BIM

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

Ročník 5 ~ Září 2012 ~ Číslo 09

Dar paměti
Uplynulý měsíc nám i média připomínala důležitá jubilea a výročí.
20 let od úmrtí kardinála Tomáška, 10 let od velkých povodní, 44 let
od nechvalné „bratrské“ pomoci, 68 let od Slovenského národního
povstání. A určitě by se našla další. To poslední výročí si pamatuje
už jenom malá část z naší farní obce. Někteří SNP možná prožívali i
přímo. Vstup vojsk Varšavské smlouvy mnozí z nás. A dvě jubilea téměř
většina.
A tak po požehnaném srpnu 2012, kdy se nám vyvedla Křinická
pouť, farní tábor, žehnání varhan U naší milé Paní, či pouť do Rohru,
člověk volá k Bohu a děkuje. Za dar víry, svobody, míru, či příznivého
počasí.
P. Martin Lanži

PROGRAM

NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB

ZÁŘÍ
místo

čas
1. neděle v měsíci 02. 09.

Otovice
Broumov, P+P
Ruprechtice

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

2. neděle v měsíci 09. 09.

Otovice
Broumov, P+P
Vižňov

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

3. neděle v měsíci 16. 09.

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

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

4. neděle v měsíci 23. 09.

Božanov
Broumov, P+P
Ruprechtice

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

5. neděle v měsíci 30. 09.

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**
* O slavnosti sv. Václava mše sv. v 08:30 v P+P
** V sobotu 22. 09. mše sv. nebude (Strahov)
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Sv. Michal, archanděl
Patron: celé církve, vojáků, lékárníků, pekařů, obchodníků,
sklářů, slévačů, radiomechaniků, vahařů, zaměstnanců bank
(1958), vzýván jako pomocník umírajících

Výše uvedeným je naznačen význam nebeského
ochránce Církve v boji se Satanem, který chtěl být jako
Bůh. Mimo úkolu obránce Církve je tento svatý bojovník uváděn jako průvodce do nebe. Zdá se, že tam, kde
vystupuje ďábel jako žalobce, Michael vystupuje jako
obhájce.
Duše lidí bojujících o čistotu nalézají ve sv. Michaelu
(podobně jako v Panně Marii) jistou pomoc. Povzbuzením, abychom se obraceli na svaté, nám může být např. sv.
Jana z Arku, které se zjevoval sv. Michael s anděly a dával jí
dobré rady, posilu a nauku, jak sama uvedla.
Ctihodný služebník Boží, Pius XII., 8. 5. 1940 zdůraznil zvláštní úlohu archanděla Michaela slovy: „Vést duše
k Bohu, do nebeské slávy, to je úkol, který liturgie i tradice připisuje sv. Michaelovi... Michael vás také podporuje
ve vaší roli rodičů a stará se o vás i o vaše děti.“ A vyzval:
„Proste sv. Michaela, aby vzdálil od vašich rodin starosti,
které rodičovskému srdci připravuje vratké zdraví dětí,
jejich krize v dospívání nebo jejich nemoci.“
Papež Jan Pavel II. 27.5. 1987 při pouti do Monte Gargano řekl: „Přišel jsem, abych uctil a vzýval archanděla
Michaela, aby chránil Církev ve chvíli, kdy je obtížné vydávat autentické křesťanské svědectví bez kompromisů a
bez polovičatosti.“
Připomněl, že jako první papež svatyni v Garganu navštívil Gelasius I., který v roce 493 povolil, aby se jeskyně
Zjevení sv. archanděla Michaela stala místem bohoslužby. Od té doby sem přišlo mnoho papežů. Vzpomněl, že
mu Konstantin postavil první svatyni v Cařihradu, slavné
Michaelio. Na Západě se úcta k sv. Michaelovi rozšířila
v 5. století na mnoha místech. A dodal: „Nejslavnější z

