
10 let 

11. února to bude už 10 let od nečekaného rozhodnutí tehdejšího papeže 
Benedikta XVI. pro rezignaci na jedinečnou pozici. Svému osobnímu tajem-

níku už během léta 2012 řekl, že to není hypotéza, ale fakt. Kolik rozhodnutí 
jsme za těch deset udělali my? Jaká byla? Stali jsme se za uplynulou deká-
du lepšími? Jsme blíž smrti. To není hypotéza, to je fakt.

 P. Martin Lanži
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Vrátit naději chudým

86. Od celé církve se vyžaduje, aby vrátila naději chu-
dým. Přijímat je a sloužit jim znamená přijímat Krista 
a sloužit mu (srov. Mt 25,40). Přednostní láska k chu-
dým je nutná dimenze křesťanské existence a služby 
evangeliu. Milovat chudé a dosvědčovat jim, že je Bůh 
zvláště miluje, znamená uznávat, že osoby mají hod-
notu jako takové, nezávisle na svém ekonomickém, 
kulturním či společenském postavení, v němž se na-
cházejí, a pomáhat jim zhodnotit jejich možnosti. 
87. Je rovněž třeba zamyslet se nad nezaměstnaností, 
která je v mnoha evropských zemích závažným spo-
lečenským problémem. K tomu se připojují problémy 
spojené s rostoucími vlnami přistěhovalectví. Od círk-
ve se žádá, aby připomínala, že práce je dobrem, o něž 
se musí postarat celá společnost. Když církev znovu 
předkládá etická měřítka, jimiž se má řídit obchod i 
hospodářství s úzkostlivým respektováním centrálního 
významu člověka, neustává v úsilí o dialog s osobami 

angažovanými na politické, odborové a podnikatelské 
úrovni. Ten musí být zaměřen na budování Evropy chá-
pané jako solidární společenství národů a osob spočí-
vající v naději, společenství, jež není podřízeno výlučně 
zákonům trhu, nýbrž rozhodně dbá o důstojnost člo-
věka také v ekonomických a společenských vztazích.
88. Ať je přikládán náležitý význam pastoraci ne-
mocných. Uváží-li se, že nemoc je situací, jež klade 
zásadní otázky po smyslu života „ve společnosti 
prosperity a výkonnosti, v kultuře charakterizované 
modloslužbou těla, vytěsňováním utrpení a bolesti a 
mýtem věčného mládí“, musí být péče o nemocné 
považována za prioritní. Proto ať je rozvíjena na jed-
né straně náležitá pastorační přítomnost na různých 
místech, kde se vyskytují trpící lidé, např. prostřed-
nictvím nemocničních kaplanů, členů sdružení dob-
rovolné služby či církevních zdravotnických institucí; 
na druhé straně podpora rodinám nemocných. Bude 
zapotřebí být po boku lékařskému i ošetřovatelskému 
personálu s přiměřenými pastoračními prostředky, aby 

se mu dostalo podpory v jeho náročném povolání ve 
službě nemocných. Zdravotničtí pracovníci totiž každý 
den svou činností prokazují ušlechtilou službu životu. 
Žádá se od nich, aby poskytovali pacientům také onu 
speciální duchovní podporu, která předpokládá teplo 
ryzího lidského styku.
89. Nakonec nesmíme zapomenout, že se někdy 
pozemských dober užívá nenáležitě. Protože člověk 
nedostál poslání obdělávat a střežit zemi s moudrostí 
a láskou (srov. Gen 2,15), zničil v mnoha krajích lesy 
a roviny, znečistil vody, učinil vzduch nedýchatelným, 
rozvrátil hydrogeologické a atmosférické systémy a 
rozsáhlé plochy půdy proměnil v poušť. Také v tomto 
případě sloužit evangeliu naděje znamená novým způ-
sobem se zasazovat o správné užívání země a starat 
se o to, aby se kromě ochrany přírodního prostředí 
hájila kvalita života osob, a připravovalo se tak budou-
cím generacím prostředí více odpovídající Stvořitelovu 
plánu.

