
Čtrnáct nově biřmovaných

O poslední zářijové neděli jsme v broumovské farnosti po šesti letech slavili 
svátost biřmování, kterou udílel břevnovský a broumovský opat P. Prokop 
Siostrzonek, OSB. Prosme, aby čtrnáct nově biřmovaných mladých katolí-

ků umělo rozvíjet obdržené dary Svatého Ducha (moudrost, rozum, rada, 
vědomost, síla, nábožnost, bázeň Boží) v této rozjitřené době k prospěchu 
svého okolí a společnosti vůbec podobně jako čtrnáct svatých pomocníků.    

 P. Martin Lanži
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Ve čtvrtek 8. září byla oficiálně v budově současné 
broumovské fary, díky česko-polskému grantu Ev-
ropské unie, zpřístupněna freska Posledního soudu, 
jejíž datace se odhaduje do let 1320 – 1330. 

Restaurátorské a stavební práce trvaly celkem devět 
let a stály přes 2 mil. Kč. Slavnostnímu otevření se 
účastnil i jeden z restaurátorů Miroslav Křížek, který 
s kolegou Pavlem Padevětem provedl obnovu malby 
v letech 2013 – 2015. Stavební práce zajišťovaly 
Stavby Filipcik s ing. Janem Joudalem, kterému pa-
tří díky za mnoho průběžných prací během celého 
kalendářního roku. Atmosféru večera doplnilo kon-
certem v kostele sv. Petra a Pavla Trio Braunensis 
a videoprojekce MgA. Michala Čepelky, který stře-
dověkou malbu rozpohyboval. Všemu přihlíželi i ně-
kdejší broumovští rodáci, resp. jejich potomci. 

P. Martin Lanži

Zpřístupnění fresky na faře

Kříž je šibenicí vedoucí na smrt, a přesto o tomto 
svátečním dni slavíme povýšení Kristova kříže. Na 
tom dřevě totiž Ježíš vzal na sebe náš hřích a zlo 
světa a porazil je svou láskou. Boží slovo nám o tom 
vypráví a staví do protikladu jedovaté hady, jejichž 
uštknutí působí smrt, a na druhé straně hada, který 
zachraňuje. Zastavme se u těchto dvou obrazů.
Především jsou zde hadi, útočící svým uštknutím na 
lidi, kteří již po několikáté upadli do hříchu reptání. 
Reptat proti Bohu znamená nejenom mluvit o něm 
zle a stěžovat si na něj; znamená to, že v srdcích 
Izraelitů selhala důvěra v něj a v jeho zaslíbení. Boží 
lid totiž kráčí pouští směrem k zaslíbené zemi a pře-
mohla jej únava, nemůže cestu vydržet (srov. Nm 
21,4). Lidé proto klesají na mysli, ztrácejí naději a v 
určitém okamžiku jako by zapomněli na Hospodinův 
slib: tito lidé už nemají sílu věřit, že právě On vede 
jejich cestu do bohaté a úrodné země.
Nikoli náhodou lidé, jejichž důvěra v Boha se vy-
čerpala, podléhají hadímu uštknutí. Smrtící hadi 
připomínají prvního hada zmíněného v Bibli v knize 
Genesis, pokušitele, který otrávil lidské srdce, aby 
ho přiměl pochybovat o Bohu. Ve skutečnosti ďábel 
právě v podobě hada svádí Adama a Evu k nedůvě-
ře přesvědčováním o tom, že Bůh není dobrý, ale 
závidí jim jejich svobodu a štěstí. A nyní, na poušti, 
se vracejí hadi, „jedovatí hadi“ (v. 6); to znamená, 
že se vrací prvotní hřích. Izraelité pochybují o Bohu, 
nedůvěřují mu, reptají, bouří se proti tomu, kdo jim 
dal život, a tak jdou na smrt. Až sem vede nedůvěra 
srdce!
Drazí bratři a sestry, tato první část onoho příběhu 
nás vybízí, abychom se blíže podívali na okamžiky 
v našich osobních dějinách i dějinách společenství, 
kdy selhala důvěra v Pána i mezi námi. Kolikrát jsme 
se zklamaně a nevrle zatvrdili na svých pouštích a 
ztráceli jsme cíl cesty z dohledu! I v této velké zemi 
je poušť, která sice nabízí na pohled nádhernou 
krajinu, ale zároveň k nám promlouvá o námaze a 
vyprahlosti, kterou si někdy neseme v srdci. Jsou to 
chvíle únavy a zkoušek, kdy už nemáme sílu vzhlížet 

