
Ježíšův učeň

Až o Vánocích narozené Dítě jednou dospěje, nabídne spolupráci lidem, 
na které by nikdo ve výběrovém řízení neukázal. Apoštolové však přesto 
byli u samého začátku mise, díky které (a taky broumovskému klášteru) 
umíme třeba číst a psát. Analfabetické seskupení dvanácti apoštolů se totiž 
navzdory svým, často nesourodým, povahám nechalo vést. V Ježíšově době 
neznamenalo být něčím učedníkem pouze naučit se způsobu jeho myšlení 
či správně pochopit řemeslné postupy, ale taky nést si jméno svého mistra 

jako výrobní značku. Dva tisíce let křesťanství, žel, vypovídá i o mnoha kotr-
melcích, často velice vzdálených od příběhů a podobenství, jež se převážně 
odehrály a zazněly na severu Judeje v oblasti Galilejského jezera. Stejně 
jako v září začíná nový školní rok, můžeme každoročně od Vánoc pozorovat 
příběh Učitele, kterého „zajímá více to, co si necháváme než to, co mu 
dáváme“, jak správně během 5. století podotkl jeden z jeho mnoha milionů 
dalších následovníků, sv. Ambrož.

 P. Martin Lanži
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Začátkem roku zvažujeme různé změny ve svém jed-
nání. Křesťanství během své mise, která trvá na této 
planetě už přes dva tisíce let, má ve své DNA od svého 
Zakladatele zásadní zaměření na pomoc druhému. 
Církevní praxe postupně tuto pomoc pojmenovala a 
rozdělila na dvě skupiny. 

Nepřekvapuje, že se týká oblasti tělesné a duchovní, 
přesně dle akceptace antických filozofických směrů. 
Konkrétně tedy rozlišujeme skutky tělesného milo-
srdenství

• sytit hladové
• napojit žíznící

• obléci nahé
• dát nocleh pocestným
• navštěvovat nemocné
• navštěvovat vězněné
• pohřbívat mrtvé.

a skutky duchovního milosrdenství

• poučovat neznalé
• poradit nerozhodným
• utěšovat zarmoucené
• napomínat hříšníky
• odpouštět ubližujícím
• trpělivě snášet křivdy

• modlit se k Bohu za živé i zemřelé.

Na začátku Nového roku, u kterého s největší pravdě-
podobností tušíme, že nebude lehký a samotný jeho 
začátek dle všeho i dost rozhádaný, může tento dávný 
seznam zažít svoji další renesanci. V březnu tohoto 
roku to bude už 10 let, co se stal papežem muž, který 
si přijal jméno František. Právě po tom italském jáh-
novi ze 13. stol., který patří mezi nejoblíbenější svět-
ce celosvětového katolicismu právě pro jeho lásku k 
Bohu a k bližnímu. 

P. Martin Lanži 

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

83. Slovo, jež Duch praví církvím, obsahuje soud o 
jejich životě. Týká se skutků a chování: „Znám tvoje 
skutky…“ je úvod, který se jako lehce obměňova-
ný refrén objevuje v listech psaných sedmi církvím. 
Jsou-li jejich skutky pozitivní, jsou plodem námahy, 
vytrvalosti, snášení zkoušek, protivenství, chudoby, 
věrnosti v pronásledování, lásky, víry a služby. V 
tomto smyslu mohou být vnímány jako popis církve, 
která kromě hlásání a slavení spásy, která pochá-
zí od Pána, ji také konkrétně „žije“. Má-li církev v 
Evropě sloužit evangeliu naděje, žádá se od ní, aby 
kráčela cestou lásky. Je to cesta, jež vede láskou 
toho, kdo hlásá evangelium, mnohotvárným nasaze-
ním ve službě a rozhodnutím pro velkodušnost bez 
přestávek a bez hranic.
84. Přijatá a darovaná láska je pro každou osobu 
prvotní zkušeností, z níž se rodí naděje. „Člověk ne-
může žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou 
bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, 
nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji 
nějak a neprokazuje-li ji sám aktivně druhým“. Výzva 