ECCLESIA IN EUROPA XXIX.        
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

V loňském roce bylo po celém světě uneseno, zatčeno 
nebo zabito více než 100 kněží, řeholníků a řeholnic. 
Informuje o tom oficiální zpráva papežské nadace Cír-
kev v nouzi (ACN), která byla zveřejněna v úterý 27. 
prosince 2022. Podle ní je situace nejhorší v zápa-
doafrické Nigérii. Dalšími zeměmi, ve kterých násilí 
vůči křesťanům vzrostlo, jsou Čína a středoamerická 
Nikaragua.
V roce 2022 bylo při výkonu svého poslání zabito nej-
méně 12 kněží a pět řeholnic, uvádí se v prohlášení 
ACN. Z toho čtyři kněží byli zavražděni v Nigérii, tři v 
Mexiku a další dva v Demokratické republice Kongo. 
K vraždám řeholnic došlo nejvíce v Africe – v Jižním 
Súdánu, Mozambiku, Kongu, jedna pak přišla o život 
také na Haiti.
Dalším vážným problémem jsou také únosy. V různých 
zemích světa bylo během uplynulého roku uneseno 
celkem 42 kněží, z nichž 36 bylo mezitím propuš-
těno. Neznámý zůstává například osud německého 
misionáře Hanse-Joachima Lohreho, uneseného v 

listopadu v Mali. Pohřešovaní jsou také někteří kněží 
a misionáři unešení v dřívějších letech jako například 
P. Joel Yougbaré z Burkiny Faso a P. John Shekwolo z 
Nigérie, kteří zmizeli v roce 2019. K únosům dochází 
v drtivé většině na africkém kontinentu. Zemí s jejich 
největším počtem je Nigérie - v roce 2022 jich bylo 
celkem 28. Dále je to Kamerun, kde letos došlo k šesti 
únosům.
ACN zaznamenává také případy protiprávního zadržo-
vání duchovních. Nejméně 32 osob bylo zadrženo za 
účelem zastrašování a nátlaku. Nejnovější případy se 
týkají čtyř kněží ukrajinské řeckokatolické církve pů-
sobících na Ruskem okupované Ukrajině. Ruské úřady 
je zatkly v souvislosti s jejich pastorační činností. Dva 
z nich byli mezitím propuštěni, ale zbylí dva jsou stá-
le zadržováni a mohou být obviněni z terorismu. ACN 
uvádí, že existuje obava, že by mohli být ve vězení 
mučeni.
Nadaci znepokojuje také situace ve středoamerické 
Nikaragui, kde současná autoritativní vláda prezidenta 

Daniela Ortegy zatkla nebo zadržela jedenáct duchov-
ních. Mezi nimi jsou nejméně dva seminaristé, jáhen, 
sedm kněží a také biskup Rolando Alvarez. Ten je v 
současné době v domácím vězení a 10. ledna měl sta-
nout před soudem kvůli obvinění z „ohrožování národ-
ní integrity“. 56letý Alvarez patří mezi veřejné odpůrce 
Ortegova režimu.
Další velmi problematickou zemí je Čína, kde je ovšem 
nemožné zjistit počet zadržených katolických kněží a 
biskupů. Duchovní z podzemní církve jsou pravidelně 
na určitou dobu unášeni úřady, aby je donutily připojit 
se ke státem schválené církvi, upozorňuje ACN.
Nadace Církev v nouzi proto dotyčné země vyzývá, aby 
„zajistily bezpečnost a svobodu kněží, řeholních sester 
a dalších pastoračních pracovníků, kteří pracují pro ty 
nejchudší“. Věřící pak prosí o modlitbu za ty, kteří jsou 
stále zadržováni únosci, a to po vzoru papeže Františ-
ka, který tyto události nepřestává připomínat ve svých 
projevech a vyzývá k lásce, míru a zahájení dialogu.

www.cirkev.cz/28.12.2022

Více než stovka duchovních a řeholních osob byla v roce 2022 vystavena násilí

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)

