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BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
Cena ~ dobrovolná... děkujeme za Váš příspěvek

Ročník 5 ~ Červenec 2012 ~ Číslo 07

2013
Již v únoru minulého roku byly v Římě zahájeny přípravy na
jubileum sv. Cyrila a Metoděje. Psal se rok 863 a soluňští bratři přišli na
území Velké Moravy. Z letošního květnového prohlášení Svatého otce
není jisté, zdali se on osobně oslav výročí 1150 let příchodu slovanských
věrozvěstů zúčastní. Je však zřejmé, že pro slovanské křesťany, kteří žijí
nejenom na území dnešní České republiky, bude výročí jejich příchodu
i tak dostatečným důvodem k oslavám. Ne v duchu pompéznosti či
teatrálnosti. Stačí jakákoli forma vděčnosti za to, že naším životem nás
provází víra.
P. Martin Lanži

PROGRAM

NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

ČERVENEC
místo

čas
1. neděle v měsíci 01. 07.

Otovice
Broumov, P+P
Ruprechtice

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

2. neděle v měsíci 08. 07.

Otovice
Broumov, P+P
Žehnání kaple Panny Marie v
Suchém Dole za účasti kardinála
D. Duky OP

08:30 hod
10:00 hod
12:00 hod

3. neděle v měsíci 15. 07.

Heřmánkovice
Broumov, P+P
Šonov, k. sv. Markéty

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

4. neděle v měsíci 22. 07.

Otovice
Broumov, P+P
Vižňov

08:30 hod
10:00 hod
16:00 hod

5. neděle v měsíci 29. 07.

Božanov
Broumov, P+P

08:30 hod.
10:00 hod.
Svátost smíření: 20 min před každou mši svatou
09:00 - 10:00 poslední sobota v měsíci v P+P
Adorace: přede mši sv. na 1. pátek a 1. neděli
BOHOSLUŽBY V TÝDNU
den
místo
čas
úterý
klášterní kostel
18:00
středa
kostel sv. Václava
18:00
čtvrtek děkanský kostel
07:00*
pátek
děkanský kostel
15:00
sobota hřbitovní kostel PM
08:00
* sv. Cyril a Metoděj: mše sv. jenom
u P+P v 08:30 hod
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Dvanáct
Určitě jste postřehli, že od květnového čísla vychází
BIM na dvanácti stranách. Těch 12 stran zatím v ne malé
míře zaplňují články z internetu. Do dvou předposledních čísel psala Marie Pelánová, teď zas Patrní. Rád bych
to vnímal jako vlaštovku, která povzbudí k psaní do nejčtenějšího křesťanského periodika na Broumovsku i další. Přes léto budou výlety, tábory. Můžete připojit zážitky
ze svých cest či úvahy.

Rozhodně není bez zajímavosti, že i když už existují
internetové stránky farnosti (www.broumovfarnost.
cz), počet výtisků BIMu neklesá. Spíše naopak. Koupě
nové kopírky se tedy jeví jako krok správným směrem.
Rovněž i to, že máme BIM.
A snad jako poslední informaci přijměte, prosím, i to,
že už rok jsem vikariátním kaplanem pro mládež a necelý
půlrok fungují i mládežnické stránky vikariátu Náchod
(vikariatnachod.webnode.cz).
P. Martin Lanži

1. svaté přijímání
V neděli 27. května, o slavnosti Seslání Ducha, poprvé přistoupili ke stolu Páně
Jan Pelán, Dorotka Šikulová a Antonín Mráz.

Léto 2012 – plánované akce farnosti:
8. červenec, 12:00 Žehnání kaple Panny Marie v Suchém Dole
(Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP, Jeho Exelence Mons. Jan Vokál)
22. - 23. červenec: Jakubsko-anenský víkend v Ruprechticích a Vižňově
(sobotní odpoledne - rodinný program na ruprechtické faře; v neděli v 16:00 hod. mše sv. ve Vižňově)
4. srpen: Křinická pouť (dopoledne mše sv. na Hvězdě; odpoledne litanie + setkání pod Hvězdou)
6. - 11. srpen: Farní tábor v Machově (město Broumov přispělo částkou 10 000 Kč)
15. srpen (středa), 18:00 žehnání varhan hřbitovního kostela PM
14. - 19. srpen: Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
27. - 31. srpen: Farní pouť do Rohru (Německo) (Předpokládaná cena 5.000,-Kč/autobus + polopenze)
22. září: Farní pouť do Prahy - Strahova
Prázdninové čtvrtky pro děti: sraz u fary v 9:00 hod (podněty vítané)
Celé léto probíhá festival ZA POKLADY BROUMOVSKA.
~2~

BIM ~ BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
Machov 2012
Nezadržitelně se blíží prázdniny a s nimi i náš tábor. Proto bychom rádi poprosili rodiče, aby si v
kostele, nebo zde v BIMu vzali přihlášky a do konce června je odevzdali vyplněné do sakristie.
Neurčujeme žádnou věkovou hranici, a tak necháváme zcela na rodičích, aby posoudili schopnosti a
samostatnost svých ratolestí, které nám hodlají svěřit. Zároveň bych ráda oslovila i dorostence, kteří
by měli zájem podílet se na programu, načerpat zkušenosti s malými dětmi a oživit si druhou
polovinu prázdnin v naší společnosti. Věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu.
IP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ TÁBOR
Termín : 6.8. - 11.8.2012
Místo : Machov
Přihlašuji své dítě ......................................................... narozené ............................. na výše
uvedený tábor a souhlasím s poplatkem 500 Kč za ubytování a stravu.
Dne ..............................................
Zákonný zástupce : .....................................................
Telefon:

…..............................................