pro církev v dnešní Evropě spočívá tedy v pomoci 
současnému člověku, aby zakusil lásku Boha Otce 
a Krista v Duchu Svatém prostřednictvím svědectví 
lásky, která má sama v sobě vnitřní evangelizující 
sílu. V tom spočívá „evangelium“, radostná zvěst pro 
každého člověka: Bůh nás miloval jako první (srov. 1 
Jan 4,10.19); Ježíš nás miloval až do krajnosti (srov. 
Jan 13,1). Díky daru Ducha je Boží láska nabídnuta 
věřícím i činí je účastnými své schopnosti milovat: v 
srdci žene vpřed každého učedníka a celou církev 
(srov. 2. Kor 5,14). Právě proto, že je láska darem 
Božím, stává se pro člověka přikázáním (srov. Jan 
13,34). Život v lásce se tedy stává pro každou osobu 
radostnou zvěstí a zviditelňuje Boží lásku, která niko-
ho neopustí. Konečně to znamená dát opuštěnému 
člověku pravé důvody, aby i nadále doufal.
85. Dát mužům i ženám možnost se setkat s láskou 
Boha a Krista, který je přichází hledat, je povoláním 
církve a „věrohodným, i když stále nepřiměřeným 
znamením žité lásky“. Církev jako „znamení a ná-
stroj intimního spojení s Bohem a jednoty celého lid-

ského pokolení“ to dosvědčuje, když osoby, rodiny a 
společenství intenzivně žijí evangelium lásky. Jinými 
slovy, naše církevní společenství jsou povolána být 
pravými školami společenství. Ze své přirozenosti 
musí jít svědectví lásky za hranice církevního spole-
čenství, aby dospělo ke každé osobě, takže se láska 
ke všem lidem stane zdrojem ryzí solidarity pro celý 
společenský život. Slouží-li církev lásce, dává záro-
veň růst „kultuře solidarity“, a tak přispívá k tomu, 
aby znovu dala život všeobecným hodnotám lidské-
ho soužití. V tomto ohledu je třeba znovu objevit ryzí 
smysl křesťanské dobrovolnické služby. Zrodila se z 
víry a byla jí stále živena; musí umět spojovat pro-
fesionální schopnost s ryzí láskou a pobádat ty, kdo 
ji vykonávají, „aby pozvedli city prosté filantropie na 
výši Kristovy lásky; aby znovu nabývali, každý den 
mezi námahami a únavou, vědomí důstojnosti kaž-
dého člověka; aby objevovali potřeby osob a otevřeli 
– je-li to nutné – novou cestu tam, kde je naléhavější 
nouze; konečně aby věnovali pozornost a podporu 
slabším“.

ECCLESIA IN EUROPA XXVIII.         
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

Drahé sestry a bratři, dobrý den!
Na čtvrtou a poslední neděli adventní, nám liturgie 
představuje postavu svatého Josefa (srov. Mt 1,18-
24). Je to spravedlivý muž, který se chystá oženit. Mů-
žeme si představit, o čem sní do budoucna: o krásné 
rodině s milující ženou a mnoha hodnými dětmi a o 
slušné práci: prosté a dobré sny, sny prostých a dob-
rých lidí. Náhle však tyto sny narazí na znepokojivé 
zjištění: Marie, jeho snoubenka, čeká dítě a to dítě 
není jeho! Co asi cítil Josef? Zděšení, bolest, zmatení, 
možná i podráždění a zklamání… svět se mu zhroutil! 
Co může dělat?
Zákon mu dává dvě možnosti. První z nich je udat Ma-
rii a přimět ji, aby zaplatila za předpokládanou nevěru. 
Druhá možnost je tajně zrušit jejich zasnoubení, aniž 
by Marii vystavil skandálu a těžkým následkům, ale 
vzít břemeno hanby na sebe. A Josef volí tuto druhou 
cestu, cestu milosrdenství. A hle, v době krize, právě 
když o tom všem přemýšlí a hodnotí, Bůh v jeho srdci 