534. Co to je modlitba?
Modlitba duše je povznesení duše k Bohu nebo prosba 
k Bohu o dobra shodná s jeho vůlí. Je vždy darem Boha, 
který přichází, aby se setkal s člověkem. Křesťanská 
modlitba je osobním a živým vztahem Božích dětí k jejich 
nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k 
Duchu svatému, který přebývá v jejich srdcích.
První kapitola
Zjevení modlitby
535. Proč existuje všeobecné povolání 
k modlitbě?
Protože Bůh volá stvořením každé bytí z ničeho, a také 
po pádu je člověk i nadále schopen poznávat svého 
Stvořitele tím, že uchovává touhu po Tom, který ho povo-
lal k existenci. Všechna náboženství a zvláště celé dějiny 
spásy dosvědčují tuto touhu člověka po Bohu, ale Bůh 
jako první neustále přitahuje každou osobu k tajemnému 
setkání v modlitbě.
Zjevení modlitby ve Starém zákonu
536. V čem je Abrahám vzorem modlitby?
Abrahám je vzorem modlitby, protože chodí v přítomnosti 
Boha, naslouchá mu a poslouchá ho. Jeho modlitba je 
boj víry, protože nadále věří v Boží věrnost i ve chvílích 
zkoušky. Nadto, protože pohostinně přijal Pána, který mu 
svěřuje svůj plán, Abrahám se odvažuje prosit za hříšníky 
s odvážnou důvěrou.
537. Jak se modlil Mojžíš?
Mojžíšova modlitba je typická kontemplativní modlitba: 
Bůh volá Mojžíše z hořícího keře, často a dlouze s ním 
hovoří „tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým pří-

telem“ (Ex 33,11). Z tohoto důvěrného vztahu k Bohu 
Mojžíš čerpá sílu houževnatě se přimlouvat za lid - jeho 
modlitba je předobrazem přímluvy jediného prostředníka 
Ježíše Krista.
538. Jaké vztahy k modlitbě má ve Starém 
zákonu Chrám a král?
Ve stínu Božího příbytku – Archa úmluvy, pak Chrám – 
se rozvíjí modlitba Božího lidu pod vedením jeho pastýřů. 
Mezi nimi je David králem „podle srdce Boha“, pastýř, 
který se modlí za svůj lid. Jeho modlitba je vzorem pro 
modlitbu lidu, protože je přilnutím k božskému příslibu a 
důvěře, naplněného láskou k Tomu, který je jediný Král 
a Pán.
539. Jakou úlohu má modlitba v poslání proroků?
Proroci čerpají z modlitby světlo a sílu, aby vybízeli lid 
k víře a obrácení srdce. Vstupují do velmi důvěrného 
vztahu k Bohu a přimlouvají se za bratry, jimž hlásají, co 
viděli a slyšeli od Hospodina. Eliáš je otcem proroků, to 
je těch, kteří hledají Boží tvář. Na hoře Karmel dosáhne 
návratu lidu k víře díky zásahu Boha, kterého prosí takto: 
„Odpověz mi,
Hospodine, odpověz mi!“ (1 Král 18,37).
540. Jakou důležitost mají žalmy v modlitbě?
Žalmy jsou vrcholem modlitby Starého zákona: Boží slo-
vo se stává modlitbou člověka. Tato modlitba, neoddě-
litelně osobní i společná, inspirovaná Duchem svatým, 
opěvuje Boží divy ve stvoření a v dějinách spásy. Kristus 
se modlil žalmy a plně je uskutečnil. Proto zůstávají pod-
statným a trvalým prvkem modlitby církve, vhodným pro 
lidi všech stavů a v každé době.

KOMPENDIUM KATECHISMU: 
DESATERO PŔIKÁZÁNÍ ČTVRTÁ ČÁST – KŘESŤANSKÁ MODLITBA
První díl

5. únor, 

sv. Jesus Méndez Montoya, 
kněz a mučedník, 20. stol.  

Narodil se 10. 6. 1880 v Tarímbaro v arcidiecézi Mo-
relia v mexickém státě Michoacán. Stal se knězem a 
vyhledávaným zpovědníkem. Žil mezi chudými rodinami 
a působil jako katecheta a učitel hudby. Je uváděn jako 
duchovní vůdce rolníků a dělníků, který uměl využít dary 
Boží milosti, které mu byly uděleny.
Mexická ústava z roku 1917 byla proticírkevní a její při-

jetí způsobilo náboženské pronásledování se zavíráním 
farních škol a vražděním některých kněží a laických vůd-
ců. Ježíš Mendez při slavení bohoslužby v domě, kde se 
skrýval, byl 5. 2. 1928 objeven federálními vojáky, když 
se snažil ukrýt proměněné hostie. Ještě si s odvahou vy-
žádal dovolení k jejich konzumaci a sestře přitom řekl, že 
jde o Boží vůli. Vojáci ho pak vyvedli ven a třemi ranami 
zastřelili. Blahořečený byl 22. 11. 1992 a kanonizován 
21. 5. 2000 v Římě papežem Janem Pavlem II. ve sku-
pině 25 mučedníků mexické revoluce. 