vzhůru, k Bohu; jsou to situace osobního, církevního 
a společenského života, kdy nás uštkne had nedůvě-
ry, který do nás vpraví jedy rozčarování a sklíčenosti, 
pesimismu a rezignace, uzavře nás do našeho ega 
a uhasí nadšení.
V dějinách této země však byla i jiná bolestivá 
uštknutí: mám na mysli jedovaté hady násilí a ate-
istického pronásledování, onu mnohdy neklidnou 
cestu, na níž byla ohrožena svoboda lidí a zraněna 
jejich důstojnost. Je dobré, abychom si uchovávali 
vzpomínky na to, co jsme vytrpěli: nesmíme z pa-
měti vyškrtnout určité temné stránky, jinak bychom 
se mohli domnívat, že již uplynuly jako voda a že 
cesta dobra je navždy vytyčena. Nikoli, pokoj se ni-
kdy nezíská jednou provždy, musí se dobývat každý 
den, stejně jako soužití různých etnických skupin 
a náboženských tradic, integrální rozvoj a sociální 
spravedlnost. 
Tak se dostáváme k druhému obrazu hada, který za-
chraňuje. Zatímco lidé umírali na hadí uštknutí, Bůh 
vyslyšel Mojžíšovu přímluvnou modlitbu a řekl mu: 
„Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, 
když se na něj podívá, zůstane naživu“ (Nm 21,8). 
A vskutku, „když had někoho uštkl a ten pohlédl na 
měděného hada, zůstal naživu“ (v. 9). Můžeme si 
však položit otázku: proč Bůh místo těchto pracných 
pokynů Mojžíšovy jedovaté hady jednoduše nezničil? 
Tento způsob jednání nám odhaluje jeho jednání tvá-
ří v tvář zlu, hříchu a nedůvěře lidí. Tehdy stejně jako 
dnes, ve velkém duchovním boji, který bude obývat 
dějiny až do konce, Bůh neničí podlost, jíž se člo-
věk svobodně dopouští: jedovatí hadi nezmizí, jsou 
tu stále, číhají, mohou kdykoli uštknout. Co se tedy 
změnilo, co dělá Bůh?
Ježíš to vysvětluje v evangeliu: „Jako Mojžíš vyvýšil 
na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný“ (Jan 
3,14-15). Zde nastává zlom: had, který zachraňuje, 
přišel mezi nás: je to Ježíš, který po svém vyvýšení 
na kříži nedovolí, aby nám útočící jedovatí hadi při-
vodili smrt. Ve srovnání s naší přízemností nám Bůh 