zažehne nové světlo: ve snu mu oznámí, že Mariino 
mateřství nepochází ze zrady, ale je dílem Ducha sva-
tého, a dítě, které se narodí, je Spasitel (srov. v. 20-
21); Maria bude matkou Mesiáše a on bude jeho opa-
trovníkem. Po probuzení si Josef uvědomí, že se mu 
zcela nečekaným způsobem plní největší sen každého 
zbožného Izraelity - stát se otcem Mesiáše.
K tomu, aby tento sen uskutečnil, nebude stačit patřit 
k Davidovým potomkům a věrně dodržovat zákon, ale 
bude muset především důvěřovat Bohu, přijmout Marii 
a jejího syna úplně jinak, než očekával, než jak by to 
jinak udělal. Jinými slovy, Josef se bude muset vzdát 
svých uklidňujících jistot, dokonalých plánů, opráv-
něných očekávání a otevřít se budoucnosti, kterou je 
třeba objevit. A tváří v tvář Bohu, který mění plány a 
žádá o důvěru, Josef odpovídá ano. Josefova odvaha 
je hrdinská a realizuje se v tichosti: jeho odvaha spo-
čívá v důvěře, důvěřuje, přijímá, je k dispozici, nežádá 
další záruky.
Bratři a sestry, co nám dnes Josef říká? I my máme 
své sny a možná o Vánocích o nich více přemýšlíme, 

mluvíme o nich. Možná litujeme některých zmařených 
snů a vidíme, že nejlepší očekávání jsou často kon-
frontována s nečekanými, znepokojivými situacemi. A 
když se to stane, Josef nám ukazuje cestu: nesmíme 
se poddat negativním pocitům, jako je hněv a uza-
vřenost, to je špatná cesta! Naopak, musíme přijímat 
překvapení, životní nástrahy, dokonce i krize, s upozor-
něním, že když se člověk ocitne v krizi, nesmí se roz-
hodovat ukvapeně podle instinktu, ale nechat se tříbit 
jako Josef, „zvážit všechno“ (srov. v. 20) a vycházet ze 
základního kritéria: Božího milosrdenství. Když člověk 
prožívá krizi, aniž by se uzavřel do sebe, propadl hněvu 
a strachu, ale nechává otevřené dveře pro Boha, on 
pak může zasáhnout. Je odborníkem na proměnu krizí 
ve sny: ano, Bůh otevírá krize novým perspektivám, 
které jsme si předtím nedokázali představit, možná ne 
tak, jak jsme očekávali, ale tak, jak to umí on. A toto 
jsou, bratři a sestry, Boží obzory: překvapivé, ale ne-
konečně širší a krásnější než ty naše! Kéž nám Panna 
Maria pomáhá žít otevřeně vůči Božím překvapením.

www.vaticannews.cz/18.12.2022

Papežova promluva
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Rok 2023
ve farních akcích

leden
Tříkrálová sbírka 

18. únor
Farní ples (?)

22. února
Popeleční středa – začátek postní doby

4. března
Duchovní obnova v Otovicích (dopoledne)

7. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích (poledne)

15. dubna
Zmrtvýchvstání Páně

6. května
Pouť do Vambeřic

18. května
Nanebevstoupení Páně

20. května
Bohoslužba pro motocyklisty

26. května 
Ekumenická bohoslužba

27. května
1. sv. zpověď

28. května 
Letnice; Slavnost 1. sv. přijímání

26. – 28. 5. 
Sudetský víkend v Regensburgu

2. června
Noc kostelů

6. – 11.
6.rodáci na Broumovsku

10. června
Farní den (fara Ruprechtice) 

11. června
Slavnost Božího Těla

7. – 9. 7.
Setkání s rodáky v Bad Kissingen 

xxxxxxxx
Farní tábor

29. července
Jakubsko-Anenský víkend

30. července
Cyklopouť do Nowe Rudy

říjen
Svatohubertská bohoslužba (Martínkovice) 

říjen
Farní výlet 

listopad
Den veteránů; sv. Martin (Martínkovice)

527. Co požaduje deváté přikázání?
Deváté přikázání požaduje přemáhat tělesnou žádosti-
vost v myšlenkách i touhách. Boj proti takové žádosti-
vosti prochází očišťováním srdce a praktikováním ctnosti 
umírněnosti.

528. Co zakazuje deváté přikázání?
Deváté přikázání zakazuje zabývat se myšlenkami a 
touhami, jež se týkají skutků zakázaných šestým přiká-
záním.