www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Joseph Ratzinger se narodil a byl pokřtěn na Veli-
konoce 16. dubna 1927 v nedalekém Bavorsku. To 
datum předznamenalo následnou přímou zkušenost 
rodiny s národním socializmem i pro otevřenou kriti-
ku jeho otce. Jako sedmnáctiletý musel vstoupit do 
Hitlerjugend, jako osmnáctiletý z něj na konci války 
dezertoval. S vědomím, že za to hrozí kulka. Měl štěstí, 
kontrola jej pro zranění nechala jít. Zanedlouho se skr-
ze studium mohla začít realizovat jeho láska k teologii, 
nutno podotknout v rozbombardované poražené zemi. 
Už v jednatřiceti se stal profesorem a v podstatě jako 
„teenegerský“ teolog měl důležité slovo na II. vatikán-
ském koncilu (1962-1965), díky kterému opět slavíme 
mši sv. v národním jazyce. A nejenom to.
V roce 1977 se stal arcibiskupem a kardinálem v Mni-
chově. Zdráhal se, chtěl se věnovat vědě, ale poslechl. 
Od roku 1981 tvořil silný tandem se sv. Janem Pavlem 
II. až do smrti polského papeže v roce 2005, kterého 
se pak 19. dubna 2005 stal nástupcem jako Benedikt 
XVI. Volba jména jasně směřovala k pramenům iden-
tity, zvláště Evropy. 
Spor o církev považoval za normální stav věci, protože 

křesťanská víra je neustálou provokaci pro čisto svět-
ské myšlení a konání. Nikdy neztratil odvahu postavit 
se proti „se“. Proti tomu, co „se“ má myslet, hovořit 
a dělat. Tým víc v době, která se nemá problém pře-
měnit Kristovo poselství na náboženství podle potřeb 
„občanské společnosti“. Být dnes autentickým křesťa-
nem znamená mít odvahu být kristovsky důvěryhod-
ný. To třeba prokázal během Celosvětového setkání 
mládeže v Madridu v roce 2011, kdy se během mše 
pro 2,5 milionu mladých katolíků strhla bouře, jenž 
strhávala stožáry, reproduktory a další techniku. V té 
chvíli zůstal stát na podiu, i když jej ochranka chtěla 
odvést. Dodal tím odvahu mladým a zabránil tak veli-
ce pravděpodobnému projevení se chaotickému pudu 
sebezáchovy . Vše bylo zakončeno společnou tichou 
adorací, jenž se účastnilo zmíněných 2,5 milionu mla-
dých věřících ze všech kontinentů. Další nečekanou 
dávku odvahy projevil, když 11. února 2013 ohlásil 
rezignaci na papežský úřad. Poslední kdo tak učinil, 
byl papež Celestýn V. (1294), kterého sochu máme i v 
klášterním kostele. Ještě před tím však stihl jako první 
papež napsat inspirativní trilogii Ježíš Nazaretský. 

Jeho výrok, že „kdyby nebylo očistce, museli bychom 
jej vymyslet“, svědčí o jeho vnímání řešení napětí mezi 
láskou a spravedlností vzhledem ke vztahu Bůh-člo-
věk. Jako (dosud poslední) papež navštívil v roce 2009 
i Českou republiku, během, jenž taky řekl že „je-li ro-
zum zbaven základní lidské orientace k pravdě, začíná 
ztrácet směr.“ 
Jako kněze, jenž působí v první linii Katolické církve v 
oblasti někdejších Sudet od roku 2007, mě často po-
vzbuzuje čtení jeho konceptu menšinové církve, kterou 
předestřel o Vánocích 1969.: 