......................................

(podpis)

Podrobnosti u p. Patrné na tel.č. 775 288 718
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Řeč na Žofínském fóru
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českou biskupskou
konferencí a Hospodářskou komorou ČR pořádala 17. dubna
2012 agentura NKL Žofín v žofínském paláci debatu na téma
„Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?“. Kromě
jiných na ní promluvil také kardinál Duka.
Vážení přítomní, dámy a pánové, nejprve bych chtěl
poděkovat za pozvání a za to, že se tato konference v rámci Žofínských fór koná. Chtěl bych ale také poděkovat
obcím, městům a krajům za opravdovou spolupráci a
podporu během celých dvaceti let. Jejich podpora nevyplývá ze zákona, ale vyrůstala z odpovědnosti
vůči kulturnímu dědictví, které představují
církevní objekty všech
církví, ale i synagogy
židovských obcí. Chtěl
bych také vyjádřit svou
vděčnost za to, že právě
samospráva pochopila
roli církví a náboženských společností a podporuje úsilí této třetiny
obyvatelstva.
Odvážím se tvrdit, že jsem asi nejstarším účastníkem
jednání mezi církví a státem. Nikoli dle data narození, ale
proto, že se jednání účastním od 16. prosince 1989. Vážím si toho, že po všech peripetiích a vzájemných vysvětlováních byla se všemi vládami nacházena určitá forma
řešení. Chtěl bych proto říci, že můj určitý dík patří všem
premiérům.
Velmi často můžeme číst ve sdělovacích prostředcích, že ten či onen není spokojen s tímto návrhem nebo
s řešením celé problematiky. Upřímně řečeno, je jasné,
že není možné, aby byl plně spokojen každý. Výsledek
těchto jednání, návrh zákona, je výsledkem dlouhé cesty vzájemného naslouchání, úcty, tolerance, potřebných
kompromisů a ústupků, a to i vzhledem k nejrůznějším
momentům, které vstupují do našeho života. Často také
slyšíme otázku, proč řešení neodložit. Hospodářská krize
není na jedno volební období, ale problémy konzumní
společnosti nás budou pronásledovat nejméně dvě de-

