
Rady zkušeného Přímluvce

Nekonečně dříve než C. S. Lewis napsal Rady zkušeného ďábla, existovaly 
Dary Ducha svatého: moudrost, rozum, rada, vědomost, síla, nábožnost, 

bázeň Boží (MU-RO-RA-VE-SI-NA-BA). Jejich místo v našich životech si 
opět jednou uvědomujeme na začátku školního roku, ale rovněž zdůrazníme 
při společném udílení svátosti biřmování na konci září.

 P. Martin Lanži
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Dobrý den, drazí bratři a sestry!

V evangeliu liturgie 19. neděle Ježíš promlouvá k 
učedníkům, aby vyvrátil jakoukoli jejich obavu a vybí-
dl je k ostražitosti. Obrací se k nim se dvěma zásad-
ními výzvami. První zní: „Neboj se, malé stádce“ (Lk 
12,32) a druhá: „Buďte připraveni“ (Lk 12,35 podle 
ekumenického překladu Bible, v liturgickém překla-
du: „Mějte bedra přepásaná“, pozn. překl.) „Neboj 
se“ a „Buďte připraveni“ – jedná se o dva klíčové 
výroky, které rozptylují leckdy ochromující strach a 
pomáhají překonat svůdnost pasivního, mdlého živo-
ta. Věnujme se dnes těmto dvěma pobídkám: „Neboj 
se“ a „Buďte připraveni“.

„Neboj se“. Ježíš ze všeho nejdříve učedníky po-
vzbuzuje, a to vzápětí poté, co hovořil o láskyplné 
a prozřetelnostní péči Otce, který se stará o polní 
lilie a nebeské ptactvo, a tím spíše tedy zaopatří své 
děti. Není tudíž třeba shánět se a znepokojovat: náš 
život spočívá pevně v Božích rukou. Tato Ježíšova 
výzva, abychom se o nic nestrachovali, nám dodává 
odvahu. Někdy totiž vnímáme, že jsme uvízli v poci-
tech malomyslnosti a úzkostlivosti. Obáváme se, že 
neobstojíme, že se nám nedostane uznání a lásky, 
že se nám nepodaří uskutečnit naše plány a nikdy 

nebudeme šťastní. Trmácíme se tedy, abychom našli 
řešení a prostor k vyniknutí, hromadili statky a bo-
hatství, získali své jistoty, ale jak to nakonec dopadá? 
V konečném důsledku pak žijeme v trvalém strachu 
a úzkostlivosti. Ježíš nás naopak ujišťuje: „Nebojte 
se!“ Důvěřujte Otci, který vám chce dát vše, co do-
opravdy potřebujete. Daroval vám už svého Syna a 
Království, ustavičně vás provází a denně se vás ují-
má. Nebojte se: to je ona jistota, k níž máme přilnout 
srdcem. Nebojte se.

Vědomí toho, že Pán nad námi ve své lásce bdí, nás 
ovšem neopravňuje ke spánku a lenosti! Naopak, 
podněcuje nás k bdělosti a pozornosti. Milovat totiž 
znamená dbát na druhého člověka, všimnout si jeho 
nouze, projevit ochotu k vyslechnutí a přijetí, proká-
zat připravenost.

Druhé slovo: „Buďte připraveni“ je dnešní další vý-
zvou. Je to křesťanská moudrost. Ježíš tuto výzvu 
pronáší opakovaně, a dnes tak činí prostřednictvím 
trojice krátkých podobenství. V prvním z nich se pán 
domu nečekaně vrací domů ze svatby, v druhém se 
hospodář nechce dát překvapit zloději a ve třetím 
se vrací z dlouhé cesty. Všechna tato podobenství 
předávají totéž poselství: je zapotřebí uchovat bdě-

lost, nepropadnout spánku, tedy nepodlehnout roz-
tržitosti, nepoddat se vnitřní lenosti, neboť Pán přijde 
také v situacích, ve kterých bychom ho nečekali. Je 
třeba uchovat si tuto pozornost vůči Pánu, neusnout, 
ale bdít.