„Z dnešní krize i tentokrát povstane církev zítřka, která 
ztratí mnohé. Zmenší se a bude muset stále začínat od 
základu. Nebude moci obývat budovy, vzniklé v době 
velkého rozmachu. S úbytkem svých příslušníků ztra-
tí i mnohá společenská privilegia. Bude se mnohem 
silněji než dosud jevit jako dobrovolné společenství, 
do něhož se vstupuje jenom na základě vlastního od-
hodlání. Jako malé společenství bude mnohem více 
tvořeno iniciativami jednotlivých členů. Jistě bude mít i 
nové formy duchovního úřadu a bude světit osvědčené 
křesťany z praktických povolání. V mnohých menších 
obcích, případně v omezených sociálních skupinách 
se bude běžná duchovní správa konat tímto způso-
bem. Vedle toho však bude nezbytný také kněz, který 
se stejně jako dosud bude věnovat pouze tomuto úřa-
du. Bude to mít těžší, neboť krystalizace a pročiště-
ní jí bude stát mnoho sil. Zchudne a stane se církví 
chudých. Bude se rozvíjet jen stěží, protože se bude 
muset oprošťovat jak od sektářské úzkoprsosti, tak 
od mnohomluvné svévole. Pokládám za jisté, že církvi 
nastávají těžké časy, byť její vlastní krize teprve začíná. 
Nutno počítat se značnými otřesy. Ale jsem si jist také 
tím, co bude na konci: nikoliv církev politického kultu 
nýbrž církev víry.“ 

Josef Ratzinger – emeritní papež Benedikt XVI. zemřel 
se slovy „Bože, miluji Tě“ v den, kdy se svět připravo-
val na příchod nového roku. Sám jsem jej začal návra-
tem k četbě jeho knih. 

P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov

Několik dobrých slov o emeritním papeži Benediktu XVI.

V pátek 27. ledna 2023 navštívila za doprovodu ředitele Národního zemědělského 
muzea ing. Zdeňka Nováka poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. 
Svoji vůbec první návštěvu regionu zahájila v kostelích sv. Michaela Archanděla ve 
Vernéřovicích a sv. Anny ve Vižňově. Poté se sešla s ředitelem Diakonie Broumov 
ing. Pavlem Hendrichovským, MBA. Dále se v Muzeu Broumovska setkala s jeho 
ředitelem Karlem Franzem, aby poté absolvovala jedinečnou prohlídku kláštera, 
kterou mistrně obstaral průvodce Jakub Gruss. Za velice nadějný moment návštěvy 
označila setkání se studenty broumovského gymnázia, ke kterému se opakovaně 
vracela během pracovního obědu se starostou města Broumova Arnoldem Vodo-
chodským a místostarostou Milanem Slezákem. „Pokud jsem před návštěvou Brou-
movska měla nějaké pochybnosti, pak mě prohlídka kostelů a místního kláštera 
přesvědčila o tom, že si tyto památky zaslouží evropského i světového ocenění. 
Seznámila jsem se s postupem obnovy těchto pamětihodností, které jsou jedineč-
nými památkami zejména z dílny Dientzenhoferů. Za nejdůležitější ale považuji, že 
je zde vidět velké odhodlání spolupráce mezi všemi klíčovými aktéry – od vlastníka, 
kterým je Benediktinské opatství, přes farnost až po město, kraj a Agenturu pro 
rozvoj Broumovska. Z toho, co jsem mohla vidět je zřejmé, že všichni už udělali velký 
kus práce a mají můj obdiv,“ uvedla pro BIM Šojdrová.

P. Martin Lanži

Koncem ledna navštívila Broumovsko 
europoslankyně M. Šojdrová
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Boumov
1. p. Martin Lanži    7146 kč
2. Vl. Uhnavý    9425 kč
3. Vl. Uhnavý ml.  11163 kč
4. Jitka Uhnavá    9986 kč
5. Eva Hrnčiříková  13244 kč
6. Jan Závodný    7719 kč
7. Barbora Jirásková    5752 kč
8. Jitka Nigrinová  12340 kč
9. Šárka Francová    6380 kč
10. Zdeňka Harbichová 10027 kč
11. Marie Vlachová    9591 kč
12. Jitka Jiroušová    8857 kč

Olivětín
41. Max Pelán  11395 kč

Božanov
42. Šárka Sloupenská     5924 kč
43. Nikola Sloupenská    6423 kč

Otovice
44. Jitka Barvířová      7661 kč

Křinice
37. Pavel Krupička       8243 kč
38. Josef Pavlík       5273 kč

Martínkovice
39. Kamil Pelán     11768 kč
40. Nela Frődová       9149 kč

celkem   177 466 kč

Tříkrálová sbírka 2023
Opět po roce zdravím obyvatele Broumovska, 
zvláště pak příznivce Tříkrálové sbírky, kterých 
každým rokem přibývá. Hlavním dnem TS byla 
sobota 7. 1., opět nám přálo počasí, a snad i pro-
to se 20 vedoucím a 60 dětem chodilo koledovat 
mnohem veseleji.