setiletí a je otázka, zda vůbec starý kontinent tento problém vyřeší. Nechci strašit, ale je to závažná věc. Nikdo
z nás, a domnívám se, že ani páni poslanci, ani paní ministryně, nemá představu, jak vypadá dvacet třicet miliard
pohromadě, ale abychom si přiblížili onen poměr, představme si rozpočet jako 1200 korun. Potom víme, že ona
částka, kterou církve dostávají, je koruna padesát. Věřím
tomu, že tato poměrná částka by neděla potíže nikomu
z nás. Jestliže propočteme ona odškodnění, dostáváme
se na částku tři koruny dvacet na určitou dobu. Všechny
výpočty ale ponechám odborníkům a nebudu zasahovat
ani do otázek právních.
Měl bych spíše
prosbu na širší veřejnost, aby debata,
která se vede, byla
skutečně debatou
celospolečenskou,
abychom si uvědomili např. to, že
rozpočet římskokatolické církve, největší církve, je srovnatelný s rozpočtem
Národního divadla
a je srovnatelný s
rozpočtem jednoho prvoligového fotbalového klubu.
Jestliže budeme diskutovat o tom, kolik kdo má stoupenců nebo zájemců, tak je zapotřebí říci, že týdně sleduje
náboženské obřady všech církví minimálně půl milionu
obyvatel, fotbalové zápasy, pokud není mistrovství světa,
pouze 250 tisíc lidí. V případě velkého zájmu je to 350
tisíc. Neříkejme, že církve jsou parazity a my žijeme nad
poměry.
Děkuji za to, že žijeme ve společnosti, kde je vztah
církve a státu kooperační, protože církve nejen že jsou
zde jako instituce nábožensko-kulturní, ale víme také, že
církve (charita, diakonie) patří k největším charitativním
organizacím v naší zemi, a je opravdu velmi milé překvapení, že při tsunami v Thajsku se české charitativní organizace v čele s církevními ocitly mezi třemi největšími
pomocníky v první fázi. Myslím, že to o něčem vypovídá.
Rovněž tak církevní školství, které sice není masovou záležitostí, ale při státní maturitě a i při jiných příležitostech
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ukázalo, že je platnou formou školního vzdělávání.
Přáním většiny obyvatel je finanční oddělení církví od
rozpočtu. My jsme se rozhodli poprvé v dějinách této
země napříč církvemi – jak s Českou biskupskou konferencí, tak s církvemi, které jsou sdruženy v Ekumenické
radě církví, tak spolu s Federací židovských obcí, ale také
se Svazem měst a obcí, s agrární komorou, s Asociací soukromě hospodařících zemědělců na určité formě řešení,
ale i spolupráce do budoucna.
Co mne opravdu mrzí, co považuji za nedobrou
známku naší společnosti, jsou určité projevy, které porušují zákony této země, narušují demokratické a společenské soužití. Jsou to projevy, které neuznávají ani ústavní
soud, ani základní formy tolerance, které mají být v této
zemi respektovány. Byla zde naznačena soudní cesta řešení. Přiznám se, že kdyby k této situaci mělo dojít a měl
bych si představit, že budu soudně vymáhat od několika
tisíc rodin v Praze odškodnění, tak budu volit cestu svého předchůdce svatého Vojtěcha. Církve nepřistoupí na
takovýto způsob, aby jedna nespravedlnost byla nahrazována ještě horší nespravedlností. Nedokážu si ani představit, že by soudy byly nahrazovány referendem. Musíme si
uvědomit, že žijeme ve 21. století a ne v rodovém či kmenovém společenství.
Mrzí mne, že zde není pan poslanec Jandák, který byl
v parlamentní komisi, a přeji jeho manželce, aby operace
dobře dopadla, aby se on mohl účastnit dalších diskusí.
Jsem rád, že jste zde vy, pane Dienstbiere juniore, protože
s vaším otcem mě poutalo přátelství a měli jsme řadu diskusí i o těchto otázkách a vždy jsme se shodli. Vy často navrhujete fondy, kam by se převedl církevní majetek, ale na
druhou stranu se bráníte fondům např. penzijním a podobně, protože víte, že je zde veliké nebezpečí při jejich
obhospodařování. To bylo také tématem diskuse s premiérem Zemanem v Kramářově vile, kde jsme poukazovali
na to, jak všechny fondy dopadly. On tehdy řekl: „Vy to
dovedete.“ Já myslím, že by to nebylo řešení. Na druhou
stranu my sami uvnitř tohoto hospodaření musíme jisté
fondy vytvořit. Důvodem je princip solidarity, kdy se bohatší budou dělit s chudými v rámci diecézí a řeholí.
Další námitkou bylo to, že církevní majetek byl kontrolován a církve s ním nemohly svobodně nakládat. Ale
ani dnes s ním nedisponujeme zcela volně. S objekty a budovami, které jsou pod ochranou památkového zákona,

můžeme manipulovat pouze se svolením památkového
úřadu. Jsme také jistým způsobem kontrolováni z ústředí
církve. Neznamená to, že by náš majetek byl majetkem
Vatikánu, ale žádný biskup a žádný představený nemůže
postupovat tak, jako kdyby se jednalo o jeho majetek. Je
zde tedy určitá kontrola. Zřízení našich fondů solidarity
pro případ určitých hospodářských těžkostí a vyrovnávání také znamená, že určité ústředí bude každý rok dostávat jak rozvahu, tak výsledovku, aby kontrolovalo, zda
jednotlivé právnické osoby správně hospodaří.
Během dvaadvaceti let se také často objevovala otázka, zda církev vlastnila majetek. Právníci jistě vědí, o čem
je řeč, a doufám, že to zase někdo špatně nepochopí. Církev nevlastnila žádný majetek. Majetek vlastnily farnosti,
biskupství, kláštery, nadace a tak je tomu i s oním vydáváním. Majetek po schválení zákona se nevydá církvi. Každá
církevně-právnická osoba, ať bude katolická, evangelická
či půjde o židovskou obec, se dostaví s platným výpisem
z katastru, který bude posouzen, zdali je požadavek legitimní. Půjde tedy o podobný způsob, jako tomu bylo u
jiných. Na rozdíl od ostatních se nevyžaduje odškodnění
za dobytek, stroje a podobně.
Chtěl bych poprosit, a nestydím se za to, aby v naší
společnosti zvítězilo hluboké vědomí, že vytváříme jednu občanskou společnost, ve které každý má svá práva,
má i právo na úctu a na uznání a zákonnost patří všem,
protože v tomto řešení nejde vlastně o restituci, ale o naplnění demokracie a právního řádu v naší zemi. Děkuji za
trpělivost. 				
(mírně kráceno)
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Začátkem června proběhlo v italském Milánu celosvětové setkání rodin se Svatým otcem.
Během třídenního setkání mohli účastníci
položit Benediktu XVI. otázky.
Dvě zaujaly i BIM.
Rodina Paleologos (z Řecka) Jsme rodina Paleologos. Pocházíme z Athén. Jmenuji se Nikos a moje manželka Pania, naše
dvě děti Pavlos a Lydie. Před lety jsme spolu se dvěma společníky
investovali všechno, co jsme měli, do malé firmy věnující se informatice. Přišla těžká ekonomická krize, klientů drasticky ubylo
a ti, kteří zůstali, stále více oddalují platby. Stěží dokážeme zaplatit dvěma zaměstnancům, a na nás společníky zůstává jen
nepatrně. Každým dnem ubývá prostředků na obživu našich
rodin. Naše situace je jednou z
mnoha, mezi
miliony dalšími.
Ve městě chodí
lidé se svěšenou
hlavou. Nikdo
nikomu nedůvěřuje, nedostává
se naděje.
Pania: Přestože věříme v
prozřetelnost, jen s námahou si dovedeme představit budoucnost
svých dětí. Jsou dny, Svatý otče, kdy se ptáme, co dělat, abychom
neztráceli naději. Co může říci církev těmto lidem, jednotlivcům
i rodinám, kterým se nedostává perspektiv?
Svatý otec: Drazí přátelé, díky za vaše svědectví, které
zasáhlo moje srdce i srdce nás všech. Co můžeme odpovědět? Slova nestačí. Měli bychom učinit něco konkrétního a všichni trpíme tím, že nemůžeme dělat nic. Mluvme
nejprve o politice. Mám za to, že by měl ve všech stranách
posílit smysl pro odpovědnost, aby se neslibovaly věci,
které nemohou být uskutečněny, aby se neusilovalo jenom o hlasy voličů, ale byla přijata odpovědnost za blaho
všech; aby se pochopilo, že politika je vždycky i lidskou
a mravní odpovědností před Bohem a lidmi. Jedinci pak
samozřejmě trpí a musí snášet danou situaci často bez
možnosti se bránit. Nicméně, můžeme také říci,že každý
se snažíme dělat, co je možné, myslet na sebe, na rodinu

