možnosti potlačovat zločin tak, že viníka učiní
neškodným, případy absolutní nutnosti trestu smrti „jsou
již velmi vzácné, ne-li prakticky neexistující“ (Evangelium
vitae). Jsou-li nekrvavé prostředky dostačující, úřední
moc se omezí na tyto prostředky, protože ty lépe odpovídají konkrétním podmínkám obecného dobra, více odpovídají důstojnosti osoby a viníkovi definitivně neodnímají
možnost morálně se obrodit.
470. Co zakazuje páté přikázání?
Páté přikázání zakazuje jako těžce se protivící mravnímu
zákonu:
přímou a úmyslnou vraždu člověka, ale i spolupráci na
ní;
přímé ukončení těhotenství, chtěné jako cíl nebo prostředek, ale také spolupráci na něm, pod trestem exkomunikace: lidská bytost musí být absolutním způsobem
hájena ve své integritě již od svého početí;
přímou eutanázii, kterou se aktivně ukončuje život tělesně postižených osob, nemocných nebo umírajících;
sebevražda i záměrná spolupráce na ní, neboť to těžce
uráží spravedlivou lásku k Bohu, k sobě a k bližnímu: co
se týká odpovědnosti, sebevrah ji může zvětšit, dá-li pohoršení, ale mohou ji zmenšit zvláštní psychické potíže
nebo těžký strach.
471. Jaké lékařské procedury jsou dovoleny, když
je smrt považována za bezprostřední?
Léčebné kúry, které má mít nemocná osoba, se nesmí
oprávněně přerušit. Je oprávněné použití utišujících pro-