dodává novou výšku: pokud upřeme svůj pohled na 
Ježíše, hryzající zlo nás už nemůže ovládnout, pro-
tože On na kříži vzal na sebe jed hříchu a smrti a 
porazil jeho ničivou moc. Právě toto Otec učinil tváří 
v tvář šířícímu se zlu ve světě; dal nám Ježíše, který 
se nám přiblížil způsobem, jaký bychom si nikdy ne-
dokázali představit: „S tím, který byl bez hříchu, jed-
nal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom 
my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21). 
V tom spočívá nekonečná velikost Božího milosr-
denství: Ježíš, který se za nás „stal hříchem“, Ježíš, 
který se na kříži takříkajíc „stal hadem“, abychom 
při pohledu na něj mohli odolat jedovatým uštknutím 
zlých hadů, kteří na nás útočí.
Bratři a sestry, toto je cesta, cesta naší spásy, naše-
ho znovuzrození a vzkříšení: pohled na ukřižovaného 
Ježíše. Z této výšky se můžeme podívat na své životy 
a dějiny našich národů novým způsobem. Z Kristo-
va kříže se totiž učíme lásce, nikoli nenávisti, učíme 
se soucitu, nikoli lhostejnosti, učíme se odpuštění, 
nikoli pomstě. Ježíšova rozpřažená náruč je objetím 
něhy, kterým nás chce Bůh přijmout. A ukazuje nám 
bratrství, které jsme povoláni prožívat mezi sebou a 
se všemi. Naznačuje nám cestu, křesťanskou cestu: 
nikoli cestu vnucování a nátlaku, moci a násilí, nikdy 
takovou cestu, která by Kristovým křížem napadala 
ostatní bratry a sestry, za které Ježíš dal svůj život! 
Ježíšova cesta je jiná, je to cesta spásy, cesta po-
korné, bezplatné a univerzální lásky, bez „kdyby“ a 
„ale“.
Ano, protože Kristus na dřevě kříže odňal zlému 
hadu jeho jed a být křesťany tedy znamená oprostit 
se od jedovatosti: nekousat se navzájem, nereptat, 
neobviňovat se, nepomlouvat, nešířit zlé skutky, ne-
znečišťovat svět hříchem a nedůvěrou, která pochází 
od Zlého. Bratři a sestry, jsme znovuzrozeni z otevře-
ného Ježíšova boku na kříži: ať v nás není jed zhouby 
(srov. Mdr 1,14). Modleme se, abychom se díky Boží 
milosti stávali stále více křesťany: radostnými svědky 
nového života, lásky a pokoje.

www.vaticannews.cz/14.09.2022

Homilie Svatého otce při mši svaté na svátek Povýšení svatého Kříže, 
Výstaviště Expo v Nur-Sultan, 14. září 2022
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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)  

487. Jaký úkol má lidská osoba vůči vlastní 
pohlavní totožnosti?
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, mající stejnou 
osobní důstojnost a vepsal do nich povolání lásky a 
společenství. Je věcí každého přijmout vlastní pohlav-
ní totožnost tím, že uzná její důležitost, specifičnost a 
doplňkovost.

488. Co to je čistota?
Čistota je kladná integrace pohlavnosti do osoby. Po-
hlavnost se stává opravdu lidská, když je spravedlivě 
integrována ve vztahu mezi osobami. Čistota je mravní 
ctnost, Boží dar, milost a plod Ducha.

489. Co zahrnuje ctnost čistoty?
Ta zahrnuje získání sebeovládání, jako výraz lidské 
svobody zaměřené a darování sebe sama. K tomu je 
nutná celistvá a trvalá výchova, která se postupně pro-
vádí v údobí růstu.

490. Jaké prostředky napomáhají žít čistotu?
Je k dispozici mnoho prostředků: Boží milost, pomoc 
svátostí, modlitba, sebepoznání, provádění askeze při-
způsobené různým situacím, cvičení v mravních ctnos-
tech a zvláště ctnosti umírněnosti, která se zaměřuje 
na to, aby rozum vedl vášně.

491. Jakým způsobem jsou všichni povoláni žít 
čistotu?
Všichni podle vzoru Kristovy čistoty jsou povoláni vést 
čistý život podle svého životního stavu: jedni, žijíce v 
zasvěceném panenství nebo celibátu, vynikajícím způ-
sobu snadněji se oddat Bohu s nerozděleným srdcem; 
jiní, jsou-li ženatí nebo vdané, uskutečňují manželskou 
čistotu, nejsou-li ženatí nebo vdané tím, že žijí čistotu 
ve zdrženlivosti.

492. Které jsou hlavní hříchy proti čistotě?
Jsou to hříchy těžce odporující čistotě: každý podle 
povahy svého objektu: cizoložství, masturbace, smil-
stvo, pornografie, prostituce, znásilnění, homosexuální 
akty. Tyto hříchy jsou výrazem neřesti chlípnosti. Jsou-
-li spáchány na nezletilých, jsou ještě těžším útokem 
proti jejich tělesné a mravní integritě.

493. Proč šesté přikázání, ačkoliv říká „nezci-
zoložíš“, zakazuje všechny hříchy proti čistotě?
Ačkoliv v biblickém textu Desatera stojí „nezcizoložíš“ 
(Ex 20,14), tradice církve se řídí celkově mravním uče-
ním Starého a Nového zákona a šesté přikázání pro ni 
zahrnuje všechny hříchy proti čistotě.

