
Vyznání

Pokání znamená přiznání a vyznání hříchů, a zároveň i hledání cest k nápra-
vě. Za šestnáct let služby broumovské farnosti jsem se proti lidem prohřešil 
určitě vědomě a zcela jistě tak i nevědomě. U práce s lidmi to asi ani nelze 
jinak. Proto na začátku roku vždy veřejně vyslovuji „Mea culpa“. 
Jako jeden z nejpodstatnějších neúspěchů mé broumovské mise považu-

ji nedostatečné přijímání svátosti smíření. Tento hluboký prožitek nemůže 
uchlácholit vědomí, že stejný problém zažívá většina současných katolic-
kých kněží, kteří své kněžství přijali jako službu Bohu a lidem. 
Na začátku postní doby, Vás jako Váš farář, skromně pobízím k reflexi, co 
pro své duše můžeme vzájemně udělat?

 P. Martin Lanži
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19. března si Katolická církev připomíná sv. Josefa, 
který je kromě jiného i patronem dobré smrti. Dne 
29. srpna 2006 (tedy rok a půl po jeho zvolení pa-
pežem) sepsal Joseph Ratzinger duchovní závěť, jež 
byla uveřejněna po smrti emeritního pontifika. BIM 
přináší její plné znění. Možná nás bude inspirovat k 
sepsání vlastní závěti, jenž je zcela jistě možné chápat 
jako projev lásky k svému nejbližšímu okolí. Z textu 
zároveň prozařuje upřímná důvěra v Boží prozřetelnost 
(zvýrazněno tučně).

Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za 
desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik 
důvodů mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji samotnému 
Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život 
a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě 
zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal 
světlo své tváře. Zpětně vidím a chápu, že i temné 
a únavné úseky této cesty byly pro mou spásu a že 
právě na nich mě dobře vedl.

Děkuji svým rodičům, kteří mi dali život v těžké době 
a kteří mi za cenu velkých obětí svou láskou připra-
vili nádherný domov, který jako jasné světlo dodnes 
ozařuje všechny mé dny. Jasná víra mého otce nás 
děti naučila věřit a jako ukazatel vždy stála pevně 
uprostřed všech mých vědeckých úspěchů; hluboká 

oddanost a velká dobrota mé matky jsou odkazem, 
za který jí nemohu dostatečně poděkovat. Moje sestra 
mi po celá desetiletí nezištně a s láskyplnou péčí po-
máhala; můj bratr mi s jasností svých úsudků, rázným 
rozhodnutím a klidným srdcem vždy ukazoval cestu; 
bez tohoto stálého předcházení a doprovázení bych 
nenašel správnou cestu.

Ze srdce děkuji Bohu za mnoho přátel, mužů i žen, 
které vždy postavil vedle mě; za spolupracovníky ve 
všech etapách mé cesty; za učitele a studenty, kte-
ré mi dal. Vděčně je všechny svěřuji Jeho dobrotě. A 
chci poděkovat Hospodinu za svou krásnou vlast v ba-
vorském Předalpí, v níž jsem vždy viděl zářit nádheru 
samotného Stvořitele. Děkuji lidem své vlasti, protože 
jsem v nich znovu a znovu zakoušel krásu víry. Modlím 
se, aby naše země zůstala zemí víry, a prosím vás, 
drazí krajané: nenechte se od víry odvrátit. A nakonec 
děkuji Bohu za všechnu krásu, kterou jsem mohl zažít 
ve všech etapách své cesty, ale především v Římě a v 
Itálii, která se stala mou druhou vlastí.

Všechny, kterým jsem nějakým způsobem ublížil, pro-
sím ze srdce o odpuštění.

To, co jsem dříve řekl svým krajanům, říkám nyní 
všem, kteří jsou v církvi svěřeni do mé služby: Stůjte 

pevně ve víře! Nenechte se zmást! Často se zdá, 
jako by věda – přírodní vědy na jedné straně 
a historické bádání (zejména exegeze Písma 
svatého) na straně druhé – dokázala nabídnout 
nezvratné výsledky, které jsou v rozporu s kato-
lickou vírou. Zažil jsem proměny přírodních věd 
už dávno a mohl jsem vidět, jak naopak zmizely 
zdánlivé jistoty proti víře, které se ukázaly být 
nikoli vědou, nýbrž filozofickými výklady, které 
se vědy týkají jen zdánlivě; stejně jako se na 
druhé straně právě v dialogu s přírodními vě-
dami naučila i víra lépe chápat hranice rozsahu 
svých nároků, a tím i svou specifičnost. Již šede-
sát let sleduji cestu teologie, zvláště biblických věd, a 
se střídáním různých generací jsem viděl, jak se teze, 
které se zdály neotřesitelné, hroutí a ukazují se být 
pouhými hypotézami: liberální generace (Harnack, 
Jülicher atd.), existencialistická generace (Bultmann 
atd.), marxistická generace. Viděl jsem a vidím, jak se 
ze spleti hypotéz vynořila a znovu vynořuje rozumnost 
víry. Ježíš Kristus je skutečně cesta, pravda a život – 
a církev se všemi svými nedostatky je skutečně jeho 
tělem.