Rok 2022
ve farních akcích

17. dubna
Zmrtvýchvstání Páně

středků, nezaměřených na smrt, a zřeknutí se „terapeutické úpornosti“, to je použití nepřiměřených lékařských
procedur a bez rozumné naděje na kladný výsledek.
472. Proč musí společnost chránit každé embryo?
Nezcizitelné právo na život každého lidského jednotlivce,
již od jeho početí, je základním prvkem občanské společnosti a jejího zákonodárství. Nedá-li stát svou moc do
služby práv všech a zvláště nejslabších, mezi nimi ještě
nenarozených, jsou tím ohroženy samy základy právního
státu.
473. Jak se lze vyhnout pohoršení?
Pohoršení, které spočívá v tom, že se druzí přivedou ke
konání zla, se lze vyhnout tím, že se respektuje duše i
tělo osoby. Uvádějí-li se jiní k tomu, aby těžce hřešili,
páchá se těžká vina.
474. Jakou povinnost máme vůči tělu?
Musím rozumně pečovat o tělesné zdraví, své i druhého,
přesto se ale vyhýbáme kultu těla a jakémukoliv druhu přehánění. Kromě toho je třeba se vyhýbat užívání
drog, jež způsobují velmi těžké následky na zdraví a na
lidském životě a také zneužívání jídla, alkoholických nápojů, tabáku a léků.
475. Kdy jsou morálně dovolené vědecké, lékařské nebo psychologické experimenty na osobách
nebo skupinách lidí?
Jsou morálně oprávněné, jsou-li ke službě integrálnímu
dobru osoby a společnosti, bez nadměrných rizik pro život, tělesnou a psychickou integritu subjektů, dostatečně
informovaných a souhlasících.
476. Jsou dovolené transplantace a darování orgánů před i po smrti?
Transplantace orgánů je morálně přijatelná se souhlasem dárce a bez nadměrných rizik pro něho. Pro ušlechtilý akt darování orgánů po smrti, musí být náležitě zjištěna skutečná smrt dárce.
477. Jaké praktiky jsou proti respektování tělesné
integrity lidské osoby?
Jsou to únosy osob, terorismus, mučení, násilí, přímá
sterilizace. Amputace a zkomolení nějaké osoby je morálně dovoleno pouze pro nezbytné terapeutické účely
téže osoby.
478. Jak je třeba pečovat o umírající?
Umírající mají právo důstojně prožívat své poslední
okamžiky pozemského života, především podporováni
modlitbou a svátostmi, jež připravují na setkání s živým
Bohem.
479. A jak se má zacházet s těly zesnulých?
S těly zesnulých se má zacházet s úctou a láskou. Jejich
kremace je dovolena, je-li prováděna bez zpochybňování
víry ve vzkříšení těl.
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3. května
250 let od posvěcení děkanského kostela
(biskup Jan)
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
12. – 17. července
Farní tábor
??. července
Jakubsko-Anenský víkend
??. července
Cyklopouť do Nowe Rudy
25. září
biřmování
říjen
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice)
říjen
Farní výlet (TV Noe, FATIMA?)
listopad
Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)
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Pastýřský list kardinála Duky
Sestry a bratři, drazí přátelé,
Dvanáct let v životě katedrály je málo, ale v životě
člověka je to významná část. A tak je namístě, abych
při odchodu z funkce arcibiskupa udělal bilanci tohoto dvanáctiletí.
Nejprve se sluší poděkovat. Můj předchůdce v Hradci Králové, biskup Edvard Jan Nepomuk Brynych
vyslovil větu: „Nic nedokážu bez Vás, kněží.“ Chtěl
bych tedy poděkovat Vám spolubratrům v biskupské, kněžské a jáhenské službě. Při svém nástupu
do služby pražského arcibiskupa jsem zdůraznil, že
nic nedokáži bez Vás, sestry a bratři, kteří věříme
v Ježíše Krista Ukřižovaného a Vzkříšeného a kteří
jsme přijali křest v Kristově Církvi, která nese také
historický název římskokatolická. Odvoláváme se na
Řím, na místo působení ale i umučení apoštolů Petra
a Pavla.
Na době mé služby je podstatné, že byla dobou napjatou a složitou, což se stále víc vyhrocovalo. Byla
to doba terorismu a migrace, výbuchu genderové
ideologie, klimatických změn, kůrovce a Covidu 19.
Proměňovala se z doby postmoderní na dobu postfaktickou až se proměnila v dobu posthumánní.
Takže dnes balancujeme na pokraji světové války,
která kromě Ukrajiny, kde je válkou horkou, probíhá
i v podobě vlažné či studené války. To komplikovalo i
mou práci a ovlivní i tuto bilanci. Uvědomuji si totiž,
že mým hlavním úkolem bylo stát pevně, varovat a
vracet lidem naději. Je to sice trvalý úkol každého
křesťana, ale sám jsem stál na zřetelně viditelném
místě. Co tento úkol žádá? Nejprve vyžaduje jasně
rozlišovat mezi dobrem a zlem. V relativistické postliberální společnosti, která dosáhla svého vrcholu v
době posthumánní, je to mimořádně obtížné. Žádné kritérium není obecně přijato a všechny hranice
jsou rozmazány. Přesto jsem přesvědčen, že v tomto
bodě jsem se snažil jednat správně. Dodávat lidem
naději je dnes rovněž těžké, ale dělal jsem, co jsem
mohl.
V rozhodnutích, kterých bylo mnoho, vím o svých
chybách, ale o některých zřejmě nevím. U prvních
mohu podat vysvětlení a omluvit se. U druhých to
udělám, budu-li na ně upozorněn. Paralelně jsem
čelil kritikám oprávněným i neoprávněným. Mám
pocit, že druhých bylo o hodně víc. S oprávněnými
kritiky jsem diskutoval, u druhých jsem se ohradil,