Na konci našeho života nás Bůh požádá, abychom 
vydali počet ze statků, které nám svěřil. Bdělost tedy 
obnáší také odpovědnost – tedy věrné zachování a 
správu oněch dober. Obdrželi jsme přemnohé: život, 
víru, rodinu, vztahy, práci, ale též místa, kde žijeme, 
naše města, stvoření. Tolik jsme toho dostali. Zkus-
me si položit otázku, zda pečujeme o toto dědictví, 
které nám Pán odkázal? Chráníme jeho krásu, anebo 
těchto věcí užíváme jen pro sebe či kvůli momentální 
osobní výhodnosti? Trochu zauvažujme nad tím, jest-
li jsme strážci stvoření, které nám bylo darováno?

Bratři a sestry, kráčejme bez obav a s jistotou z ne-
ustálého Pánova doprovodu. A buďme bdělí, aby se 
nám nestalo, že usneme právě ve chvíli, kdy Pán 
půjde kolem. Svatý Augustin říkával: „Bojím se, že 
si nevšimnu Pána, který půjde kolem“. Obával se, 
že si ve své malátnosti nevšimne procházejícího 
Pána. Bděte tedy! Kéž nám pomáhá Panna Maria, 
která přijala Pánovo navštívení a ve své velkorysosti 
a připravenosti pronesla své: „Hle, jsem služebnice 
Páně.“

www.vaticannews.cz/07.08.2022

Promluva papeže 
po nedělní modlitbě Anděl Páně

Byla francouzskou šlechtičnou, která se narodila kolem roku 775. Bývá 
uváděna jako pravnučka Karla Velikého. Její bratři Adalhard a Wala se 
stali opaty v Korvey. Provdala se za saského vévodu Roberta, s nímž měla 
syna Warina, který se stal následníkem svých strýců v Korvey, a dceru 
Hedviku. Ta byla později abatyší v Herfordu. Ida obdržela ve snu pokyn k 
založení chrámu sv. Germana ve westfálském Herzfeldu. Někde je zmi-
ňováno i biskupství. Ida je udávaná jako zakladatelka první křesťanské 
obce v jižním Westfálsku. Po smrti svého manžela (r.811), s nímž zajišťo-
vala stavbu herzfeldské basiliky, si vedle ní, v blízkosti manželova hrobu, 
nechala přistavět malou místnost. Zde žila v přísné kajícnosti a vykonala 
mnoho skutků milosrdenství.
Legenda, jako vysvětlení atributu laně hovoří o tom, jak ji Ida jednou při 
honu uchránila před lovcem. Pro velkou dobrotivost a vztah k potřebným 
byla nazývána „matkou chudých“.
Po 65 letech od smrti byly její ostatky biskupem Dodem vyzdviženy a 
přeneseny do jejího obydlí, ze kterého se stala poutní kaple.

www.catholica.cz/Jan Chlumský 

4. září, sv. Ida, vdova, †825,  

Od neděle 4. září budou všechny večerní mše 
sv. od 17:00. 

Týká se to i čtvrtečních mší sv., které se během škol-
ního roku opět přesouvají z rána na večer. Oblíbené 
mše sv. v šonovské kapli Panny Marie s intencí Za 
smíření zůstávají v běžném modu třetího čtvrtku v 
měsíci. 