Nakonec pokorně prosím: modlete se za mě, aby mě 
Pán navzdory všem mým hříchům a nedostatkům 
přijal do věčných příbytků. Za všechny, kteří jsou mi 
svěřeni, se den co den z celého srdce modlím.
Benedictus PP XVI

Duchovní závěť Benedikta XVI.

Drazí bratři a sestry, dobré ráno a vítejte!
Na naší katechetické pouti o evangelizačním nadšení 
dnes vycházíme z Ježíšových slov, která jsme slyšeli: 
„Jděte a získejte za učedníky všechny národy a křtěte 
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19). 
Jděte, říká Zmrtvýchvstalý, nikoli proto, abyste někoho 
indoktrinovali nebo dělali proselyty, to ne, ale abyste 
byli učedníky, to znamená, abyste každému dali příle-
žitost přijít do styku s Ježíšem, poznat ho a svobodně 
ho milovat. Jděte a křtěte: křtít znamená ponořit, a 
proto ještě před označením liturgického úkonu vyja-
dřuje tento pojem životní úkon: ponořit vlastní život do 
Otce, do Syna, do Ducha svatého; zakoušet každý den 
radost z přítomnosti Boha, který je nám blízký jako 
Otec, jako Bratr, jako Duch působící v nás, v samot-
ném našem duchu. Být pokřtěn znamená být ponořen 
do Trojice.
Když Ježíš říká svým učedníkům, a také nám – „Jdě-
te!“, nesděluje jen slovo. Nikoli. Sděluje současně Du-
cha svatého, protože jedině skrze něj, Ducha svatého, 
lze přijmout Kristovo poslání a uskutečňovat je (srov. 
Jan 20,21-22). Apoštolové zůstávají ze strachu za-
vřeni ve večeřadle, dokud nepřijde den Letnic a Duch 
svatý na ně nesestoupí (srov. Sk 2,1-13). A v tu chvíli 
strach zmizí a jeho mocí tito povětšinou nevzdělaní 
rybáři změní svět. „Ale vždyť neumějí mluvit!“ Avšak 
slovo Ducha, síla Ducha je vede, aby změnili svět. 
Hlásání evangelia se tedy uskutečňuje pouze v síle 
Ducha, který předchází misionáře a připravuje srdce: 
On je „motorem evangelizace“.
Ve Skutcích apoštolů je vylíčen jeden klíčový okamžik 
z počátků církve, který vypovídá o mnohém i pro nás. 
Tehdy, stejně jako dnes, se vedle útěchy vyskytovala 
i soužení, krásné i nepěkné časy, radosti provázely 
starosti, zkrátka bylo zde obojí. Zejména jedna z obav 
se týkala toho, jak naložit s pohany, kteří přišli k víře, 
s těmi, kteří například nepatřili k židovskému národu. 
Byli nebo nebyli povinni dodržovat předpisy Mojžíšova 

zákona? Pro tyto lidi to nebyla žádná podružnost. Vy-
tvořily se tak dvě skupiny: jedněch, kteří dodržování 
Zákona považovali za nezbytné, a druhých, kteří je 
za nezbytné nepovažovali. Apoštolové se kvůli rozli-
šení této otázky sešli na takzvaném „jeruzalémském 
koncilu“, prvním v dějinách. Neřídí se však lidskou 
moudrostí, aby hledali diplomatickou rovnováhu, ale 
přizpůsobují se působení Ducha, který je předešel a 
sestoupil na pohany stejně jako na ně.
Když sdělují konečná rozhodnutí, píší, že byla učiněna 
„Duchem svatým a námi“ (srov. Sk 15,28). Řešení vy-
nesl „Duch svatý s námi“ – a tak apoštolové vždy jed-
nají. Společně, bez rozdělení, i když měli různé stupně 
vnímavosti a názory, naslouchali Duchu. A Duch učí 
jednu věc, platnou i dnes: každá náboženská tradice 
je užitečná, pokud usnadňuje setkání s Ježíšem. Mohli 
bychom říci, že historické rozhodnutí prvního konci-
lu, z něhož těžíme i my, bylo motivováno principem, 
principem hlásání: vše v církvi má být přizpůsobeno 
požadavkům hlásání evangelia; nikoli názorům kon-
zervativců nebo pokrokářů, ale tomu, aby Ježíš zasáhl 
do života lidí. Proto je třeba každou volbu, zvyk, struk-
turu a tradici hodnotit do té míry, do jaké prospívá hlá-
sání Krista. Když se v církvi objevují určitá rozhodnutí, 
například ideologické rozdělení: „Jsem konzervativní, 
protože… Jsem progresivní, protože…“, zamysle-
me se: Kde je však Duch svatý? Dávejte pozor, neboť 
evangelium není ideou, ideologií: evangelium je hlá-
sání, které se dotýká srdce a nutí k jeho změně, ale 
pokud se utíkáte k ideji, k ideologii, ať už pravé, levé 
nebo středové, děláte z evangelia politickou stranu, 
ideologii, klub. 
Takto Duch vždy vrhá světlo na cestu církve. Ve sku-
tečnosti není jen světlem srdcí, je světlem, které vede 
církev: přináší jasnost, pomáhá rozpoznávat a rozlišo-
vat. Proto je třeba ho často vzývat; učiňme tak i dnes, 
na začátku postní doby. Jako církev totiž můžeme mít 
dobře vymezené časy a prostory, dobře organizovaná 