529. Jak se dosáhne čistota srdce?
Pokřtěný s Boží milostí a tím, že bojuje proti nezřízeným 
náklonnostem, dosáhne čistoty srdce prostřednictvím 
ctnosti a daru čistoty, čistým úmyslem, průzračností 
vnějšího i vnitřního pohledu, ukázněností citů a předsta-
vivosti a modlitbou.

530. Jaké jsou požadavky čistoty?
Čistota vyžaduje stud, který chrání intimitu osob a vyja-
dřuje jemnost čistoty, usměrňuje pohledy a gesta v sou-
ladu s důstojností osob a s jejich sdílením. Osvobozuje 
od rozšířeného erotismu a udržuje člověka daleko ode 
všeho, co rozdmýchává morbidní zvědavost. Vyžaduje 
také očištění společenského prostředí, skrze stálý boj 

proti nevázaným mravům, založeným na mylném pojmu 
lidské svobody.

531. Co vyžaduje a co zakazuje desáté přikázání?
Toto přikázání, jež doplňuje předešlé, vyžaduje vnitřní 
postoj respektování majetku druhého a zakazuje lakom-
ství a bezuzdnou žádostivost majetku druhého a závist, 
která spočívá ve smutku, který zakouší člověk před ma-
jetkem druhého a nezřízené touze zmocnit se jej.

532. Co žádá Ježíš, když vyžaduje chudobu srdce?
Od svých učedníků Ježíš požaduje, aby mu dávali před-
nost přede všemi a před vším. Nelpěním na bohatství 
– podle ducha evangelijní chudoby – a odevzdanosti do 
Boží prozřetelnosti, která nás zbavuje obav ze zítřka, při-
pravuji blahoslavenství „chudých v duchu, neboť jejich je 
nebeské království“ (Mt 5,3).

533. Jaká je největší touha člověka?
Největší touha člověka je vidět Boha. Tak volá celé jeho 
bytí: „Chci vidět Boha!“ Člověk uskuteční své opravdové 
a plné štěstí v patření a blaženosti toho, který ho stvořil 
z lásky a přitahuje ho k sobě do nekonečné Lásky. „Kdo 
vidí Boha, dosáhl všechna dobra, která lze pojmout“ (sv. 
Řehoř z Nyssy).

KOMPENDIUM KATECHISMU: 
DESATERO PŔIKÁZÁNÍ Deváté a desáté přikázání: Nepožádáš manželku svého 
bližního, ani nepožádáš jeho majetek. 

5. leden, 
sv. Gerlach, laik, 12. stol. 
Pocházel z bohaté belgické rodiny ve Valkenburgu. Ob-
líbil si vojenskou službu i rozmařilý život a oženil se. Byl 
mohutnější postavy a hrubého charakteru. Vedle udat-
nosti jej v té době charakterizovala i surovost, se kterou 
vystupoval i vůči matce. Velký zlom v jeho životě nastal 
úmrtím jeho milované manželky, ke kterému došlo v 
době, kdy se věnoval hrám v Jülichu.

Od onoho dne začal uvažovat o potřebě veřejného poká-
ní. Byl o ně pak požádat v Římě, kde mu bylo uloženo jít 
do Jeruzaléma a po sedm let tam sloužit v poutnickém 
domě. Po oněch sedmi letech, v nichž konal nejnižší slu-
žebné práce, se vrátil do Říma a obdržel radu „žít ve 
světě tak, jako by ve světě nežil“. Po návratu do vlasti se 
pak sám rozhodl žít tuto radu za pomoci přísné askeze. 

Za nový příbytek si vybral dutý dub, udělal si opasek z 
drátu a postil se o chlebu a vodě. Mnichy byl u lutyšské-
ho biskupa nařčen z pokrytectví, vyšetřování však žádné 
neobjevilo. Z pozemského života odešel jako světec.