494. Jaké úkoly mají občanské autority vůči čis-
totě?
Ty musí, protože mají povinnost podporovat respekto-
vání důstojnosti osoby, přispívat k vytváření prostředí 
příznivého čistotě také tím, že náležitými zákony za-
brání šíření shora uvedených velkých urážek čistoty, 
především aby chránili nezletilé a slabší.

495. Jaká jsou dobra manželské lásky, k níž je 
zaměřena sexualita?

Dobra manželská lásky, jež je pro pokřtěné posvěcena 
svátostí manželství: jednota, věrnost, nerozlučnost a 
otevřenost k plodnosti.

496. Jaký význam má manželský úkon?
Manželský úkon má dvojí význam: spojující (vzájemné 
darování se manželů) a plodivý (otevřenost k předávání 
života). Nikdo nesmí přerušit nerozdělitelné spojení, 
které Bůh chtěl mezi oběma významy manželského 
úkonu tím, že by vyloučil jeden nebo druhý.

497. Kdy je morální regulování porodnosti?
Regulování porodnosti, které je jedním z aspektů od-
povědného otcovství a mateřství, je objektivně shodná 
s mravností, když ji provádějí manželé bez vnějšího 
donucování, ne ze sobectví, nýbrž z vážných důvodů a 
metodami odpovídajícími objektivním měřítkům mrav-
nosti, a to periodickou zdrženlivostí a využitím neplod-
ných údobí.

498. Jaké jsou nemorální prostředky pro 
regulování porodnosti?
Je vnitřně špatná každá akce, jako např. sterilizace 
nebo antikoncepce, která před manželským úkonem 
nebo při jeho provádění nebo při rozvoji jeho přiroze-
ných následků zamýšlí jako cíl nebo prostředek zabrá-
nit oplodnění.

499. Proč je nemravná inseminace i umělé 
oplodnění?
Jsou nemravné, protože oddělují plození od aktu, kte-
rým se manželé sobě vzájemně dávají a tak nastolují 
vládu techniky nad počátkem a určením lidské oso-
by. Nadto inseminace a hetetologické oplození sahají 
k technikám, které zahrnují osobu mimo manželskou 
dvojici, porušují právo dítěte narodit se z otce a matky, 
které zná, spojené mezi sebou v manželství a mající 
výlučné právo stát se rodiči pouze jeden skrze dru-
hého.

500. Jak je třeba se dívat na dítě?
Dítě je Božím darem, největším darem manželství. Ne-
existuje právo mít děti („dítě za každou cenu“). Existuje 
však právo dítěte, aby bylo plodem manželského úko-
nu jeho rodičů a také právo, aby bylo respektováno 
jako osoba od chvíle početí.

501. Co mohou dělat manželé, když nemají děti?
Když jim nebyl udělen dar dítěte, mohou manželé, když 
už vyčerpali oprávněné zásahy lékařství, projevit svou 
velkodušnost prostřednictvím svěření do péče nebo 
adoptováním, anebo vykonávat významné služby ve 
prospěch bližního. Uskutečňují tak cennou duchovní 
plodnost.

502. Co uráží důstojnost manželství?
Je to: cizoložství, rozvod, mnohoženství, incest (kr-
vesmilstvo), volná „láska“ (soužití, konkubinát) pohlav-
ní styk před manželstvím nebo mimo ně.

KOMPENDIUM KATECHISMU: 
Páté přikázání: Nesesmilníš
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Narodil se kolem roku 290 a podle historických pra-
menů se stal prvním biskupem ve Štrasburku, kte-
rý leží na levém břehu Rýna v Alsasku ve východní 
Francii. Město patřilo v minulosti střídavě k Němec-
ku i k Francii. V několika zdrojích je Rogacián uváděn 
jako účastník koncilu v Sardice (dnešní Sofii) v roce 
343 i synody v Kolíně v roce 346. Širší informace 
o jeho životě chybí. Tento apoštol Alsaska zemřel s 
určitou pravděpodobností r. 350.