a na druhé s velkým smyslem pro odpovědnost a s vědomím, že oběti jsou nezbytné, aby bylo možné postoupit
vpřed. Co můžeme dělat my? To je otázka, kterou si v
této chvíli kladu. Možná, že by mohlo pomoci partnerství mezi městy, rodinami, farnostmi.. V Evropě máme
síť různých partnerství, kulturní výměny, které jsou jistě
velmi dobré a užitečné, ale možná, že je zapotřebí partnerství jiného typu, totiž aby jedna konkrétní rodina na
Západě, v Itálii, Německu, Francii přijala odpovědnost
za pomoc jiné rodině. Podobně farnosti a města, která by
v konkrétním smyslu skutečně poskytovala pomoc. Můžete si být jistí, že já a mnozí jiní se za vás modlíme, a tato
modlitba nespočívá jen ve vyslovování slov, ale v otevírání
srdce vůči Bohu, který dává kreativitu při hledání řešení.
Mějme naději, že nám Pán pomůže, že Pán bude pomáhat stále.
Rodina
Rerrie (USA)
Žijeme blízko
New Yorku.
Jmenuji se Jay,
pocházím z Jamajky a jsem
účetní, moje
manželka
Anna je pomocnou učitelkou a
to je našich šest dětí od 2 do 12-ti let. Z toho si můžete, Svatosti, dobře představit, že náš život je neustálým během proti času,
plný shánění a komplikací různého druhu. Také u nás ve Spojených státech je jednou z priorit udržení si pracovního místa a k
tomu je třeba nehledět na pracovní dobu, a často tím trpí právě
rodinné vztahy.
Anna: Jistě, ne vždy je to snadné. Máme dojem, Svatosti, že
instituce a podniky neusnadňují harmonizaci pracovní doby a
rodinných rytmů. Představujeme si, že ani pro Vás není snadné
smířit nekonečné závazky s odpočinkem. Máte nějakou radu,
která by pomohla při hledání této nezbytné harmonie? Jak pomoci rodinám žít ve víru tolika podnětů ukládaných soudobou
společností, aby sváteční čas prožívaly podle Božího Srdce?
Svatý otec: To je velká otázka. Myslím, že rozumím
tomuto dilematu mezi dvěma prioritami, zásadním prvenstvím pracovního místa a prioritou rodiny. Jak obě
tyto priority smířit? Mohu se pokusit o nějakou radu.
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Zaprvé, existují podniky, které poskytují určité výhody
pro rodiny – při narozeninách, apod. – a uvědomují si, že
dopřát nějaké volno je v posledku výhodné i pro podnik,
protože to posiluje lásku k práci, a tedy i samotný podnik.
Chtěl bych proto vyzvat zaměstnavatele, aby mysleli na
rodiny a na to, jak napomáhat tomu, aby tyto dvě priority