Někdo řekne, že přešel z extrému do extrému, ale někdy 
je radikální řešení zapotřebí. Podstatné na jeho příběhu 
je, že když si uvědomil pomíjejícnost tohoto života, ohod-
notil správně cenu života věčného. Byl si vědom, že ve 
srovnání s životem věčným vše příjemné na zemi je nic 
a žádný sebezápor ve snaze o jeho získání není velkou 
cenou. Žádný sebezápor by sám o sobě nestačil. Musel 
přijít Syn Boží a vzít na sebe úděl kříže, anebo kdyby 
snad Bůh chtěl, mohl nás vykoupit jinak? Neuznal žádný 
jiný způsob za lepší, než je maximální utrpení z lásky. 
Gerlach se rozhodl stůj co stůj na nové cestě vytrvat a 
vytrval.

www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Vnímáte i kvůli kauze Katar větší tlak na trans-
parentnost v Evropském parlamentu?
Rozhodně. A je to dobře. Kauza Katar poukázala na 
slabiny kontrolních vnitřních mechanismů v europar-
lamentu. To se musí změnit. Minulý týden policie pro-
hledávala kanceláře kolegů, novináři pátrají po dalších 
odhaleních a senzacích. Častokrát však i tam, kde 
žádné senzace nejsou.

Na vaše vztahy s Bahrajnem a dubnovou cestu 
do této země upozornila novinářka britského 
listu The Guardian. Nebál jste se, že by se mohlo 
volat po vašem odstoupení?
Vůbec ne. Nemám co skrývat. Kdybych se bál každého 
nařknutí, podotýkám bez důkazů, tak bych v politice 
vůbec nemohl působit. Peníze ani dar jsem nikdy od 
nikoho nevzal. Svědomí mám čisté. I britská novinářka 
napsala, že neexistuje žádný náznak nezákonné čin-
nosti ze strany Bahrajnu nebo Zdechovského. Přičítám 
to snaze odvrátit pozornost od kauzy s Katarem, pro-
tože tyto země spolu úplně nevycházejí. Kolegové z le-
vicových stran se intenzivně snaží něco najít na ostatní 
a odvrátit tak pozornost od skandálu, který ukazuje, že 
řada z nich byla a je spojená s Íránem, Katarem, Čínou 
nebo Ruskem.

A jak to tedy bylo s těmi cestami?
Za osm let, co jsem členem skupiny přátel s Bahraj-
nem a tři roky ji vedu, jsem byl v Bahrajnu jen dvakrát. 
V listopadu 2021 mi na oficiální návštěvě platila ba-
hrajnská strana ubytování, které jsem si však nemohl 
kvůli bezpečnostním opatřením vybrat. Dostal jsem 
také ochranku, která mě po celou dobu hlídala. Kritici 
poukazují na to, že jsem bydlel v luxusním hotelu. Víte, 
když jedete na oficiální cestu do bohaté země, tak vám 
nepřidělí penzion nebo hostel. Je to i jejich vizitka jako 
hostitelské země. Cestu jsem nahlásil do systému na 
stránkách Evropského parlamentu. Vše bylo naprosto 
transparentní.
Podruhé jsem byl v Bahrajnu letos v dubnu v době 
ramadánu kvůli mezináboženskému dialogu v zemi. 
Jednalo se o soukromou cestu, kterou jsem si hradil. 
Důkazy o platbách jsem poskytnul jak českým novi-

nářům, tak také novinářce z Guardianu, která s tou-
to „kauzou“ přišla, či renomovanému webu Politico. 
Soukromé cesty se nemusí nahlašovat do systému. Já 
jsem to ale zpětně udělal, abych ukázal, že nemám 
co zatajovat. Mezitím se ale začaly v českých médiích 
objevovat články, že něco zatajuji. Nezatajuji. Na této 
cestě jsem se náhodou potkal s šéfem obchodní ba-
hrajnské komory a panem Strnadem, z čehož vznikla 
společná fotka. Setkání bylo neoficiální a neplánované. 
Kdybych měl nějaké nekalé úmysly, tak bych je popro-
sil, ať žádnou fotku nepořizují a nikam ji nedávají, ale 
neměl jsem nejmenší důvod naše setkání považovat 
za nějak oficiální či významné. Na jejich instagramu 
ta fotka visí několik měsíců. Neobjevila se zničehonic.