jen když přestoupily únosnou mez.
Často jsem byl kritizován za stálá jednání s představiteli státu. Bez vyjednávání bychom ovšem v ničem
nemohli pokročit. Jednal jsem s demokraticky zvolenými poslanci, vládami a prezidenty. Nejednal jsem s
žádným nelegitimním představitelem našeho státu.
Zvláštním a také nejvíce kritizovaným bylo jednání
o katedrále. Společně jsme dospěli k racionálnímu
řešení, které přijala jak naše společnost, tak apoštolský stolec. Ve zkratce lze říct, že došlo k tomu,
co je očividné. Stojíte-li u Národního divadla a díváte
se na Hradčany a zeptáte se lidí, co je tam nejvyšší
budovou, řeknou katedrála, a zeptáte-li se, kde ten
kostel stojí, řeknou na Pražském hradě.
Při ekonomicko-právních jednáních jsem spolu s
ostatními biskupy a představiteli řádů a kongregací
vycházel z toho, že mnoho křivd prostě nejde odčinit.
A nejsou to jen mrtví a celoživotně zmrzačení lidé.
Již při těchto jednáních, a zvláště po nich, se silně
projevilo, jak obtížné je a bude pro církev naučit se
zacházet se svobodou, kterou s malou přestávkou
neměla padesát let. Šlo o to, aby bylo obnoveno vědomí identity církve. Její identita je oslabena, byť i z
jiných důvodů, celosvětově. V době mé služby jsme
se vydali cestou obnovy poutních míst. Jsem rád, že
se podařilo obnovit Svatou horu u Příbrami a zahájit velkorysou opravu obou poutních bazilik ve Staré
Boleslavi, kde jsou zvlášť důležité poutní slavnosti,
protože dík Palladiu země české se zde vytváří pevné
pouto Moravy a Čech a duchovní most mezi Velehradem a mučedništěm sv. Václava. Naše společnost si
to uvědomuje a hlavní pouti na obou místech jsou
nejen státními svátky, ale i kořeny naší duchovní, národní a kulturní identity. Nelze zapomenout také na
obnovu svatoprokopské Sázavy, která upevňuje cyrilometodějskou úctu uprostřed slovanských národů.
Všechno toto dění, duchovní i ekonomické, povzneslo také ekumenu, i když nepřekonalo staletí
trvající předsudky, o čemž svědčí i částečné nepřijetí Mariánského sloupu, který je součástí identity
Prahy a našich novodobých dějin. Nepodařilo se
také dosáhnout konsensu při výročí Bílé Hory, kde
se pokus některých o současnou interpretaci jeví
nejen anachronicky ale i nepravdivě. Bílá Hora není
spor němectví s češstvím ani pouhý konfesní spor.
Nedostatky v katechezi, za což neseme vinu my, a
nedostatky ve vzdělávání, bohužel vedou k tomu, že

některé staré spory a předsudky se bolestně obnovily. I když nakonec bylo docíleno konsensu, proběhlo
výročí Bílé hory i obnova Mariánského sloupu ve
velkém napětí.
Při svém odchodu chci zdůraznit, že odcházím doopravdy, tj. nebudu do ničeho zasahovat ve vedení
pražské arcidiecéze a vynasnažím se také nic nekomentovat. Jsem připraven svému nástupci pomoci,
kdykoli o to požádá. Čemu se nemohu vyhnout, je,
že zůstanu člověkem, kterému nemůže být lhostejný
osud Církve a naší vlasti a jehož postoje mohou mít
váhu.
Svého nástupce, arcibiskupa Jana Graubnera, vřele
vítám. Není potřeba, abych mu radil, protože je dostatečně zkušený a moudrý. Vyzývám však všechny
věřící, ale i ostatní občany, aby ho nejenom dobře
přijali, ale také podporovali. Jeho současný úkol je
velký a nesnadný. Bez pomoci Vás kněží, řeholníků a
řeholnic, sester a bratří ve víře v Ježíše Krista, všech,
kdo si váží společných hodnot, z kterých vyrůstá
identita naší země, není dobře zvládnutelný.
Závěrem chci znovu poděkovat. A děkuji nejen nejbližším spolupracovníkům, ale všem diecézanům a
široké veřejnosti, zvláště těm, s nimiž jsem jednal
o církevně a státně důležitých věcech. Zároveň se
i omlouvám všem, kterým jsem jakkoli ublížil. Nikdy
jsem to neudělal vědomě. Nesmím zapomenout,
abych poděkoval rodičům za svou výchovu, ale
především abych poděkoval Pánu Bohu a přímluvě
Panny Marie a našich svatých. Ve zkratce bych řekl,
že budu rád, když se při setkání vzájemně podělíme
o to, co se nám společně podařilo, anebo se omluvíme, že jsme si ve všem nerozuměli.
Pozdrav a požehnání Všemohoucího a Milosrdného
Boha ať je s Vámi
+ Dominik kardinál Duka OP
dosluhující apoštolský administrátor
a Váš bývalý arcibiskup
metropolita pražský a primas český
V Praze dne 26. května 2022,
o Slavnosti Nanebevstoupení Páně