Kromě toho širokou broumovskou veřejnost čeká 
zpřístupnění fresky Posledního soudu na faře v 
Broumově. To proběhne ve čtvrtek 8. září od 19:30 
u budovy Děkanství. Mše sv. předtím bude v děkan-
ském kostele od 18:00. 
V neděli 25. září bude udílet břevnovský arciopat P. 
Prokop Siostrzonek čtrnácti biřmovancům svátost 
křesťanské dospělosti. Z toho důvodu bude ranní 

mše sv. u sv. Václava v 08:30 a paralelní v 10:00 na 
venkově nebude.
O Slavnosti sv. Václava ve středu 28. září bude mši 
sv. v kostele sv. Václava sloužit převor břevnovského 
kláštera P. Benedikt Kolaja, OSB, který rovněž po-
zdraví účastníky svatováclavských oslav na Mírovém 
náměstí. V 11:00 pak ještě bude sloužit mši sv. v 
kostele sv. Markéty v Šonově, kterou bude obětovat 
za smíření.

P. Martin Lanži, děkan

Od září změna času bohoslužeb



3

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Rok 2022
ve farních akcích

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)

17. dubna
Zmrtvýchvstání Páně

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)

Eucharistie

75. Eucharistie, svrchovaný dar Krista církvi, zpří-
tomňuje v tajemství Kristovu oběť pro naši spásu: 
„Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé du-
chovní dobro církve, Krista samého, našeho veliko-
nočního Beránka“. Z ní, „zdroje a vrcholu 
celého křesťanského života“, čerpá církev 
během svého putování posilu, neboť zde 
nachází pramen veškeré naděje. Eucha-
ristie totiž „dává podnět našemu dějinné-
mu putování; klade semeno živé naděje 
do denního nasazení každého člověka v 
jeho vlastních úkolech“. Všichni jsme vy-
bízeni, abychom vyznávali víru v eucha-
ristii, záruku budoucí slávy, s jistotou, že 
společenství s Kristem, které nyní proží-
váme jako poutníci ve smrtelné existenci, 
předjímá svrchované setkání dne, v němž 
„mu budeme podobni, protože ho bude-
me vidět tak, jak je“ (1 Jan 3,2). Eucha-
ristie je „zakoušení věčnosti v čase“, je to 

božská přítomnost a společenství s ním; památka 
Kristovy velikonoční oběti vnáší svou přirozeností 
do lidských dějin milost. Otevírá nás Boží budouc-
nosti; a protože je společenstvím s Kristem, s jeho 
tělem a krví, je účastí na věčném životě Božím.

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

480. 
Co požaduje Pán od každé osoby ohledně míru?
Pán, který hlásá „blahoslavení tvůrcové pokoje“ (Mt 5,9), 
žádá pokoj srdce a pranýřuje nemravnost hněvu, který 
je touhou po pomstě za způsobené zlo, i nenávist, která 
vede k tomu, že se dychtí po tom, aby bližního postihlo 
nějaké zlo. Tato zla, jsou-li vědomá a souhlasí-li se s nimi 
v závažných věcech, se mohou stát těžkými hříchy proti 
lásce.

481. 
Co to je mír ve světě?
Mír ve světě, který se požaduje pro respektování a rozvoj 
lidského života, není prostě doba bez války nebo rovno-
váha protichůdných sil, nýbrž je to „klid řádu“ (sv. Au-
gustin) „plod spravedlnosti“ (Iz 32,17) a účinek lásky. 
Pozemský mír je obrazem a plodem Kristova pokoje.

482. 
Co vyžaduje mír ve světě?
Vyžaduje spravedlivé rozdělení a ochranu dober osob, 
svobodnou komunikaci mezi lidskými bytostmi, respek-
tování důstojnosti osob a národů, trvalou praxi spravedl-
nosti a bratrství.

483. 
Kdy je morálně dovoleno užít vojenskou moc?
Užití vojenské moci je morálně ospravedlnitelné, jsou-li 
zároveň přítomny následující podmínky: jistota trvalé a 
těžké způsobené škody; neúčinnost jakékoliv jiné pokoj-
né alternativy; oprávněné možnosti úspěchu; vyloučení 
horších následků, vezme-li se v úvahu současná síla 
ničivých prostředků.