Vy jste předsedou tzv. skupiny přátel s Bahraj-
nem. Jak byste popsal činnost této skupiny?
Na úvod musím uvést, že podobných skupin jsou v 
Evropském parlamentu stovky a týkají se nejen zemí, 
ale i různých témat. Jsou to legální a transparentní 
skupiny, které se starají o posilování vztahů EU s daný-
mi zeměmi. Vedle Bahrajnu jsem také šéfem skupiny 
přátel se Srí Lankou a Maledivami nebo spolupředse-
dám skupině pro duševní zdraví. Skupinu s Bahrajnem 
dlouho vedli Britové (po brexitu už nejsou v Evropském 
parlamentu, pozn. red.), kteří si na tom zakládali. Ba-
hrajn je strategickým partnerem pro západní svět, na 
jeho území je například vojenská americká základna, 
kde se cvičí i čeští specialisté.

Minulý týden se v Evropském parlamentu pro-
jednávala rezoluce proti Bahrajnu a vy jste ji 
měl vyjednávat za Evropskou lidovou stranu. Na 
twitteru vás nařkla dcera zadrženého lidsko-
právního aktivisty Al-Khawajiho, o němž rezolu-
ce byla, a sama aktivistka, že šíříte bahrajnskou 
propagandu. O co přesně šlo?
Zaprvé, rezoluce byla o Abdulhadim Al-Khawajim, kte-
rý je už delší dobu držený v bahrajnském vězení. Podle 
našich informací nemá tak bezproblémovou minulost, 
jak říkají aktivisté. Do roku 1989 byl členem Islámské 
fronty pro osvobození Bahrajnu (IFLB) se sídlem v Írá-
nu, který je financoval a cvičil. IFLB byla teroristickou 

skupinou, která se snažila svrhnout tehdejší chalífov-
ské vládce teroristickými prostředky. V dánském exilu 
založil Bahrajnské centrum pro lidská práva (BCHR), 
jež bylo v roce 2006 výzkumníky označeno za nejra-
dikálnější opoziční skupinu v Bahrajnu. Za naši frakci 
jsme volali po tom, aby delegace EU navštívila slyšení 
s Al-Khawajim a udělala si svůj obrázek o procesu a 
jeho zdravotním stavu.
Zadruhé jsem pozici za Evropskou lidovou stranu ne-
psal. Byl jsem pod ní podepsán jako jeden ze spoluau-
torů vedle dalších asi šesti kolegů. Byla to pozice celé 
naší frakce, nikoliv pouze moje. Jako člověk, který se 
o tuto oblast dlouhé roky zajímá, jsem byl vybrán za 
naši frakci, abych vyjednal výslednou podobu rezolu-
ce s kolegy z jiných politických stran. Ti se se mnou 
ale odmítli bavit, protože jsem šéfem skupiny přátel s 
Bahrajnem. Tak jsem ještě před vyjednáváním odešel. 
Podotýkám, že se jedná o rezoluci, která není právně 
závazná.
V minulosti jsem za naši stranu vedl několik rezolucí 
spojených s Bahrajnem a nikdy mi to kolegové z jiných 
stran nepředhazovali. Po kauze Katar ale najednou 
otočili, protože se najednou ukazovalo, že rezoluci o 
Bahrajnu připravili lidé napojení na Katar a Írán, kteří 
jsou vyšetřováni policií. Chtěl jsem jim vysvětlit naše 
argumenty, ale o demokratickou diskuzi nestáli. Měli 
dostatek hlasů ji prosadit ve znění, jaké chtěli.

S dcerou Al-Khawajiho vyšel ve čtvrtek na 
webu Novinky.cz rozhovor, kde brání svého otce 
a říká: „Víte, já nepotřebuji vidět na papíře, že 
obdržel peníze od bahrajnské vlády. Nepotřebuji 
vidět, že se u něj v bytě našly tašky s eurem v 
hotovosti. Mně stačí, že vidím, že pracuje jako 
PR hlásná trouba bahrajnské vlády…“
To je přesně ten tlak aktivistů. Nemá žádné důkazy, ale 
obviňuje mě z toho, že používám PR bahrajnské vlády. 
Ona vlastně řekla, že žádné důkazy nepotřebuje, že jí 
stačí, co říkám. Neuvěřitelné. Chápu, že je na politi-
ky oprávněně větší tlak, ale tohle už je trochu moc. Z 
mého pohledu to byl PR rozhovor, který s žurnalistikou 
neměl nic moc společného.
Navíc uvedla lež, když řekla, že podle ní byly oficiální 
cesty dvě a jedna soukromá, což není pravda. Oficiální 
cesta byla jedna a soukromá také jedna. Na twitteru 
mávala papírem, že má důkaz, že mi Bahrajn platil ho-
tel na mé oficiální cestě. Tento „důkaz“ jsem na strán-
ky Evropského parlamentu nahrál sám. Takže žádná 
třeskutá novinka, ale spíše trapas.