společenství, instituty a hnutí, avšak bez Ducha sva-
tého jim schází duše. Organizace nestačí: Duch dává 
církvi život. Pokud se k němu církev nemodlí a nevzývá 
ho, uzavírá se do sebe, do sterilních a vyčerpávajících 
debat, do únavných polarizací, zatímco plamen poslá-
ní uhasíná. Je velmi smutné vidět církev, jako by byla 
pouhým parlamentem. Nikoli, církev je něco jiného. 
Církev je společenství mužů a žen, kteří věří a hlásají 
Ježíše Krista, ale jsou poháněni Duchem svatým, ni-
koli vlastními důvody. Ano, používá se rozum, ale Duch 
přichází, aby ho osvítil a pohnul. 
Drazí bratři a sestry, znovu a opětovně jako církev vy-
cházejme z Ducha svatého. „Je nepochybně důležité, 
abychom v našem pastoračním plánování vycházeli 
ze sociologických průzkumů, analýz, seznamů obtíží, 
očekávání, a dokonce i stížností, to vše musíme udě-
lat, abychom se dotkli reality. Mnohem důležitější je 
však vycházet ze zkušeností Ducha: to je skutečné 
východisko. Nejdříve je tu Duch, který utěšuje, oživuje, 
osvěcuje, hýbe; pak přijde i neútěcha, utrpení, temno-
ta, ale principem, jak se v této temnotě řídit, je právě 
světlo Ducha“ (C. M. MARTINI, Evangelizace v útěše 
Ducha, 25. září 1997). To je důležitá zásada, jak se 
řídit ve věcech, kterým člověk nerozumí, ve zmatcích, 
v mnohé temnotě. Ptejme se sami sebe, zda se tomu-
to světlu otevíráme, zda mu dáváme prostor: vzývám 
Ducha? Ať si každý odpoví sám v sobě. Kolik z nás se 
modlí k Duchu? „Ne, Otče, modlím se k Panně Marii, 
ke svatým, modlím se k Ježíši, někdy se modlím Ot-
čenáš, modlím se k Otci“. – „A k Duchu? Nemodlíš 
se k Duchu, který hýbe tvým srdcem, který tě vede 
kupředu, utěšuje tě, podněcuje tě v touze evangeli-
zovat, pokračovat v misii?“ Zanechávám vám tuto 
otázku: Modlím se k Duchu svatému? Nechávám se 
vést právě Jím, který mě vyzývá, abych se neuzavíral 
do sebe, ale abych přinášel Ježíše, abych svědčil o 
prvenství Boží útěchy před neútěchou světa? Kéž nám 
to dá pochopit Panna Maria, která tomu dobře rozumí.

www.vaticannews.cz/22.02.2023
(mírně kráceno)

Katecheze papeže Františka
(Řím, středa 22. února, 2023) 
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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)

541. Od koho se Ježíš naučil modlit?
Ježíš se podle svého lidského srdce naučil modlit od své 
Matky a z hebrejské tradice. Avšak jeho modlitba vyvěrá 
z mnohem skrytějšího pramene, protože je věčný Syn 
Otce, který se ve svém lidství obrací k svému Otci doko-
nalou synovskou modlitbou.
542. Kdy se Ježíš modlil?
Evangelium často ukazuje Ježíše, jak se modlí. Vidíme, 
jak se uchyluje do samoty, také v noci. Modlí se před roz-
hodujícími chvílemi svého poslání, nebo poslání apošto-
lů. Vždyť celý jeho život je modlitba, protože je v trvalém 
společenství lásky k Otci.
543. Jak se modlil Ježíš ve svém utrpení?
Ježíšova modlitba během smrtelného zápasu v Getse-
manské zahradě a jeho poslední slova na kříži odhalují 
hloubku jeho synovské modlitby. Ježíš dovádí ke splnění 
plán Otcovy lásky a bere na sebe všechny úzkosti lidstva, 
všechny otázky a přímluvy dějin spásy. Přednáší je Otci, 
který je přijímá a vyslyší nade všechnu naději tím, že 
vzkřísí Ježíše z mrtvých.
544. Jak nás Ježíš učí modlit se?
Ježíš nás učí modlit se nejen modlitbou Otče náš, nýbrž 
i tehdy, když se modlí. Tímto způsobem kromě obsahu 

nám ukazuje předpoklady opravdové modlitby: čistotu 
srdce, které hledá Království a odpouští nepřátelům; od-
vážnou a synovskou důvěru, která jde daleko za to, co 
pociťujeme a chápeme; bdělost, která chrání učedníka 
před pokušením.
545. Proč je naše modlitba účinná?
Naše modlitba je účinná, protože je spojena s vírou a s 
Ježíšovou modlitbou. V Něm se křesťanská modlitba stá-
vá společenstvím lásky s Otcem. V takové případě může-
me přednášet naše prosby Bohu a být vyslyšeni: „Proste 
a dostanete, aby se vaše radost naplnila“ (Jan 16,24).
546. Jak se modlila Panna Maria?
Mariina modlitba je charakterizována její vírou a velko-
dušnou obětí celého jejího bytí Bohu. Ježíšova Matka je 
také nová Eva, „Matka živých“, prosí Ježíše, svého Syna, 
za potřeby lidí.
547. Existuje v evangeliu nějaká Mariina 
modlitba?
Kromě Mariiny prosby v Káně Galilejské, nám evangeli-
um předává Magnificat (Lk 1,46-55), který je chvalozpě-
vem Matky Boží a církve, radostný dík, který vystupuje 
ze srdce chudých, protože jejich naděje se uskutečnila 
naplněním božských přislíbení.