mnoha míst jeho uctívání je jistě Monte Gargano.“
Zde se v roce 490 Emanuelovi Elvio zaběhl býk do
jeskyně a něco mu bránilo za ním vejít. Chtěl ho tedy
zastřelit šípem, ale ten se otočil a zranil mu nohu. Na to
v jeskyni zazářilo duhové světlo, kterého se Emanuel polekal. Možná proto, že jeskyně měla být kdysi zasvěcena
Mitrovi. Emanuel šel za místním biskupem Vavřincem
Maioranem, který ho vyzval, aby se tři dny modlil. Třetí
den se biskupovi ve snu zjevil sv. archanděl Michael a řekl
mu: „Jeskyni jsem si vyvolil a je zasvěcena mně. Nesmí se
zde již prolévat krev zvířat. O co na tomto místě budete
prosit, obdržíte. Vystupte proto na horu a zasvěťte jeskyni
křesťanskému kultu.“ Představil se a sdělil, že stále prodlévá v Boží přítomnosti. Traduje se, že biskup na poprvé jeskyni nenalezl. Po dvou letech Odoakrovi barbaři oblehli
Siponto a dali městu lhůtu tří dnů. Biskup tehdy nařídil
konat pokání a modlitby k sv. Michaelu. Ten se mu znovu
zjevil ve snu a přislíbil pomoc. Dopoledne v 10 hodin pak
začala bouře, která pískem a kroupami zasáhla obléhatele a rozehnala je. Biskup se skupinou věřících putoval do
Monte di San Angelo poděkovat za odehnání nepřátel.
Sám ve zjevení uvěřil a od papeže Gelasia I. žádal souhlas
k posvěcení jeskyně. Při novém zjevení mu archanděl Michael sdělil, že není nutné jeskyni posvěcenou jeho přítomností ještě zvlášť světit. Vyzval ho, aby na tomto místě
začal konat modlitby a sloužit Nejsvětější oběť. Zároveň
přislíbil ukázat posvěcení místa.
V roce 590, když v Římě řádil mor, papež Řehoř Veliký konal za jeho odvrácení prosebné průvody. Podle
legendy, když průvod s obrazem P.Marie zahnul u mostu před Hadriánovým mauzoleem, zjevil se nad ním sv.
Michael, který na znamení konce epidemie schovával
meč do pochvy. Památkou je přejmenování na Andělský
hrad. Monte Sant‘Angelo byl r. 1669 okrášlen 10 sochami andělů od Berniniho a na vrcholu hradu je z r. 1753
bronzová socha archanděla Michaela, chystajícího se zasunout meč.
V Římě mu na Via Salaria byla zasvěcena basilika již
v 5. století a ve výroční den jejího posvěcení se slaví jeho
svátek.
V Bibli o něm najdeme tyto texty: Dan 10, 13.21; Dan
12,1; Jud 9; Zj 12, 7.
www.catholica.cz/Jan Chlumský
( kráceno)
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Jak to vidí Mons. Andreas Laun
Čím přitahuje lidi buddhismus? Buddhismus podezírám ze
světonázoru, který nezavazuje lidi
k ničemu, který nezná žádná Boží
přikázání, ze kterých by se člověk
jednou zodpovídal! Když byl dalajláma v Rakousku, Rakušané ho vítali s velkým zájmem a
oslovovali ho dokonce „Vaše Svatosti“! To je téměř urážející i přesto, že oslovovaný se zdál být celkem spokojený.
Je totiž nesmírně podivné nechat se oslovovat „Svatosti“,
pokud se někdo – stejně jako dalajláma – hlásí k ateismu.
Dalajlámu jsem neviděl a přiznávám, že jsem za ním nechtěl ani jít, ani mu vzdát svoji poklonu. A to proto, že mu
nechci přiznat význam, který mu ve skutečnosti nepatří!
Abych nebyl pochopen špatně – jsem připraven mluvit s
každým člověkem, a sice na stejné vzájemné úrovni očí,
to znamená jako člověk s člověkem a ve vzájemné úctě.
To platí samozřejmě i pro pana dalajlámu, prokázal bych
mu respekt náležející každému člověku, možná snad i o
něco malinko více než někomu jinému, neboť zastupuje
větší. Udělal bych ale vše pro to, abych zabránil dojmu,
že ho považuji za náboženskou autoritu. Pokud bych
s ním promluvil, pokusil bych se mluvit také o Bohu, tak
jako u kteréhokoli jiného člověka, který není křesťanem,
když se ho snažím přivést k víře v Krista. Co se týká dalajlámy, jeho poselství neobsahují nic zvláštního, nic, co
by nedovedl vyjádřit kdokoli jiný nebo co dříve nebylo
již mnohokrát řečeno. Především je ale jeho poselství