Mohli jsme se vrátit na počet kasiček před covidem, 
protože je čím dál více lidí, kteří vidí smysl v pomoci 
potřebným. Do 20 kasiček naši králové vykoledovali 

úctyhodných 177 466 korun, k tomu byli odměněni 
spoustou sladkostí, ale největší radost jim přinesl zá-
jem a podpora štědrých Broumováků.
Milou novinkou při zahájení, za tradiční přítomnos-
ti pana děkana, byla účast a podpora pana starosty 
Arnolda Vodochodského. Vážím si, že město podpo-
ruje místní charitativní aktivity, které pomáhají těm 
nejzranitelnějším. Navečer nás do Centra pro rodinu 
přišel navštívit a ocenit tento projekt pan radní Michal 
Čepelka.

Nyní je na místě vyjádřit poděkování již zmíněným, 
otci Martinu Lanžimu, městu Broumov, ale také ZUŠ 
v Broumově a oběma ZŠ za PF,  krásná přáníčka a 
přísun koledníků, a panu Martinu Minaříkovi za ochot-
né poskytnutí zázemí v Centru pro rodinu. Díky patří 
dospělým vedoucím, že byli ochotni věnovat celý den 
naší sbírce, dětem i jejich rodičům, kteří nám přizpů-
sobili svůj program, našim milým kuchařkám a v ne-
poslední řadě vám všem lidem dobré vůle, kteří TS 
podporujete.

Ještě podrobnější rekapitulace.  

Broumov  111 630 Kč
Martínkovice   20 917 Kč
Křinice    13 516 Kč
Božanov    12 347 Kč
Olivětín    11 395 Kč  
Otovice      7 661 Kč
Celkem  177 466 Kč

Vloni jsme do 16 kasiček vykoledovali 136 441 Kč.

Závěrem bych ještě jednou chtěla poděkovat za pří-
zeň, popřát úspěšný nový rok a jako vždy vás ujistit, 
že koruny z TS, které se vrátí zpět do Broumova, po-
užijeme na podporu potřebným lidem v tíživé životní 
situaci, jako je tomu každoročně. 

Věřte, že to má smysl.
Za všechny účastniky TS Ilona Patrná
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Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

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

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

19. února
Vernéřovice  10:00 
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

26. února
Božanov   08:30
Ruprechtice  10:00
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

* Ve čtvrtek 16. února mše sv. za smíření 
v kapli PM v Šonově v 17:00 

** Popeleční středa 22. únor – den přísného postu 
(zapovězeno jezení masa všem od 14 let), 

začíná postní doba

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

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
 sobota 25/02, 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 – krátce z Meziměstí
Přesto, že i letos jsme v Meziměstí byli ochuzeni o malé koledníky, statické pokladničky, 
které jsme umístili stejně jako v loňském roce v kostele sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, 
v Infocentru paní Vránové a v městské knihovně u pana Slavíka přilákaly solidaritu a ochotu 
pomáhat mnoha dárců. 

Vybralo se do nich skvělých
11 166 Kč.

Všem ochotným a štědrým patří obrovské díky!!!
Věra Máslová

Česko-německý tábor 2023
Termín letošního dětského tábora v Heiligenhofu je od 22.07. - 06. 08. 2023. 

Přihlášky u P. Martina v průběhu února.
Na tento tábor se mohou přihlásit české děti ve věku 8-14 let. 
E-mail: info@landesversammlung.cz

Hry a zábava, sport a dobrodružství, setkání a jazyk jsou těžištěm tohoto kulturního volného 
času pro děti od 8 do 14 let. Plánujeme – podle počasí a zájmů – kanoistiku, lezeckou za-
hradu, návštěvy bazénu, cyklovýlet, míčové sporty, ruční práce, výrobu týmových triček, túry 
do lesa, městskou rallye Bad Kissingen a další aktivity. 

10 let od úmrtí pana vikáře J. N. Zemana

V pondělí 20. února to bude už 10 let, co svou kněžskou duši odevzdal svému Mistru pan vik-
ář Josef Norbert Zeman, OPraem. V úterý 21. února bude u této příležitosti složeno requiem, 
kterému bude předsedat P. Martin Lanži, děkan ŘKF Broumov a kazatelem bude duchovní 
syn zesnulého a broumovský rodák P. Tomáš Reschel, farář ŘFK Horní Sloupnice.

P. Martin Lanži