KOMPENDIUM KATECHISMU: 
DESATERO PŔIKÁZÁNÍ ČTVRTÁ ČÁST – KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Modlitba je plně zjevena v Ježíši

1. březen, 

bl. Jana Bonomo, OSB, 
abatyše, mystička, †1670   

Narodila se 15. 8. 1606 v Asiagu v Itálii. Již v 15 letech 
vstoupila do kláštera benediktinek v Bassanu. Původním 
jménem Marie, přijala řeholní jméno Jana. Byla velmi 
omilostněná a mimo jiné se jí dostalo i stigmat. Velmi cit-
livá byla na urážení Boha, což u ní vyvolávalo slzy bolesti. 
Dostalo se jí trpkých zkoušek zneuznání, podezřívání i 
nactiutrhání. Když byla naváděna, aby se bránila, odpo-
věděla: „To jsou drahocenné poklady; učte mne raději je 

pokládat ke kříži než se jim bránit či dokonce se pro ně 
hněvat.“ Prožívala také po tři léta trapné kožní onemoc-
nění, vydávající nepříjemný zápach a úzkost, že se Bohu 
znelíbí. Vše ale nakonec snášela s odevzdaností do Boží 
vůle. Zastávala i různé úřady včetně abatyše a bývala 
žádána o radu prostým lidem i váženými osobnostmi.
Umírajíc poprosila sestry za odpuštění, pokud jim dala 
pohoršení či jim byla na obtíž a zemřela v nedožitých 64 
letech. V roce 1736, při vyzdvižení jejího těla, byli náhle 
uzdraveni tři nemocní a spolu s dalšími zázraky to byl 
důvod k blahořečení Piem VI. v roce 1783.

www.catholica.cz/Jan Chlumský
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Na postu pražského arcibiskupa jste loni v čer-
venci nahradil Dominika Duku. Nezdá se vám, že 
od té doby už není kritika médií i veřejnosti vůči 
církvi zdaleka tak ostrá? 

To ať posoudí druzí. 

Nás ale zajímá váš názor. 
Z pozitivních věcí mám radost. Ale nechci je přeceňo-
vat. Stačí, když člověk vyjede na venkov a poslouchá, 
čím lidé žijí třeba jenom pár kilometrů za Prahou. Zjistí, 
že nic z toho, o čem mluvíte, nečetli, neviděli v televizi. 
V Praze to lidé považují za světoborné, zatímco mimo 
ni jsou lidem mnohá politická témata ukradená. Řeší 
sousedské záležitosti nebo to, co jim vyrostlo na za-
hrádce. Samozřejmě je třeba probouzet angažovanost, 
zároveň bychom ji neměli přeceňovat.

Neprožíváte z určité změny atmosféry vůči círk-
vi vnitřní radost? Už vzhledem k tomu, že vás 
mnozí před příchodem do Prahy označovali spí-
še hanlivě jako konzervativce?
Já mám radost z Boha. Pokud jde o nálepkování, tak 
když se podíváte na můj pohled na přirozené manžel-
ství muže a ženy, jsem konzervativec. A pokud jde o 
ekumenismus či například o to, aby zněly při mši kyta-
ry, jsem prý liberál. A pokud jde o pomoc potřebným, 
jsem prý levičák. Nálepkování považuji za hloupé, ale 
nevadí mi, já jsem především katolík. A církev katolic-
ká znamená všeobecná, tedy otevřená pro všechny.

A vy sám se považujete spíše za konzervativce, 
nebo liberála?
Já ty škatulky nemám rád. Každý si pod nimi stejně 
představuje něco jiného. Považuji za povinnost dělat 
deštník nad jedněmi i nad druhými. Chceme-li někam 
dojít, musíme jít vpřed, a ne vlevo či vpravo.

V týdnu konání rozhovoru (5. – 12. 2.) se sjíždí 
do Prahy delegace biskupských konferencí z 
celé Evropy debatovat o synodálním procesu, 
který vyhlásil papež František v roce 2021 a 
potrvá do příštího roku. Cílem je přijít s námě-
ty na další rozvoj církve. Co zatím přinesl tento 
proces církvi v naší zemi, jaké návrhy zaznívají? 
Zaznívají nejrůznější témata. Ten proces je ale přede-
vším o synodalitě, tedy o naslouchání, o otevřenosti, o 
hledání cest, jak se naučit lépe komunikovat a spolu-
pracovat. Mně se líbí metoda, kdy lidé v prvním kole 
řeknou svůj názor a ve druhém se už nesmí opakovat, 
ale sdělit, co pozitivního si odnesli z názoru druhých. 
Tak se dá dojít ke společnému pohledu. Kdyby se ka-
ždý naštval proto, že neprosadil to svoje, nebylo by to 
k ničemu.

Můžete jmenovat konkrétní nápady, náměty? 