Úcta k němu začala ve Štrasburku. Jeho ostatky pak 
byly přeneseny do kláštera v Honau v Dolním Alsas-
ku a odtud v roce 1290 do benediktinského opatství 
Rheinau v Curychu. Roku 1398 se vrátily do Štras-
burku, kde jsou uchovávány v kostele svatého Petra.

www.catholica.cz/Jan Chlumský 

26. ŘÍJNA,
sv. Amand (Miloš), biskup, 4. stol. 

Farní pouť – 8. října
Pokud bude zájem, můžeme podniknout autokaro-
vou pouť na Libici za sv. Vojtěchem a na Sázavu za 
sv. Prokopem. Přihlásit se je možné na stolku mezi 
lavicemi děkanského kostela do pondělí 3. října.

Léto otevřených kostelů 2022 bylo i ve znamení 
několika nových průvodců ze současné sexty brou-
movského gymnázia. Díky však rovněž patří už ostří-
leným průvodcům, zvláště pak paní učitelce Šárce 
Rambouskové a septimánovi Járovi Kubišovi. Stabil-
ním kamínkem v mozaice hlídačů pak jsou senioři v 
Martínkovicích a jako pojistka pro případ nedostatku 
kustodů pro daný den pak tým průvodců z kláštera. 
Léto otevřených kostelů, během kterého jsou dnes 
už národní kulturní památky přístupné vždy v úterý 
a v sobotu, se už stalo součástí letního kulturního 
života na Broumovsku. Je to díky věkem rozdílné-

mu společenství lidí, kteří jsou ochotni pomoct při 
hledání způsobů, jak kostely zpřístupňovat široké 
veřejnosti. Samotná logistika zabezpečení otevření 
kostelů během léta je pak další kapitolou, která zna-
mená, že prázdniny nejsou vpravdě prázdnými dny.  
Dovolte tedy touto cestou všem spolupracovníkům 
poděkovat a stejně tak poslanci Evropského parla-
mentu panu Tomáši Zdechovskému, který každým 
rokem přebírá nad akcí záštitu. V neposlední řadě 
pak dovolte poděkovat za velkorysé příspěvky, které 
letos činí 44.800,-Kč. Pán Bůh požehnej!

P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

V letech 2013 – 2019 navštívila fotografická výstava 
TEMPUS FUGIT (Čas plyne) 30 míst, včetně Prahy, 
Mnichova, Bruselu, Paříže, Stockholmu, ale i Otta-
wy, New Yorku a Chicaga. Celkově přinesla řadu 
dodnes fungujících kontaktů, zviditelnění tématu 
obnovy jedinečného souboru kostelů a rovněž více 
než 300.000,-Kč.

Dne 22. října 2022 bude v společenských prosto-
rách České katolické misie zahájena další etapa 
putování s názvem TEMPUS FUGIT II. Tentokrát fo-
tografie bratislavského fotografa Dana Veselského a 
jeho choti Jany chtějí poukázat na úspěchy v rámci 
neutichajících snah o obnovu broumovské skupiny 
kostelů. Zároveň chceme i poděkovat všem velko-
rysým dárcům, mezi kterými patří nepřehlédnutelné 

místo v současnosti nejživější katolické misii v USA. 
Z toho důvodu bylo jako místo zahájení turné TEM-
PUS FUGIT II zvoleno právě Chicago. 

Obnovu kostelů dlouhodobě podporuje kardinál Do-
minik Duka, europoslanec Tomáš Zdechovský, Mi-
nisterstvo kultury ČR a Královéhradecký kraj, který 
se finančně podílel na výrobě obou výstav. Letošní 
cestu do USA pak podpořily Město Broumov a obce 
Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Otovice a 
Vernéřovice, kterým tímto vyslovuji velké poděko-
vání.

P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

Volby. Vyhrál nebo nevyhrál 
„můj favorit“?

Máme odvoleno, je rozhodnuto. Ať už jsou zastupite-
lé naši favorité či nikoliv, ať už jsme spokojeni nebo 
zklamáni s výsledkem voleb, máme jednu velikou 
mocnou zbraň. Modlit se za ty, kdo mají moc, svěřit 
je Bohu a vyprošovat jim moudrost pro všechna roz-
hodnutí, smysl pro spravedlnost, odvahu nepodléhat 
nátlaku, ochotu neprosazovat sebe za každou cenu, 
ale naslouchat druhým. A když je to potřeba, modle-
me se i za proměnu jejich srdcí.