Dvanáct let podpory pražského arcibiskupa
Když začátkem roku 2010 došlo ke jmenování královéhradeckého sídelního biskupa Mons. Dominika
Duky, OP, pražským arcibiskupem, zavládlo nejenom
v jeho rodné diecézi neskrývané nadšení. Zkušený
pastýř a diplomat tak mohl ještě více prohloubit své
tuzemské, ale i mezikontinentální kontakty. Vše ještě podtrhlo v roce 2012 jeho zařazení do v Katolické
církvi nejprestižnějšího klubu – kardinálského kolegia,
které se po aktuálně novém jmenování zvýší koncem
srpna na 229, přičemž voličů papeže bude 132.
Jako královéhradecký biskup (1998-2010) navštěvoval Broumovsko i několikrát v roce. V pozici českého primase četnost (2010-2022) se osobně účastnil

slavnostního požehnání podstatné rekonstrukce
klášterního komplexu v roce 2015, v roce 2017 navštívil Broumovsko a okolí spolu s bohoslovci pražské arcidiecéze a v sobotu 5. června 2021 se účastnil tří děkovných bohoslužeb za zdar částečných
rekonstrukcí kostelů ve Vernéřovicích, Ruprechticích
a v Broumově. Opačným směrem z Broumovska do
Prahy jsme několikrát putovali i my, ať už to byla
farní mládež nebo studenti gymnázia.
K tomu všemu pan kardinál díky už zmiňovaným
kontaktům se aktivně podílel a nadále podílí na obnově broumovské skupiny kostelů. V lednu 2015 se
účastnil derniéry fotografické výstavy Tempus fugit I.
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v kostele Slovenské katolické misie v Bruselu. Díky
jeho doporučení se následné vernisáže výstavy v Paříži v kostele Saint-Germain-l‘Auxerrois, v sousedství
muzea Louvre, který sloužil k bohoslužbám královské rodině, osobně účastnila tehdejší velvyslankyně
ČR.
Jeho průvodní dopis jako kardinála a pražského arcibiskupa pak otevíral další dveře v Evropě a stejně
tak v zámoří. A tak, prosím, dovolte i touto cestou
poděkovat panu kardinálovi za jeho mnohavrstevnou
službu a popřát mu na biskupský důchod hojnost
Božího požehnání a potřebné zdraví.
P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
HANS BUOB
RŮST V MODLITBĚ – CESTA OBRÁCENÍ
1. Modlitba je bytostné setkávání se s Bohem ve víře, důvěře a lásce.
2. Mějte odvahu každý den postupovat krok za krokem blíž k Bohu.
3. Bůh miluje originály. Každý z nás musí jít svou vlastní osobní cestou.
4. Modlitba vyžaduje pravdivost.
Když nejsem v modlitbě pravdivý, potom je má modlitba stále povrchnější a ztrácím k ní víc a víc chuť, protože nevědomky pociťuji, že lžu.
5. V duchovním životě nejsou žádné lanovky, kde člověk dole zaplatí, nastoupí a nechá se vytáhnout nahoru.
Při určitých stupních obtížnosti je třeba průvodce.
6.‘Naslouchejme stále víc tomu, o kterém tak často mluvíme.
7. Bez usebranosti, bez soustředěnosti se trvale žádná modlitba nedaří.
Nejprve se musíme soustředit na Boží tajemství v nás. A ponořen do tohoto tajemství pak hledám slova.
8. Proč v modlitbě nerosteme? Protože nejsme vytrvalí.
9. Odevzdanost do Boží vůle znamená: plně s Bohem souhlasím.
10. Modlitba je ve své největší hloubce klaněním, a to i když prosíme. Je to naprostá odevzdanost. Ve vytrvalé prosbě se náš postoj mění v odevzdanost.
11. Když jste vyprahlí, nemodlete se méně, spíše více, déle. Věnujte Bohu více času, i když ze sebe nemůžete dostat žádná slova.
Zůstaňte jednoduše zde – před Bohem!
12. Opravdové obrácení spočívá v tom, že již sami nechceme vůbec nic.
13. V trápeních, jež provázejí moji modlitbu, vidím, co je teď pro mě potřebné. Je důležité se jim nevyhýbat.
14. Na naší duchovní cestě je nejvíce rozhodující větší láska, ne větší poznání. Kdo hledá v prvé řadě poznání, přijde lehce k touze být jako Bůh.