Bylo jich hodně. Lidé například volají po zřízení míst 
k setkávání mimo kostel, což většině našich farností 
chybí. Navštěvuji jednotlivé vikariáty, kde se setkávám 
se zástupci všech farností. Přijdou kněží a s nimi čle-
nové farních rad, představí sebe, představí svou far-
nost, jak vypadá, čím tam žijí, co řeší, co se jim daří a s 
čím naopak potřebují pomoci. Díky tomu já poznávám 
je a oni se poznávají navzájem. A už to nese první plo-
dy. Jeden kritik mi díky tomu řekl, že ani netušil, kolik 
krásného se v církvi děje. Farnosti takto mohou nabí-
zet své zkušenosti, mohou se navzájem povzbuzovat 
a inspirovat.

Můžeme říci další konkrétní náměty? Máme 
pocit, že církev potřebuje získat ve společnosti 
ještě větší důvěru, vidíme, že pro mladé lidi jsou 
velmi důležitá témata jako například větší role 
žen v řízení společnosti, manželství pro všechny 
či boj proti klimatickým změnám. 
Jsou tam i témata moci a služby v církvi, postavení 
žen, otázka celibátu, situace rozvedených i zmíněné 
klimatické změny. A řada dalších věcí. Znovu však 
říkám, že tato synoda je teprve o učení se společně 
hledat a rozlišovat. Pustíme-li se do konkrétních témat 
bez této schopnosti, rozhádáme se a plodem bude 
zklamání, ne větší důvěra. Konkrétně manželství pro 
všechny by církev rozdělilo, jako se to už stalo u ně-
kterých nekatolíků. Mladá generace se vždycky chtěla 
vymezit a být nová. To je přirozené. My, když jsme byli 
mladí, jsme to také chtěli dělat jinak než naši rodiče. 
Tak to v životě je.

Ale vyjde či vychází katolická církev v něčem 
více vstříc třeba mladé generaci? Například i 
proto, aby byl větší zájem mezi mladými o kněž-
skou službu či řeholní život?  
Dovolte, abych se znovu přesunul do jiného patra. 
Duchovní povolání je nepředstavitelné bez ochoty se 
darovat. Řešením proto nemůže být, že budeme snižo-
vat laťku a přizpůsobovat se světu. Já naopak mladým 
věřím a počítám s tím, že jim jde o vysoké cíle. Musí-
me jít hlouběji do sebe a proměnit svůj postoj. O tom 
především je povolání ke kněžství či řeholím. Nejde o 
prestiž a moc, ale o službu.

Neobáváte se ale stále většího odklonu lidí od 
katolické církve? 
Ano, jedním z důvodů, proč se mladí vzdalují od Boha, 
je například závislost na pornografii, třeba u malých 
školáků. Jednal jsem o tom už na školní inspekci i 
ministerstvu školství. Zastavit podnikání zločinců na 
internetu však nebude lehké, protože jde o moc vel-
ké peníze. Pak potřebujeme nově objevit Boha, jeho 
vztah ke mně a můj vztah k němu, to považuji v životě 
člověka za velmi důležité. Bez toho živá víra neporoste.

My jsme měli nyní na mysli především vystupo-
vání samotné katolické církve jako instituce. Co 
ona udělá, aby lidem více přiblížila samu sebe i 
víru? Nemáte obavu, že budete jako církev ztrá-
cet vliv a důvěru?
Nekladu zmiňované nároky jen na druhé, ale i na sebe. 
Avšak prakticky. Podívejme se na projekt Tříkrálové 
sbírky, u jejichž základů jsem stál. Ze začátku se tako-
vá sbírka těžko prosazovala, ale postupně se mi začali 
ozývat sami starostové, proč u nich se nekoleduje. 
Dnes je tato sbírka ohromně velká a nesmírně uži-
tečná. A nejde v ní zdaleka jen o peníze pro potřebné, 
které využívá Charita České republiky. Vytváříme tím 

mimo jiné nová společenství i vazby v církvi. To ještě 
neznamená, že se koledníci stanou věřícími, ale díky 
sbírce je vychováváme, uvědomují si, jak je důležitá 
charita, co dělá a jak je potřebné druhým lidem pomá-
hat. Rozvíjejí sami sebe.

Takže chcete říci, že je důležité vytvářet podob-
né projekty a takto v lidech mimo jiné vytvářet 
vztah k církvi a pomoci druhým? 
Ano. Jsem příznivcem konkrétních věcí, kterými jako 
církev prokazujeme službu veřejnosti. O to se snažím 
mnoho let. Zmínili jste životní prostředí. Už před léty 
jsme udělali velkou akci, kdy věřící na farních zahra-
dách brigádnicky vysázeli tisíce stromů. Nebo vezměte 
například hospice. Před dvaceti lety se v České repub-
lice hodně bojovalo za eutanazii. Byli jsme kritizovaní, 
že jsme proti ní, bylo nám vytýkáno, že jsme krutí a 
chceme nechat nemocné trpět. Služba naší charity 
ale pomohla k rozvoji paliativní medicíny i domácích 
hospiců. Dříve byl jeden paliativní lékař v kraji, dnes 
jich je aspoň 150. Díky tomu dnes nemusí lidé umírat 
v bolestech a osamocení.