Na sociálních sítích si do vás „kopnul“ i mini-
str průmyslu Jozef Síkela nebo europoslanec z 
hnutí ANO Ondřej Knotek. Co na to říkáte?
Nic. O panu Síkelovi si myslím dlouho své. A s kolegou 
Knotkem to beru jako špičkování. Byl jediný, kdo se 
Andreje Babiše zastával v Evropském parlamentu v 
kauze střetu zájmů. Jsme prostě soupeři a ti nedávají 
druhému nic zadarmo.

Z vaší KDU-ČSL se vás na to někdo ptal?
Nikdo. Ona to opravdu není žádná kauza.

www.forum24.cz/23.12.2022

Rozhovor s europoslancem 

Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) 
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
JOHN HENRY NEWMAN
I POKUS SE POČÍTÁ

KNA 2010

1. Když nás Boží hlas pobízí, abychom povstali z prachu, v němž ležíme, povolává nás k důstojnosti ještě vyšší, než jaká nám náležela na počátku.
2. Jsem součástí velikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě nestvořil bezdůvodně.

3. Moje nemoc, zmatek či utrpení mohou být nezbytnými kroky na cestě k velikému cíli, který nás zcela přesahuje. 
Bůh nic nedělá zbytečně, on může prodloužit můj život nebo jej zkrátit, on sám ví, co je třeba.

4. Všechno, co je dobré, pravdivé, krásné a blahodárné, ať už velké či malé, dokonalé či částečné, přirozené či nadpřirozené, 
mravní či hmotné, to vše pochází od Boha.

5. Jen tehdy, budu-li dodržovat Boží přikázání a sloužit mu podle svého povolání, mohu – 
i nevědomě – činit dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy na svém místě.

6. Život pomíjí, bohatství se rozplyne, oblíbenost je vrtkavá, smysly se opotřebí, svět se mění, přátelé umírají. Jen jeden je neměnný, jen jeden vůči nám 
je a vždy může být pravdivý, jen jeden pro nás může znamenat všechno, jen jeden nás může přetvářet a vlastnit.

7. Bůh mě stvořil proto, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání.
8. Děkuj církvi, že spolehlivě uchovala víru po tolik pokolení, a splň svůj úkol předávat tuto víru pokolením, jež přijdou.

9. Modlitba je pro duchovní život tím, čím je tep pro srdce a dýchání pro život tělesný.
10. Ať jsem čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy nebudu odvržen. 

Jsem-li nemocen, má nemoc může Bohu sloužit, nacházím-li se ve zmatku, může mu sloužit můj zmatek, a trpím-li, může mu sloužit mé utrpení.
11. Nenáležíme sami sobě, stejně jako nám nenáleží nic z toho, co vlastníme. 

Sami sebe jsme nestvořili a nemáme sami nad sebou svrchovanou moc, nemůžeme být svými pány.
12. Důvěřuj bezvýhradně Boží církvi, i když se tvůj přirozený úsudek od jejího učení liší a svádí tě k tomu, abys zpochybnil to, že učí rozumně a správně. 

13. Je Bůh trvale přítomen v našich myšlenkách? Čekáme na to, až nás jeho milost osvítí, obnoví a posílí?
14. Velmi se liší způsoby, kterými lze dosáhnout dokonalosti, a na každou duši je vhodný jiný lék. 

15. Bůh nás vede zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli šťastní. Musíme to tedy nechat na něm.
16. Být zbožný znamená jinými slovy mít zvyk modlitby neboli neustále se modlit. 

Jen tak se vše, co konáme, stane jedním tělem, poslušným a neustálým svědectvím o tom, který nás stvořil a kterému sloužíme.
17. Pokud pro Krista měla tvá spása cenu nesmírné oběti dobrovolného utrpení, 

neměla by pro tebe mít cenu nepatrné oběti, jakou představuje úsilí naučit se rozjímat o jeho utrpení?
18. Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Můj Bože, bezvýhradně se odevzdávám do tvých rukou.