Papež své myšlenky týkající se modlitby za politiky 
shrnuje v bonmotu: „Nesmíme je nechat samotné. 
Naše láska, projevená v modlitbě, musí být silnější 
než jakákoliv nenávist.“

Nemusíme se rozčilovat a utápět v bezmoci při sle-
dování televizních politických debat a sporů, máme 
Ježíše a máme moc modlitby.

Například:

Všemohoucí, věčný Bože,
lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou;

veď všechny, kdo jsou odpovědni 
za naši společnost, město a stát,

aby hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva,
aby prosazovali spravedlnost a mír

a usilovali o rozvoj naší vlasti.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen

(Modlitba zpracována podle Českého misálu)
Věra Máslová

Svátost smíření

76. Spolu s eucharistií má hrát základní roli při 
znovuzískání naděje také svátost smíření: „osobní 
zkušenost Božího odpuštění pro každého z nás je 
totiž podstatným základem každé naděje pro naši 
budoucnost“. Kořen rezignace, která dnes zachva-
cuje mnoho lidí, je třeba hledat v neschopnosti 
přiznat vlastní hříšnost a přijmout odpuštění. Tato 
neschopnost je způsobená osamocením toho, který 
žije, jako by Bůh neexistoval, a proto nemá nikoho, 
koho by mohl žádat o odpuštění. Naopak ten, kdo 
uznává svou hříšnost a svěřuje se do milosrdenství 
nebeského Otce, zakouší radost pravého osvobození 
a může jít ve svém životě dál, aniž by se uzavíral do 
vlastní ubohosti. Dostává tak milost nového počátku 
a znovu nachází důvody, proč doufat. Proto je nutné, 
aby byla v církvi v Evropě oživena svátost smíření. 
Nicméně je třeba zdůraznit, že formou svátosti je 
osobní vyznání hříchů s následujícím individuálním 
rozhřešením. Toto setkání mezi kajícníkem a knězem 
má být podporováno jakoukoliv formou, již předvídá 
obřad svátosti. Tváří v tvář ztrátě smyslu pro hřích a 

prosazování mentality poznamenané relativismem a 
subjektivismem na poli morálky je třeba, aby se ka-
ždé církevní společenství postaralo o vážnou formaci 
svědomí. Synodní otcové naléhali, aby byla jasně 
uznána pravá podstata osobního hříchu a nezbytnost 
osobního Božího odpuštění prostřednictvím kněžské 
služby. Kolektivní rozhřešení nejsou alternativním 
způsobem udílení svátosti smíření.

77. Obracím se na kněze a vybízím je, aby velkomy-
slně projevovali ochotu naslouchat zpovědím a aby 
sami dávali příklad tím, že budou pravidelně přijímat 
svátost smíření. Doporučuji jim, aby pečovali o vlast-
ní „aggiornamento“ na poli morální teologie, aby tak 
dokázali kompetentně čelit problematice, jež v ne-
dávné době na poli osobní a společenské morálky 
vyvstala. Kéž jsou kromě toho zvláště pozorní vůči 
konkrétním životním situacím, v nichž se věřící ocita-
jí, a kéž je dokážou trpělivě vést k uznání požadavků 
křesťanského mravního zákona a pomáhají jim pro-
žívat svátost jako radostné setkání s milosrdenstvím 
nebeského Otce.

ECCLESIA IN EUROPA XXV.       
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

Pokračování 

TEMPUS FUGIT začne v Chicagu

Lok 2022
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
JACQUES PHILIPPE
VOLÁNÍ K ŽIVOTU

KOMUNITA BLAHOSLAVENSTIEV 2013

1. Každé Boží volání je voláním žít. 

2. Nenechme minout jediný den bez alespoň několikaminutové četby nějakého úryvku z Písma.

3. Bůh přebývá ve svém Slově.

4. Pod množstvím výzev, jež k nám život vysílá, je ve skutečnosti volání jediné: volání od Boha.

5. Bůh velice nevtíravě, často nepostřehnutelně, ale účinně zasahuje do života každého svého dítěte. 

6. Člověk nemůže plně existovat sám ze sebe, pouhým nasazením svého fyzického, rozumového, duševního, citového potenciálu. Může se dovršit jedině 

tak, že bude odpovídat na volání, která mu Bůh trvale adresuje po celý život.