Je úžasné, kolik obětavých lidí například napo-
máhá rozvoji hospiců a jak stále více lidí umírá 
v domácím prostředí mezi svými blízkými místo 
v nemocnici. Na co dalšího se chcete jako arci-
biskup pražský zaměřit? 
Jak jsem řekl při svém příchodu, záleží mi velmi na ro-
dině a farnosti. Chci rozvíjet farnosti jako společenství 
lidí. Například tady v Praze funguje církevní centrum 
pro rodinu, psychologická poradna a řada dalších ak-
tivit. Je potřeba nabídnout lidem pomoc. Chci, aby se 
ještě víc rozvinula příprava na manželství a doprová-
zení mladých manželů. Mnohým zkrachuje manželství 
jen proto, že nebyli dost připravení. Někteří namítají, že 
před 50 lety se nepřipravovalo, tak proč se to musí dě-
lat dnes. Lidé jsou ale jiní. Mladá generace vyrůstající 
na počítačích má jiný vztah k realitě. Komunikují přes 
sdělovací prostředky a doma jim to skřípe. Potřebují 
najít řešení, které už existuje.

Jak byste si tuto větší přípravu představoval?
Nabízí se programy přípravy na manželství. V Olomou-
ci jsme měli v každém děkanátu pobočku centra pro 
rodinu a všichni faráři měli povinnost poslat snouben-
ce do těchto center. Tam měli čtyři setkání a čtyři měli 
mít s knězem. Dříve to vše dělal jen kněz, dnes polovi-
nu dělají laici, v drtivé většině ženy. Mile mě překvapi-
lo, že se tam objevovali i nevěřící, kteří neměli zájem o 
církevní svatbu. Chtěli svatbu na radnici, ale chtěli se 
na manželství připravit. Nenašli nic jiného než diecézní 
centrum pro rodinu a odchodili přípravu tam. To je jed-
na z důležitých věcí, které bych chtěl rozvinout.

Když jste byl vybraný na váš současný prestižní 
post arcibiskupa pražského, říkal jste po pře-
chodu z Moravy do Prahy, že to vnímáte jako 
něco dočasného na tři čtyři roky. Stále to platí? 
A jak jste si tady zvykl, nebudíte se v noci sta-
rostmi?
Je to změna skutečně velká a starostí je dost. Díkybo-
hu spím dobře. Kdybych nespal, tak bych to nezvládl. 
Jsem ale spokojený a baví mě to.

Takže byste byl rád, kdybyste mohl, v této práci 
pokračoval i více let?
V srpnu mi bude 75 roků a podám povinnou abdikaci. 
Bude záležet, kdy ji v Římě přijmou. Oni vědí, že mě to 
baví a že jsem svobodný.

www.aktuálně.cz/06.02.2023 (mírně kráceno)

Rozhovor s pražským arcibiskupem 

Mons. Janem Graubnerem
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Podstata manželství a rodiny

90. Církev v Evropě musí v každém svém vyjádření 
věrně předkládat pravdu o manželství a rodině. Pal-
čivě v sobě pociťuje tuto potřebu, protože ví, že tento 
úkol ji kvalifikuje v síle evangelizačního poslání, které 
jí svěřil její Ženich a Pán a které dnes znovu vyvstává 
s neobvyklou naléhavostí. Nemálo kulturních, spole-
čenských a politických faktorů totiž přispívá k tomu, 
že vyvolávají stále zřejmější krizi rodiny. Různou měrou 
ohrožují pravdu a důstojnost lidské osoby a ohrožují 
samu ideu rodiny tím, že ji překrucují. Stále více bývá 
popírána hodnota nerozlučitelnosti manželství; poža-
duje se právní uznání faktického soužití, jež se staví 
na roveň právoplatným manželstvím; nechybí pokusy 
zprávoplatnit existenci párů, kde pohlavní rozdílnost 
není podstatná. V tomto kontextu se od církve žádá, 
aby s novou silou hlásala to, co evangelium říká o 
manželství a o rodině a aby ukázala na význam a 
hodnotu spásonosného Božího plánu. Zvláště je nutné 
znovu opakovat, že tyto instituce vycházejí z Boží vůle. 
Je třeba znovu objevit pravdu o rodině jako intimním 
společenství života a lásky otevřeném plození nových 
osob; stejně tak objevit její důstojnost coby „domácí 
církve“ a její účast na poslání církve a na životě spo-
lečnosti.

91. Podle synodních otců je třeba uznat, že mnoho 
rodin je ve svém každodenním životě lásky viditelnými 
svědky přítomnosti Ježíše, který je doprovází a pod-
poruje darem svého Ducha. Aby se podporovalo jejich 

putování, bude zapotřebí prohloubit teologii a spiritua-
litu manželství a rodiny; rozhodně a otevřeně hlásat a 
ukazovat prostřednictvím účinných příkladů pravdu a 
krásu rodiny, založené na manželství chápaném jako 
stálé a životu otevřené spojení muže a ženy; rozvíjet 
v každém církevním společenství náležitou a organic-
kou rodinnou pastoraci. Zároveň bude nutné ze strany 
církve poskytovat mateřskou péči a pomoc těm, kteří 
se ocitají v obtížných situacích, jako například svo-
bodným matkám, rozvedeným osobám či opuštěným 
dětem. V každém případě bude zapotřební se starat, 
doprovázet a podporovat patřičný význam rodin, jed-
notlivých nebo sdružených v církvi i ve společnosti, a 
zasazovat se o to, aby ze strany jednotlivých států a 
samotné Evropské unie byla rozvíjena autentická a 
přiměřená rodinná politika.