484. 
Kdo má v případě hrozby války přísně 
vyhodnotit takové podmínky?
To je věcí moudrého posouzení vládních představitelů, 
kteří mají také právo uložit občanům povinnost národ-
ní obrany, při zachování osobního práva na odmítnutí z 
důvodů svědomí, které je třeba uskutečnit jinou formou 
služby lidskému společenství.

485. 
Co požaduje mravní zákon za války?
Mravní zákon platí stále, i za války. Vyžaduje, aby se 
jednalo lidsky s nebojujícími, s raněnými vojáky a věz-
ni. Akce záměrně odporující právu národů a dispozicím, 
které ukládá, jsou zločiny, které nemůže omluvit slepá 
poslušnost. Musí se odsoudit masové ničení, vyhlazo-
vání národa nebo etnické menšiny, což jsou velmi těžké 
hříchy: je to mravní povinnost odporovat rozkazům toho, 
kdo je nařídil.

486. 
Co je třeba udělat, aby se předešlo válce?
Musí se udělat všechno, co je rozumně možné, aby se 
jakkoliv předešlo válce, když jsou známa zla a nesprave-
dlnosti, jež vyvolává. Zvláště je třeba předejít hromadění 
a obchodu se zbraněmi, které není náležitě pod kontro-
lou veřejných mocí; hospodářským nebo společenským 
nespravedlnostem, etnickým a náboženským diskrimi-
nacím; závisti, nedůvěře, pýše a duchu msty. Kolik se 
udělá pro to, aby se vyloučily tyto a jiné nepořádky, tolik 
se napomáhá budování míru a předcházení válce.

KOMPENDIUM KATECHISMU: 
Páté přikázání: Nezabiješ
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Ve čtvrtek 8. září večer, na Svátek Narození Panny Marie, bude na faře v 
Broumově oficiálně zpřístupněna nástěnná malba s odborným názvem 
Triumf smrti, laickou veřejností nazývána jako freska Posledního soudu. 
Po restaurování, které proběhlo začátkem minulé dekády, se tak koneč-
ně podařilo najít prostředky na tolik očekávané zpřístupnění. Neklam-
ným důkazem bylo přivezení ochranného skla.
Budova dnešního děkanství je někdejším domem zvoníka a kostelníka. Fara se 
do druhé poloviny 20. století nacházela v prvním patře jihozápadního křídla hlavní 
budovy kláštera. S velkou pravděpodobností tento prostor, který přiléhá k vnitřní 
části bývalých hradeb, sloužil jako karner (márnice, kostnice), či funerální kaple 
na bývalém hřbitově při kostele sv. Petra a Pavla, založeného společně s měs-
tem po roce 1265. Existence karnerů na území České republiky není tak četná, 
jak je tomu např. v Rakousku. Podle dosavadních zjištění středověké nástěnné 