7. Tomu, kdo se otevírá Božímu zavolání, se Bůh dává a postupně ho uvádí do pravé svobody.

8. Kdo se uzavírá lásce k druhým, připravuje se o krásné příležitosti milovat, rozvinout to nejlepší v sobě, a tudíž růst v důvěře v sebe.

9. Otevřenost Božím voláním vysvobozuje z pýchy, pomáhá dostat se z pastí žádostivostí a vysvobozuje nás ze strachu.

10. Když necháme slova Písma s vírou přebývat ve svých myšlenkách a dáme si jimi proniknout srdce, začne se do nás tajemně vlévat Boží přítomnost.

11. Božím záměrem s námi je život v hojnosti.

12. Šťastné události jsou pozváními k děkování. Události nešťastné jsou výzvami k víře, k naději, k určitému obrácení.

13. Rozhodněme se pro život ne vysněný a smyšlený, ale pro ten, který nám Bůh den po dni nabízí, a objevíme v něm všechna skrytá bohatství.

14. Slovo Boží je jako zrcadlo, které člověku dává pravdivé poznání sebe, v dobrém i ve zlém.

15. Otevřít se volání vždy znamená přijmout nádavek síly, protože Bůh je věrný a slovy svatého Augustina, co žádá, také dává.

16. Každý dar od Boha je výzvou, abychom se naprosto poddali jeho konání.

17. Písmo svaté je silou v boji, protože nese zvláštní milost povzbudit víru, posílit naději, sytit lásku.

18. Prvním darem od Boha je dar života a tento dar už je sám o sobě povoláním.

19. Když upřímně hledáme Boží vůli, nakonec se vždy ukáže.

20. Časté čtení Písma není luxus vyhrazený jen některým lidem. Je naprostou životní nutností pro všechny křesťany – a v současném světě zejména.

21. Bůh nás vyzývá k naději – očekávat pomoc od Něj, a ne jen od své vlastní dovednosti. Vkládat svou jistotu v Něj, a nikoli v námi povyráběné jistoty.

22. Křesťan, který se nemodlí, je křesťan v ohrožení.

23. Boží slovo uchopené ve víře má moc ukončit naši nerozhodnost a kolotoč nejistých úvah a přinést nás k pravdě a pokoji.

24. Bůh je přítomen v každé věci a vše může obrátit v naše dobro, i ty nejtěžší a nejvíce pohoršující události.

25. Přijímat je radost, ale ještě větší radost je za obdržený dar děkovat.

26. Když jsme v obtížné situaci, nejdůležitější a nejosvobodivější není ji vyřešit, ale pochopit ji a následovat výzvu, která k nám v ní zaznívá.

27. Když Bůh koná pro nás, nikdy nekoná bez nás.

28. První výzva, kterou nám Bůh adresuje v každé situaci, je výzva k víře: věřit, že Bůh je přítomen, je věrný, má vše v rukou, nezapomíná na nás.

29. Naše schopnost milovat se rychle vyčerpá, jestliže ji nebudeme modlitbou a svátostmi stále obnovovat v tom, který je její Zdroj.

30. Musíme ulevovat od každé bolesti, kterou jsme schopni odstranit. Nezachraňuje utrpení, ale láska.

31. Chválení a děkování je mocný prostředek růstu v pokoře. Když chválíme a děkujeme, nepřipisujeme si za nic zásluhu.
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BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník

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

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

Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. 
Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks. 

Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

2. října

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

9. října

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

16. října

Božanov  08:30
Vernéřovice 10:00
Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášter 17:00

22. října

Broumov, P+P 10:00
Broumov, klášter 17:00

29. října

Broumov, sv. Václav 08:30
Ruprechtice 10:00
Broumov, P+P 10:00
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 7. října 
mše sv. i v Ruprechticích v 18:30

** Ve čtvrtek 20. října 
mše sv. v kapli PM v Šonově v 17:00

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 Slavností Všech svatých 

– sobota 29/10, 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.