92. Zvláštní pozornost musí být vyhrazena výchově k 
lásce mladých a snoubenců, a to prostřednictvím pří-
slušných programů přípravy lidí na manželství, které 
by jim pomohly dospět k sňatku v čistotě. Církev se ve 
své výchovné práci ukáže jako starostlivá, když bude 
doprovázet novomanžele i po svatbě.

93. Nakonec je církve povolána vycházet s mateř-
skou dobrotou vstříc těm manželským situacím, v 
nichž snadno vymizí naděje. Zvláště „tváří v tvář tolika 
rozvráceným rodinám se církev cítí povolána nevyja-
dřovat přísný soud a zdrženlivost, ale spíše vkládat do 
tolika lidských dramat světlo Božího slova, doprováze-
né svědectvím jeho milosrdenství. V tomto duchu se 

pastorace rodin snaží ujímat také situací věřících, kteří 
se rozvedli a poté uzavřeli nový občanský sňatek. Ti 
nejsou vyloučeni ze společenství; jsou zváni, aby se 
podíleli na jeho životě a prodělali cestu růstu v duchu 
evangelijních požadavků. Církev, aniž by jim zamlčova-
la pravdu o objektivním mravním nepořádku, v němž 
se nacházejí, a o následcích, které z něho vyplývají pro 
přijímání svátostí, chce ukázat celou
svou mateřskou blízkost.“

94. Je-li nutné pro službu evangeliu naděje vyhradit 
náležitou a přednostní pozornost rodině, je stejně ne-
pochybné, že samy rodiny mají ve prospěch evangelia 
naděje též plnit svůj nenahraditelný úkol. Proto s důvě-
rou a láskou znovu vybízím všechny křesťanské rodiny, 
které žijí v Evropě: „Rodiny, staňte se tím, čím jste!“ 
Vy, rodiny, jste živým znázorněním Boží lásky; máte 
totiž „poslání střežit lásku, zjevovat ji a sdělovat jako 
živý projev a skutečnou účast na Boží lásce k lidem a 
na lásce Krista, našeho Pána, k jeho Snoubence círk-
vi“. Vy jste „svatyní života. Jste skutečně svaté: jste 
místem, v němž může být život, dar Boží, přiměřeně 
přijímán a chráněn před nejrůznějšími útoky, jimž je 
vystaven, a kde se může rozvíjet v souladu s požadav-
ky opravdového lidského růstu“. Vy jste základem spo-
lečnosti, neboť jste prvotním místem „zlidštění“ osoby 
a občanského života, vzorem pro navázaní společen-
ských svazků v lásce a solidaritě. Buďte věrohodnými 
svědky evangelia naděje! Protože vy jste radost a na-
děje, „gaudium et spes“.

ECCLESIA IN EUROPA XXX.        
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

Po třech letech jsme byli 
svědky úspěšné resuscitace 
Farního plesu. Po počáteční 
nedůvěře v úspěch akce se 

nakonec týmu kolem p. Ilony Patrné podařilo připravit akci, jenž je v rámci letošní 
plesové sezóny na Broumovsku možné označit za velice úspěšnou. Znační podíl 
na úspěchu má i seskupení mladých hudebníků JEŽKOVY VOČI, jež nejenom, že 
odehrálo svůj vůbec první celovečerní ples, ale rovněž tak zcela jistě přitáhlo na ples 
nemalou část spolužáků z broumovského gymnázia. 

Všem, kdo se podíleli jak na vzdálené přípravě, tak i na finálním průběhu, 
rovněž tak sponzorům duchovním a materiálním, upřímné Pán požehnej! 

Bez ochoty a nasazení každého jednoho, počínaje tombolou (nakonec bylo 230 cen), 
šatnou, barem, výčepem, kuchyní, přípravou a úklidem, by takto radostnou zprávu 
nebylo možné uveřejnit.  

Vyúčtování

Příjem (vstupné, výčep, bar, tombola): 65.817 Kč
Výdaje: 
- Kapela    - 15.000 Kč
- OSA    -   1.800 Kč
- Pivo     -   5.300 Kč
- Víno (p. Tóth ml.)   -   3.800 Kč
- Potraviny, alko, nealko (p. Rusín)  - 5.110 Kč
- Potraviny, alko, nealko (MAKRO)  - 9.590 Kč
- Maso a ostatní   -   4.312 Kč

Zisk celkem   + 20.905,-Kč

P. Martin Lanži 

XII. farní ples
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MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
TOMÁŠ ŠPIDLÍK

SLYŠET BOHA V RANNÍM VÁNKU

KNA 2005

1. Náboženství od nás nežádá, abychom oplývali city, ale abychom zachovávali přikázání. 

Nemáme být těmi, kteří říkají „Pane, Pane“, ale těmi, kdo plní Boží příkazy.