byly sladěny. Za druhé, zdá se mi, že je třeba hledat určitou přirozenou kreativitu, což není vždy snadné. Každý
by měl přinášet do rodiny alespoň nějaký drobný prvek
radosti, pozornosti, sebezapření, aby rodina byla spolu,
a tak aby byly přijímány a překonávány noci, temnoty,
o kterých jsme mluvili. Myslet na ono velké dobrodiní,
kterým je rodina. I uprostřed velkých starostí přijít každý
den s něčím krásným, nalézt smíření oněch dvou priorit.
A potom neděle, svátek, doufám, že den Páně je v Americe dodržován. Domnívám se, že neděle jakožto den Páně
je také velmi důležitá jako den člověka, abychom byli
svobodní. To byl podle příběhu o stvoření původní úmysl
Stvořitele - aby jeden den byli všichni volní. V této svobodě jednoho pro druhého, pro sebe, jsme svobodní pro
Boha. Myslím, že bráníme-li neděli a svátky jako Boží dny
a tím i dny lidství, bráníme tím svobodu. Přeji vše dobré.
ERF
Ve středu 20. června se krátce sešla ERF. Ohledně šonovské dotace vyslechla informace o stávající situaci a o
pravděpodobném postupu. Ohledně norských fondů
doporučila jít jenom na hranici možnosti splácení úvěru.
Duchovní správce dále informoval o získání dotace pro
božanovské varhany z KHk ve výši 200.000,- Kč, o přípravách před zahájením oprav střechy děkanského kostela,
o závěrečné fázi restaurování fresek v Martínkovicích a o
dalších pracích ve Vižňově na střeše kostela sv. Anny.
P. Martin Lanži
~7~
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DEUS CARITAS EST VIII.
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
14. Nyní ale musíme věnovat pozornost dalšímu
prvku lásky, neboť „mystika“ této svátosti má sociální charakter. Je tomu tak proto, že ve svátostném společenství
– přijímání - jsem sjednocen s Pánem i se všemi ostatními,
kdo ho přijímají: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast
na jednom chlebě“ (1 Kor 10, 17), vyznává svatý Pavel.
Sjednocení s Kristem je současně sjednocením se všemi
těmi, jimž se daruje. Krista nelze mít výhradně pro sebe,
mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, kdo mu patří
nebo mu patřit budou. Společenství – přijímání - mne
vyvádí ze mne samého k Němu, a proto také směrem k
jednotě se všemi křesťany.
Stáváme se „jedním tělem“, jsme spojeni v jednu
jedinou existenci. Láska k
Bohu a láska k bližnímu
jsou nyní opravdu sjednoceny. Vtělený Bůh nás
všechny přitahuje k sobě.
Na tomto základě lze pochopit, jakým způsobem
se slovo agapé nyní stalo
také jménem pro Eucharistii. V ní k nám Boží agapé přichází v tělesné podobě,
aby pokračovala ve svém působení v nás a skrze nás. Jedině na základě tohoto christologického a svátostného
východiska lze správně pochopit Ježíšovo učení o lásce.
Přechod, který Ježíš nechává člověka podstupovat od
Zákona a Proroků k dvojímu přikázání lásky k Bohu a k
bližnímu, i odvozování celé křesťanské existence právě z
tohoto ústředního přikázání, není pouze morálkou, která
by mohla existovat autonomně vedle víry v Krista a její
ritualizace ve svátosti. Víra, kult a étos se vzájemně prostupují jako jediná skutečnost, která se ustavuje v setkání
s Boží agapé. Obvyklý protiklad mezi kultem a etikou
zda padá. V „kultu“ samotném, v eucharistickém sjednocení je obsaženo jednak to, že jsme milováni, jednak to,
že následně máme milovat ty druhé. Eucharistie, která se
konkrétně neprojevuje láskou, je sama v sobě neúplná. Z
opačného hlediska, a tomu se budeme muset ještě věno-

vat podrobněji, „přikázání“ lásky se stává možným jedině
proto, že to není pouze požadavek, lásku lze „nařídit“, protože předtím byla darována.
15. Právě na základě uvedeného principu mají být
chápána také velká Ježíšova podobenství. Bohatý požitkář (srov. Lk 16, 19-31) prosí z místa zavržení, aby byli
jeho bratři zpraveni o tom, co se stane člověku, jenž lehkovážně nevěnoval pozornost chudákovi v jeho obtížích.
Ježíš přijímá toto volání o pomoc, abychom tak řekli,
a činí ze sebe jeho ozvěnu, aby nás vyvedl z falešného
poklidu a přivedl nás na správnou cestu. Podobenství o
milosrdném Samaritánovi (srov. Lk 10, 25-37) obsahuje
především dvě důležitá ujasnění. Jelikož pojem „bližní“ se
až do té doby v zásadě vztahoval na příslušníky vlastního
národa a na cizince, kteří
se usadili v izraelské zemi,
tedy na solidární komunitu určité země nebo
určitého lidu, pak nyní je
toto vymezení zrušeno.
Můj bližní je každý, kdo
mne potřebuje a komu
mohu pomoci. Pojem
„bližní“ se univerzalizuje
a zároveň zůstává konkrétní. Navzdory svému
rozšíření na všechny lidi se neredukuje na vyjádření abstraktní a povšechné lásky, která je sama v sobě málo motivující, nýbrž vyžaduje mé odhodlání tady a teď. Zůstává
úlohou církve, aby stále novým způsobem interpretovala
tuto vazbu mezi vzdáleností a blízkostí vzhledem k praktickému životu svých členů. Konečně je na tomto místě
třeba výrazným způsobem zmínit velké podobenství o
posledním soudu (srov. Mt 25, 31-46), v němž se láska
stává kritériem konečného rozhodnutí ohledně hodnoty
nebo bezcennosti určitého lidského života. Ježíš se identifikuje s potřebnými - s hladovějícími, žíznícími, cizinci,
nahými, nemocnými, vězněnými. „Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne
jste udělali“ (Mt 25, 40). Láska k Bohu a láska k bližnímu
se vzájemně prolínají, protože v tom nejmenším se setkáváme se samotným Ježíšem a v Ježíšovi potkáváme Boha.
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KOMPENDIUM
KATECHIZMU