malby pokrývají všechny stěny a klenbu “presbytáře” a jsou rozčleněny do tří 
pásů. Hornímu pásu dominuje Kristus v mandorle (svatozář, která obepíná celou 
postavu), doprovázený přímluvci (Deesis), po pravici Pannou Marií, po levici sv. 
Janem Křtitelem, dále čtveřici symbolů evangelistů, přičemž anděl je symbolem 
sv. Matouše, býk sv. Lukáše, lev sv. Marka, orel sv. Jana a dvojicí andělů držící 
Nástroje Kristova umučení (Arma Christi). Střední pás je rozdělen na dvě pole. V 
levém jsou zobrazeny na zeleném pozadí (představuje naději, nebe) Panny moud-
ré, jak nesou rozsvícené lampy směrem k velké postavě anděla a v pravém poli 
na červeném pozadí (zatracení) Panny pošetilé s obrácenými lampami. V levém 
poli spodního pásu je námět Setkání třech živých a třech mrtvých (tzv. francouz-
ský typ, kolem poloviny 13. st.). V druhém poli je námět Svár o duši a v třetím 
mravoličný námět Ďábel tahá za vlasy do pekla pijáka – ženu nalévající si víno ze 
džbánu. Zřejmě se jedná o personifikaci nestřídmosti. 
Podoba Posledního soudu v broumovském karneru je neobvyklá. Vedle běžného 
motivu Krista v Mandorle se symboly evangelistů, Dessis, a andělů s nástroji 
Kristova umučení, jde především o náměty: Panny Moudré a Pošetilé, Setkání tří 
živých a tří mrtvých, Triumf smrti, a o náměty s mravoličným podtextem. Z výtvar-
ného hlediska jsou nově objevené nástěnné malby v Broumově vynikající ukázkou 
kresebného stylu. Nejsou dílem jednoho umělce, ale dílny, jak je to patrné z pro-
vedení malby samotné. První malíř vytvořil scénu Krista v mandorle s přímluvci 
Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem a s anděly nesoucími nástroje Kristova umu-
čení. Jeho výtvarný projev charakterizuje brilantní černá štětcová kresba. Panny 
moudré a pošetilé jsou dílem méně zručného malíře, jak prozrazuje poněkud 
schematická kresba provedená okrovou hlinkou.  Na podkladě formálního rozbo-
ru se můžeme důvodně domnívat, že nástěnné malby v broumovském karneru 
vznikly v letech 1330-1340. Svým významem přesahují hranice regionu a patří 
k umělecky nejhodnotnějším památkám nástěnné malby 1. poloviny 14. století 
v Čechách. 
K objevení fresky došlo v létě 1967, kdy tehdejší správce farnosti P. František 
Plodek hledal praktické místo pro garážování automobilu. Odkrytím nepřístupné-
ho prostoru došlo k nečekanému objevu. Zajímavostí rovněž je, že z roku 1913 
se dochovaly plány na kompletní a grandiózní přestavbu Děkanství do podoby, 
jakou má budova gymnázia. Restaurátorské práce díky podpoře Ministerstva 
kultury a Královéhradeckého kraje provedli v letech 2013–2014 restaurátoři Mi-
roslava Křížka a Pavel Padevět. Částečné zpřístupnění proběhlo už o Slavnosti 
Všech svatých v roce 2020, díky finančnímu daru Rady Královehradeckého kraje 
a lékařského manželského páru Veselých z Broumova. Celkové zpřístupnění se 
uskuteční v den Svátku Narození Panny Marie 8. září 2022 za účasti poslance Ev-
ropského parlamentu Tomáše Zdechovského. Finančně přispěla Evropská unie, 
Královéhradecký kraj, Biskupství královehradecké a celá řada menších a větších 
dárců nejenom z Broumovska. 
   
Dle odborných textů Prof. Jana Royta sestavil P. Martin Lanži, děkan ŘKF Brou-
mov

FRESKA POSLEDNÍHO SOUDU
objeveno 1967, restaurováno 2013–2014, zpřístupněno 2020-2022 
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
BENJAMIN BOISSON
V KRVI JE ŽIVOT

– NEOBYČEJNÁ CESTA KE KNĚŽSTVÍ

KNA 2013

1. Opravdový humor je takový, který dokáže i utrpení přivést na cestu radosti.

2. Jak je život krásný, když ho dokážete brát z té lepší stránky.

3. Život stojí za to žít, i když je nalomený.

4. Ježíš se chce sklonit nad každým z nás, kdo jsme nemocní na těle či na duchu, aby nám skrze svou Krev daroval uzdravení do života věčného. 

5. Láska uzdravuje všechny naše rány.

6. Utrpení je vlákno, z něhož je utkán šat radosti.

7. Každý den je novým darem z nebe.

8. Období nemoci není nikdy ztracený čas. Učí nás například trpělivosti.

9. Přátelství je vzácný klenot, který uchováš jen v srdci.

10. Život je jako rostlina, která roste rychleji než nemoc a smrt. Láska je silnější než smrt.