2. Evangelium nám nařizuje, že máme milovat bližní a nepřátele, pravděpodobně je to proto, že jde o stejné lidi.

3. Všechny ctnosti se snadno pěstují na dálku, ale obtížně se uskutečňují zblízka. 

4. Pravá křesťanská láska se umí přenést přes antipatie osobní, rasové, stavovské, národní.  

Všichni se ale nevědomky často dopouštíme jedné chyby: dostatečně neoceníme dobré vlastnosti člověka, s nímž se denně stýkáme. 

5. Člověk se podobá Bohu, když odpouští.

6. Pravé křesťanství nečeká, až se změní svět, ale věří, že ho změníme my sami.

7. Láska není možná bez oběti, a právě oběť jí dodává opravdovou hodnotu.

8. Kdo opravdu hledá Boha, najde ho i v druhých, protože všichni jsou Božím obrazem a Božími dětmi.

9. Abychom byli šťastní, k tomu není potřeba měnit svět, ale je třeba najít ke všem věcem správný postoj.

10. Modlitba předpokládá čistotu života, ale na druhé straně také sama očišťuje, vede k mravní čistotě.

11. Kdo věří v Boží prozřetelnost, v inspiraci Ducha svatého, je duchovně stále mladý. 

Stále něco nového od Boha přijímá a je ochoten se den ze dne něco nového naučit.

12. Na světě jdou vždycky dva hříchy pospolu – jeden toho, kdo zlo dělá, a druhý toho, kdo je trpí.

13. Úzké okolí křesťana má být posvěceno jeho přítomností, Duchem svatým, který žije v jeho srdci. 

Nejdřív ovšem musí očistit svůj vlastní chrám, a teprve pak může očistit vše, s čím přijde do styku.

14. Kdo se naučil hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při všem, co dělá a co vidí kolem sebe.

15. Zlé myšlenky jsou jako hadi; pustíš-li je do ráje srdce, usadí se tam a udělají si tam hnízdo, svou líheň.

16. Křesťanství přináší radostné poselství, že v Kristu se spojil Bůh a člověk v jednu osobu, a proto je neoddělitelná láska k Bohu a k bližnímu. 

17. Mít rád druhé jako sebe sama – to má větší cenu než všechny oběti dohromady.

18. Musíme se rozhněvat proti ďáblu, ne proti hříšníkovi. Je dobré vzplanout proti zlu, ne proti lidem.

19. Jako chrám posvěcuje celé město, tak lidská duše je povolána k tomu, aby posvěcovala okolí, v němž žije.

20. Bůh žádá od těch, které volá ke své službě, věčně mladé srdce. Život v Kristu je stále dospívání, a proto vyžaduje stále změny.

21. Když člověk hřeší, svobodně se ničí, podobně jako když někdo pije jed. 

22. Každému člověku dal Bůh jeho čas, aby se mohl rozvinout a stát se tím, kým ho Bůh chce mít už od věčnosti.

23. Duše vidí Boha podle toho, jak má čisté srdce.

24. Neboj se dojmů, boj se rozhodovat pod jejich vlivem.

25. Křesťané, kteří rádi vyhledávají samotu, v ní dokážou vidět moře Božího milosrdenství, a proto si umějí odpočinout. 

Ale brzy nato pospíchají, aby pomohli těm, s nimiž mají soucit.

26. Kolik času člověk ztratí každý den zbytečně? Ztrácíme sami sebe, ne čas.

27. Každý z nás má dějiny vlastního života. Jsou v něm různé etapy a každé z nich dává Bůh potřebný čas. 

Všechny ale mají jeden smysl – setkání s Kristem.

28. Milosrdenství není shovívavost, tolerantnost vůči hříchu, ale postoj, který umožňuje nápravu, návrat.

29. Život je příliš krátký na to, abychom četli jen dobré knihy. Musíme si najít ty nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme Boží moudrost.

30. Je potřeba naplnit srdce Boží milostí, světlem Ducha svatého. A je-li srdce už jednou naplněno, začne vyzařovat i navenek.

31. Nejkrásnější schopností člověka je láska, a ta se musí projevit i v práci.
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

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

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

19. března
Broumov, sv. Václav  08:30
Vernéřovice  10:00 
Broumov, sv. Petr a Pavel 10:00
Broumov, klášter  17:00

26. března
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. března mše sv. za smíření 
v kapli PM v Šonově v 17:00 

Slavnost sv. Josefa – přesun ze 4. postní neděle, 
mše sv. v pondělí 20. března v 17 hod u sv. Václava  

**Slavnost Zvěstování Páně 
sobota 25. března v 10:00, P+P

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

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.; 
v sobotu 25. března nebude, bude až v sobotu 

před Květnou nedělí 1. dubna od 09:00 
do 11:00, 3 kněží. Křesťan-katolík má alespoň 

jednou za rok přistoupit k svátosti smíření, 
ideálně během Velikonoc).  

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.

Mládež na Břevnově   

Zvláště pro biřmované v září 2022 je připraven víkend v břevnovském klášteře od pátku 17. března 
do soboty 18. března.
Pátek: odjezd od fary v 14 hod, v 18 hod mše sv. s p. arciopatem, společné setkání.
Sobota: možnost mše sv. v 7 hod, poté snídaně; v 9 hod setkání u duchovního tématu s p. arciopatem, oběd, 
prohlídka vybraných historických částí Prahy, návrat domů v sobotu ve večerních hodinách. 

P. Martin Lanži