také spolupráce svých tvorů. Zároveň dává svým tvorům
důstojnost, aby sami jednali a byly příčinou jedni druhých.

Souhrn nauky Katechismu
katolické církve ve formě
otázek a odpovědí.

56. Jak spolupracuje člověk
s Boží prozřetelností?
Bůh respektuje svobodu člověku a daruje jí mu a
žádá od něj, aby spolupracoval svou činností, svými
modlitbami, ale také svým utrpením tím, že v něm
vzbuzuje „to, že chce, i to, že pak jedná, aby se mu mohl
líbit“ (Fil 2,13).

51. Proč je důležité tvrdit, že:
„Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi“
(Gen 1,1)?
Protože stvoření je základem všech Božích plánů
spásy, ukazuje všemohoucí a moudrou lásku Boha; je
prvním krokem ke Smlouvě jediného Boha s jeho lidem;
je počátkem dějin spásy, jež vrcholí v Kristu; je to první
odpověď na základní otázky člověka po vlastním původu
a vlastním cíli.
52. Kdo stvořil svět?
Otec, Syn a Duch svatý jsou jediným a nerozdělitelným
počátkem stvoření, i když dílo stvoření se zvláště připisuje
Bohu Otci.
53. Proč Bůh stvořil svět?
Svět byl stvořen k slávě Boha, který chtěl ukázat a sdělit
svou dobrotu a krásu. Konečným cílem stvoření však je,
aby Bůh mohl být „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28), pro
svou slávu a pro naše štěstí. „Slávou Boha je živý člověk a
život člověka je patření na Boha“ (sv. Irenej).
54. Jak Bůh stvořil vesmír?
Bůh svobodně stvořil svět s moudrostí a láskou. Svět
tedy není produktem nutnosti, slepého osudu nebo
náhody. Bůh tvoří „z ničeho“ (ex nihilo), uspořádaný a
dobrý svět, který On nekonečným způsobem přesahuje.
Bůh uchovává stvoření v bytí a řídí je tím, že mu dává
schopnost jednat a tím, že je vede k jeho naplnění skrze
svého Syna a Ducha Stvořitele.
55. V čem spočívá Boží prozřetelnost?
Ta spočívá v dispozici, kterou Bůh vede své tvory ke
konečné dokonalosti, k níž je povolal. Bůh je svrchovaným
autorem svého plánu, ale k jeho uskutečnění používá