15. Mějte odvahu denně přijmout vše, co se teď ve vašem životě děje- žít svůj život.
16. Čím dál nás Bůh chce vést, tím víc musí rozbíjet naši ješitnost.
17. Proste každý den o trpělivost. Tato prosba o trpělivost nesmí nikdy umlknout, smí a má se osvědčit vytrvalostí.
18. Když se Bohu odevzdáme, dopouští na nás utrpení, aby nás postupně očišťovalo.
Bůh ví, co je právě pro mne potřebné, aby se mé srdce osvobodilo od svého sobectví a aby se připodobňovalo jemu.
19. Kdo zůstává věrný ve vyprahlosti, obdrží trvalé štěstí.
20. Boží vedení je zcela individuální, zcela osobní. Nezáviďte sousedce, která „září“ jako jarní den, zatímco vy bojujete o vzduch.
Řekněte si: „To je moje osobní cesta a ty, Pane, chceš jít touto cestou se mnou.“
21. Následování Ježíše je připravenost k cestě. Je to protiklad k pohodlnému sezení za pecí.
22. Musím Bohu dát svůj život. Nesmím být pouhým samozásobovatelem, který chce i u Boha jen čerpat, ale nic nedávat.
23. Místo abychom se trápili, máme své slabosti prostě přijmout z Otcových rukou. Tak to také dělali svatí.
24. Kdo není připraven zříci se všeho, co vlastní, svého hmotného majetku, svých zvyklostí, svých úspěchů, nejde po cestě následování Ježíše.
25. Když nám Bůh něco bere, je to jen proto, že nám chce dát něco většího.
26. Ve fázi vyprahlosti se stává zřejmým, zda Boha milujeme pro něho samého.
Utíkáme-li od toho, protože nám Bůh nedává žádné sladkosti, nejsme Boha hodni.
27. Otec skrze mne miluje Syna. Skrze mne miluje Syn Otce. Poutem lásky je Duch svatý. A já jsem vztažen do vnitřního života trojjediného Boha.
28. Cíl znáte, neztrácejte ho z očí. Dělejte vědomě své kroky víry. Bůh jde s vámi a rychle vás povede kupředu, jste-li ochotni se mu přenechat.
29. Následování Ježíše znamená nasazení se pro Ježíše, nasazení se během celého Ježíšova života, od narození až po oslavení.
30. Bůh na cestě mého obrácení jasně požaduje moje rozhodnutí. Nechce žádné otroky. Chce, abych mu sloužil ve svobodě.
Jakmile řeknu „ano“, začne mě ihned vést jeho milost. Díky této zkušenosti je nám pak umožněno pomáhat druhým.
31. Mnozí z nás jsou duchovně zcela shrbeni, protože s sebou vlečou příšerné množství zavazadel.
Vlečou toho s sebou tolik, protože to potřebují kvůli svému egoismu. Musíme se stát dětmi a žít zcela v důvěře v našeho Pána a v odevzdanosti jemu.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
7. srpen
Broumov, hřb. k. PM 		
07:00
Otovice			08:30
Vernéřovice		 10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

14. srpen
Broumov, hřb. k. PM		
Martínkovice		
Ruprechtice		
Broumov, P+P		
Broumov, klášter		

07:00
08:30
10:00
10:00
18:00

21. srpen
Broumov, P+P		
Broumov, klášter		

10:00
18:00

28. srpen
Broumov, hřb. k. PM		
07:00
Božanov			08:30
Vižňov			10:00
Broumov, P+P		
10:00
Broumov, klášter		
18:00

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

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

xxxxx**
18:00
18:00
07:00***
18:00*
17:00

*Na první pátek v měsíci 5. srpna
mše sv. i ve Vižňově v 16:30

** V pondělí 15. srpna mše sv. v hřb. k. Panny Marie
v Broumově v 18:00 (Nanebevzetí Panny Marie)

** Ve čtvrtek 18. srpna
mše sv. v kapli PM v Šonově v 18:00

Adorace: středa, P+P, 18:30 – 18:45;
pátek, P+P, 18:30 – 19:00

Paypal účet farnosti

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;

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.

Sv. smíření před začátkem školního roku
- sobota 27/08, P+P, 09:00 – 10:30;

church.broumov@gmail.com

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
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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