19. Každá pravda má svůj vlastní řád a nemůžeme se k cestě životem přidat v bodě, 
který se nám zalíbí. Nelze pochopit náročnější pravdy, aniž bychom napřed poznali ty základní.

20. Kořeny lásky ve svých srdcích pěstujeme tak, že usilujeme o to, abychom milovali své blízké a přátele, 
podřizujeme se jejich přáním, která se mohou rozcházet s našimi, a snášíme jejich slabosti.
21. Kristus je velikým cílem naší víry, a když hledíme na něj, učíme se zapomínat na sebe.

22. Je samozřejmě nemožné milovat v pravém smyslu slova všechny lidi. 
Láskou se v tomto případě myslí přátelská náklonnost, ochota být nápomocen a jednat se všemi, kdo nám přijdou do cesty, jako bychom je milovali.

23. Jakkoliv je špatné být vlažným a apatickým ve světských povinnostech a tyto vlastnosti projevovat v náboženství, 
je ještě mnohem horší stát se otrokem tohoto světa a jeho zájmům dát své srdce.

24. Sami se změnit nemůžeme. Jen Bůh nás může proměnit, jen on nám může dát touhy, city, zásady, názory a chutě, které proměna vyžaduje.
25. Jedinou cestou, jak uniknout utrpení za hříchy v životě budoucím, je trpět za ně nyní. 

Bolest zde nebo utrpení tam, jednomu či druhému není možné utéci.
26. Co chybí nám věřícím? Ochota nechat se proměnit, ochota strpět, aby nás všemohoucí Bůh proměnil.

27. Náš Pán je víc než kdy jindy přítomen právě tehdy, když se zdá, že své vyvolené ponechává napospas opuštěnosti a osiření.
28. K dokonalosti neexistují zkratky.

29. Svatí lidé nám říkají, že chceme-li být dokonalí, stačí nám jen dobře konat své všední povinnosti. 
Je to krátká cesta k dokonalosti – krátká ne proto, že je snadná, ale protože je přiměřená a srozumitelná. 

30. Chceš-li být velikým? Pak se umenšuj.
31. K pravdě se přibližujeme zkušeností omylu a postupujeme s pomocí neúspěchu. Nevíme, jak něco dělat správně, dokud to neuděláme špatně.
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Křížová cesta na Velký pátek

První sv. přijímání Koncert na podporu děkanského kostela

Slavnostní otevření fresky na faře

Biřmování

Pouť do Sv. země Návštěva Bruselu
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WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

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

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

8. ledna
Martínkovice  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00 

15. ledna
Božanov   08:30
Vernéřovice  10:00 
 
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

22. ledna
Broumov, sv. Václav  08:30
Ruprechtice  10:00
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

29. ledna
Broumov, sv. Václav  08:30
Broumov, sv. Petr a Pavel 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

* V pátek 6. ledna 
(Slavnost Zjevení Páně) mše sv. 

17:00 v děkanském kostele

** Ve čtvrtek 19. ledna 
mše sv. za smíření i v kapli PM v Šonově v 17:00 

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

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
sobota 28/01, P+P, 09:00 – 10:00  

Změna vyhrazena.

Návrh výuky náboženství – školní rok 
2022/2023, od 8. září:

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.

Tříkrálová sbírka 2023
Dne 7. 1. 2023 se tradičně, jako každý rok, koná oblíbená Tříkrálová sbírka. Je skvělé, 
když se na této charitativní akci podílí dostatek lidí s chutí potěšit ostatní a pomoct těm, co 
to potřebují. Proto žádáme a zveme k tomu, abyste se připojili. Hledáme schopné vedoucí 
starší 15 let, kteří budou zodpovědní za svou skupinku, koledníky plné dobré nálady a pár 
ochotných lidí do kuchyně. Setkání, které sbírku zahájí, proběhne v kostele sv. Petra a Pavla 
na Kostelním náměstí v Broumově v 8 h. Tam se taky dozvíte zbytek potřebných informací. V 
případě zájmu mě můžete kontaktovat na tel. č. nebo e-mail.

Tel. č.: 775 288 718
E-mail: ilona.patrna@seznam.cz

S přáním všeho dobrého do Nového roku
Ilona Patrná 