57. Je-li Bůh všemohoucí a prozřetelný,
proč tedy existuje zlo?
Na tuto jak bolestnou tak tajemnou otázku, může dát
odpověď pouze celek křesťanské víry. Bůh není žádným
způsobem, ani přímo ani nepřímo, příčinou zla. Osvěcuje
tajemství zla ve svém Synu, Ježíši Kristu, který zemřel
a vstal z mrtvých, aby přemohl velké mravní zlo, jímž je
hřích lidí a které je kořenem jiných zel.
58. Proč Bůh dopouští zlo?
Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil zlo, kdyby
z téhož zla nezískal dobro. Bůh to úchvatně uskutečnil
při smrti a zmrtvýchvstání Krista - vždyť z největšího
mravního zla, zabití jeho Syna, získal největší dobra,
oslavu Krista a naše vykoupení.
59. Co stvořil Bůh?
Písmo svaté říká: „Na počátku stvořil Bůh nebe a
zemi“ (Gen 1,1). Církev ve vyznání víry prohlašuje, že
Bůh je stvořitelem všech věcí viditelných i neviditelných,
všech bytostí duchovních i hmotných, to je andělů a
viditelného světa, zvláště člověka.
60. Kdo to jsou andělé?
Andělé jsou osobní tvorové, čistě duchovní, netělesné
bytosti, neviditelné a nesmrtelné, vybavené inteligencí
a vůlí. Tímže bez přestání patří na Boha tváří v tvář, ho
oslavují a slouží jeho plánům jako poslové při plnění
poslání spásy pro všechny lidi.
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Sv. Tomáš, apoštol; 3. čevenec
Tento apoštol patří mezi Kristovy svědky, o nichž je
více legendárního vyprávění než spolehlivých historických údajů. V době povolání za apoštola žil v Galileji.
Někteří se domnívají, že se tehdy živil rybolovem. Podle
starobylého podání pocházel z chudé rodiny a byl stavitelem a zedníkem zároveň. Zednický úhelník patří mezi
jeho atributy. O jednom jeho stavitelském úkolu hovoří i
jedna z legend, související s jeho pozdější evangelizací na
východě u krále Gundapha. Nás má v první řadě oslovit
jeho skutečně hodnověrný obraz, jak nám ho ukazuje
apoštol Jan na třech místech svého evangelia. První obraz
souvisí s Ježíšovou cestou do Betánie, v čase úmrtí Lazara
a v době, kdy se již židovští předáci rozhodli Krista zabít.
Apoštolé měli na paměti, že nedávno už chtěli Židé Ježíše kamenovat a tak se ho od cesty snažili zrazovat. Ale
„Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!“ (Jan 11,16) Tomáš je
zde plný odvahy a odhodlání jít, kam bude jeho Mistr
chtít. A k tomu přímo vybízí i druhé. Zmíněné příjmení
Didymos je řecké a v češtině znamená Dvojče.
Podruhé o něm Jan mluví při Kristově řeči na rozloučenou u poslední večeře. Ježíš mluvil o tom, že v domě
jeho Otce je mnoho příbytků a on jim jde připravit místo. A když pak pronesl slova: „A cestu, kam jdu, znáte.“
Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom
mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta,
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již
znáte, neboť jste ho viděli.“ (Jan 14,4-7) Apoštol je trochu netrpělivý a přímý, chce mít jistotu. Tak se jeví zde i
později, při nejznámější scéně, v níž se o něm mluví jako o
nevěřícím. Stále ještě setrvával v „rozumářských“ úvahách
a při své upřímné a trochu unáhlené povaze, když mu
ostatní apoštolé oznámili: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl
jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a
dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v
jeho boku, neuvěřím.“ (Jan 20,25)
Ježíš Tomášovy nedůvěřivosti použil k lekci víry. Přišel
znovu osmého dne a potom řekl Tomášovi: „Polož svůj
prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v
mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl:
„Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě uviděl, vě-

říš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ (Jan 20,27-29)
Tomáš měl upřímnou a otevřenou povahu. Zprvu působil v Palestině a asi kolem r. 43 odešel do Habeše. Odtud se plavil do Persie, kde hlásal evangelium na územích
obývaných Parthy, Médy a Hyrkány. Žili na území dnešního Iráku, Iránu a Turkménie. Pak pokračoval v hlásání
Kristova učení u Baktarů, v místech dnešního Afganistánu, Pakistánu a na uzbeckém a tadžickém území. Odtud
podle malabarského breviářového čtení se vydal do Číny,
zřejmě po tzv. hedvábnické cestě. Podle jeho starobylého
obrazu se usuzuje i na jeho působení v Tamo. Z Číny odešel hlásat evangelium do jižních částí Indie. Tam se křesťanství dodnes uchovalo a se starobylými mešními obřady se tam prý křesťané stále hlásí k apoštolu Tomášovi.
Když se trochu podíváme na legendární vyprávění, tak
před zesnutím Panny Marie se u ní měli všichni apoštolé
sejít, někteří se dostavili i zázračným způsobem. Tomáš z
východu, možná až z Indie. Právě v souvislosti s největší
vzdáleností legendární vyprávění udávají jeho pozdní příchod, a že s apoštoly pak šel k Mariinu hrobu, z něhož už
byla vzata do nebe. Na některých obrazech je Tomáš u
Mariina hrobu plného vonných růží a často mu P. Maria
shůry hází svůj pás jako důkaz jejího nanebevzetí. Zdá
se však, že Tomáš by mohl být přítomen jen zázračným
způsobem a žádného důkazu nepotřeboval. Je zde však
vysvětlení atributu pásu.
Tomáš pak v Indii zemřel mučednickou smrtí. Byl
proboden kopím asi na rozkaz nebo se souhlasem tamního krále Mazdae. Podle legend, jejichž vyprávění se dá
pochopit, některé ženy opouštěly své pohanské muže,
kteří jim bránili žít křesťansky a ať se k tomu Tomáš vyjádřil souhlasně, jak se uvádí, nebo ne, museli v něm vidět
příčinu víry svých žen i jejich odporu k pohanství a proto prý došlo k Tomášovu usmrcení nedaleko dnešního
Madrasu. Místo se nazývá Majlapur (dříve zv. Kalamina).
Nad udávaným místem jeho smrti byla v roce 1547 postavena katedrála.
Liturgický svátek byl několikrát měněn, naposledy
r. 1969 z 21.12. na 3.7., kdy se připomíná přenesení jeho
ostatků v r. 394 do Edessy v Sýrii -současné Urfy - na území dnešního Turecka. V roce 1258 se jeho ostatky prý
dostaly i na řecký ostrov Chios a též do Ortony ve střední
Itálii.
www.catholica.cz / Jan Chlumský (mírně kráceno)
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Žďár nad Sázavou bude znovu pokřtěn
Celostátní setkání křesťanské mládeže se vrací po
osmi letech do Žďáru nad Sázavou.
Je půl čtvrté ráno a spícím městem prochází poměrně
hlučná skupinka mladých lidí. „Skoč na stůl, šenkýřko,
svlíkni se..“ „Tiše, prý jsou tu lidé dost hákliví na porušování nočního klidu. Tak Ondro, mlč už!“ „Ale Ájo, dyť je
dobře, a navíc se tu objevíme zase až v srpnu. ..Žízeň je
veliká, život mi útíká..“ Někteří nevrlí obyvatelé z oken
vyhrožují voláním policie, jiné banda zpívajících mladých křesťanů ze spánku nevytrhla. CSM (celostátní setkání mládeže) se bude konat až o letních prázdninách,
v srpnu, ale přípravy začaly už dlouhou dobu před létem.
Koncem dubna se na pět dní sešly vybrané tři kapely ve
Žďáru nad Sázavou, aby se vzájemně poznaly a předvedly
si svou tvorbu, aby v létě, až to všechno vypukne, proběhlo vše bez nejmenších komplikací.
Souboj tří kapel
Z celé republiky byly vybrány tři křesťanské kapely, jež
mají doprovázet celé setkání. Jmenovitě jsou to Adorare,
KaPři a VeKa. Vzhledem ke skutečnosti, že každá kapela
je z jiného koutu republiky a hraje jiný styl hudby, dala se
očekávat jistá nevraživost a především soutěživost mezi
jejími členy. Z počátku byla patrná nejistota každého z
nás a očekávání toho, co předvede „ten druhý“. „ Tož kurňa, nebyli bychom Češi, kdyby sa ze tří kapel nestávala
jedna parta lidí v hospodě!“ odpověděl mi člen Adorare
na otázku, kdy nastal ten zlom, že se lidé přestali vzájemně sledovat, ale začali spolu běžně komunikovat. Ovšem
nestalo se tak docela. Vzhledem k tomu, že nebyli všichni
plnoletí, především velká část Adorare a spousta lidí odmítla chodit po večerech do hospody, utvořila se taková
menší skupina lidí ze dvou kapel, která se vracela každý
den až nad ránem a na konci „soustředění“ se jen těžko
loučila.
Dvě sprchy pro sto lidí
Zřejmě jsme už tak nastavení, že na všem hledáme chy-