11. Smíchem proti smrti, úsměvem proti pouhému přežívání.

12. Bůh nás podpírá, vrací nám odvahu a pomáhá nám najít i uprostřed utrpení dobrou náladu.

13. Svět potřebuje více svědky než učitele.

14. Život je příliš krátký, než abychom ztráceli čas.

15. Člověk roste jen skrze utrpení.

16. Co je důležité, je očím neviditelné.

17. Bůh jako náš Otec nás zadržuje, abychom nespadli do prázdnoty.

18. Milovat bez poznání je moc málo. Láska a poznání jdou ruku v ruce.

19. Utrpení je užitečné, protože nás učí žít a pak také pomáhat ostatním snášet jejich zkoušky.

20. Bůh se postará o všechno, když ho necháme jednat podle jeho vůle.

21. Boží povolání je v nás odjakživa. Je v našem nitru, jako cesta s porůznu rozesetými značkami, které nám pomůžou najít správnou cestu.

22. Maria je přítomná na každé mši a skrze kněze stále vydává svého Syna v Eucharistii.

23. Pro společný život je třeba velmi mnoho lásky a špetka humoru.

24. Příčinou, proč se sluší milovat Boha, je Bůh sám, a pokud jde o způsob – milovat bez jakékoli míry.

25. Ježíš je přímost a spravedlnost, když skrze Ducha svatého narovnává, co je zkřivené.

26. Dar slz očišťuje a obměkčuje naše srdce a smývá naše hříchy.

27. Zlo a nemoc nemají nikdy poslední slovo. Bůh umí i z nemoci a zla vytáhnout ještě větší dobro.

28. Je úžasné objevit, že Bůh je zde pro mě, že v záplavě hvězd myslí i na mě.

29. Ježíš tak miloval svět, že mi jako můj Spasitel dal své probodené paže na kříži, 

a že ještě dnes dává i tu poslední kapku krve mně ubohému, nehodnému.

30. Dokonale uzdravující svátost je svátost eucharistie. Otcové církve ji ostatně nazývali lékem nesmrtelnosti.
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vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: church.broumov@gmail.com, děkujeme...
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Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

4. září
Otovice   08:30
Vernéřovice  10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00 

11. září
Martínkovice  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00 

18. září
Božanov   08:30
Vižňov   10:00
Broumov, P+P  10:00
Broumov, klášter  17:00

25. září
Broumov, sv. Václav  08:30
Broumov, P+P  10:00
(udílení sv. biřmování, arciopat Siostrzonek)
Broumov, klášter  17:00

Mše sv. v týdnu, Broumov

Pondělí  xxxxxxxxxx  xxxxx
Úterý klášterní k.  17:00 
Středa děkanský k. 17:00****
Čtvrtek  k. sv. Václava 17:00**/***
Pátek děkanský k. 17:00*
Sobota k. sv. Václava 17:00

*Na první pátek v měsíci 2. září 
mše sv. i ve Vižňově v 16:30

** Ve čtvrtek 8. září mše sv. v děkanském k. v 18:00 
(poté slavnostní zpřístupnění fresky na faře)

** Ve čtvrtek 15. září 
mše sv. v kapli PM v Šonově v 17:00

**** Ve středu 28. září (sv. Václav) 
mše sv. v 08:30 v k. sv. Václava a v 11:00 

u sv. Markéty v Šonově

Adorace: středa, P+P, 17:30 – 17:45; 
pátek, P+P, 17:30 – 17:45 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 

Sv. smíření před svátostí biřmování – sobota 24/09, 
P+P, 09:00 – 10:30; 

Změna vyhrazena.

Návrh výuky náboženství školní rok 
2022/2023, 

4. – 5. tř.: 
čtvrtek, ZŠ Meziměstí, 12:45 - 13:30

6. – 7. tř.: 
pátek, ZŠ Meziměstí, 13:30 - 14:15 

4. – 5. tř.: 
pátek, fara Broumov, 13:00 - 13:45 

6. – 7. tř.: 
pátek, fara Broumov, 13:40 - 14:30 

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.