by. Na druhou stranu to, že na BiGy, kde jsme byli ubytovaní, má pouze dvě sprchy (což není ve škole nic zvláštního) a bylo nás kolem sta, nastal velký konflikt, především
mezi slečnami. A tak přestože snídaně začínala až v devět
hodin, fronta na koupelnu byla už o půl sedmé ráno. Po
ranní očistě, která často probíhala za doprovodu rytmických nástrojů a vokálů, jež vznikaly boucháním pěstmi na
dveře a vykřikováním popohánějících slovních spojení,
se běžně až do oběda zkoušelo. A nejinak tomu bylo od
odpoledne až do chvíle, kdy nám předložili večeři.
Společenské předsudky
K našemu velkému překvapení se ještě v dnešní době
objevují předsudky vůči křesťanům. Jak jsme zjistili, tak
lidé mají pocit, že „správný křesťan“ má doma klečet v
rohu na hrachu a modlit se růženec. Abych nezapomněla, tak dívky by samozřejmě měly nosit roláky a sukně pod
kotníky. Nejlépe, aby v místě, kde končí sukně začínaly
ponožky neb jinak je to přeci nemorální. A ta skutečnost,
že místní „štamgasti“ potkali skupinu deseti mladých věřících v jednu ráno v hospodě, je pohoršovala natolik, že
způsobila dokonce pár výměn názorů.
Konec dobrý, všechno dobré
Jak jsem si z rozhovorů s ostatními mohla potvrdit, do
Žďáru jsme jeli naprosto všichni se smíšenými pocity. Nikdo nevěděl, do čeho jde, jak se má chovat k ostatním kapelám a k čemu ten společný prodloužený víkend vlastně
je. Za těch pár dní, kdy jsme se stačili všichni navzájem
poznat a s některými dokonce navázat přátelství (minimálně na Facebooku), jsme odjížděli domů s pocity jakéhosi naplnění, s výbornou náladou a novými kontakty.
To vše za pět dní. Můžeme být tedy zvědaví, co nás čeká v
létě. Ačkoli už teď víme, že to bude velká zkouška; neděláme to pro sebe, ale pro druhé, proto, aby si to návštěvníci
setkání užili; musíme ze sebe vydat vše a zvládnout to tak,
abychom my, i všichni ostatní, na srpen mohli vzpomínat
s úsměvem na tvářích.
Andrea Patrná

BIM BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
Náměty na články můžete zaslat e-mailem na adresu: farnost@broumovsko.cz, děkujeme...
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