temné, v doslovném smyslu vlastně „beznadějné“! I kdyby existovalo znovuzrození, zůstává podle buddhismu
na konci jako vítěz vždy jenom smrt a my upadáme do
nicoty nirvány. Naproti tomu, při pohledu na Ježíše Krista jsou zřejmé naděje a vítězství nad tím, čeho se člověk
tolik obává: vítězství nad smrtí, nad pomíjivostí a marností, především ale vítězství nad zdánlivě nenapravitelným
dějinným zlem – přes očekávaný Boží soud. Kdo srovná
buddhismus a křesťanství, musel by být bláznem, kdyby
nakonec nezvolal: doufejme, že křesťané mají pravdu!
Zůstává ještě zodpovědět, proč buddhismus přitahuje
tolik lidí? Buddhismus podezírám ze světonázoru, který
nezavazuje lidi k ničemu, který zná pravidla moudrosti,
ale žádná Boží přikázání, ze kterých by se člověk jednou
zodpovídal! Především ale: tento světonázor neví nic o
jediném Bohu, který se nasazuje pro člověka a který usiluje o jeho lásku! Buddhistů bych se rád zeptal: jak můžete žít bez opravdové naděje a bez vroucí Boží lásky, pro
kterou je stvořeno lidské srdce, i vaše srdce!
V jednom bodu mohu každého buddhistu potěšit:
Bůh si přeje spásu každého člověka, samozřejmě i buddhistů a čeká se svojí nabídkou. Ta platí pro každého
člověka. Bůh se chová jako správně naprogramovaná
GPS navigace. Člověk se může stokrát vydat jiným, nesprávným směrem, Bůh ale cestu „přepočítává“, koriguje
pořád znovu a vede toho, kde se nechá vést, do cíle všech
tužeb, k Bohu. Buddhisty rovněž.
			
Mons. Andreas Laun OSFS
světící biskup salcburský - http://www.kath.net

Opravy varhan v naší farnosti budou pokračovat
Dne 17. 8. 2012 se uskutečnilo výběrové řízení na opravu varhan v kostele sv. Maří Magdaleny v Božanově.
Do soutěže se přihlásily 3 varhanářské firmy s následujícími cenovými nabídkami:
1. p. Žloutek – 830.000,- Kč / 2. p. Eiláš/Poukar – 1. 120.000,- Kč / 3. p. Červenka – 720.000,- Kč
Vzhledem k tomu, že všichni zájemci zaručují dobrou kvalitu opravy, byla rozhodujícím kritériem cenová nabídka.
Oprava byla zadána firmě pana Červenky z Lanškrouna - Jakubovic. Práce budou provedeny ve dvou etapách. První
etapa bude zahájena v letošním roce a celková oprava by měla být dokončena do roku 2014.
Financování první etapy ve výši 280.000,- Kč bude zajištěno z:
- dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 200.000,- Kč
- ze sponzorských darů ve výši 50.000,- Kč
- z prostředků farnosti ve výši 30.000,- Kč
Oprava bude organizována tak, aby varhany mohly být mezi jednotlivými etapami při bohoslužbách používany.
Ing. Jiří Vlach, člen ERF
~3~
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DEUS CARITAS EST X.
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
Láska k Bohu a láska k bližnímu
18. Ukazuje se tedy,
že láska k bližnímu v tom
smyslu, jak je hlásána v Bibli a jak ji předkládá Ježíš, je
možná. Tato láska spočívá
v tom, že já miluji v Bohu a s Bohem také osobu, která
mi není příjemná nebo kterou dokonce neznám. To se
může dít jedině na základě niterného setkání s Bohem,
setkání, které se stalo jednotou vůle a dospělo až k tomu,
že se týká i citu. Pak se učím hledět na osobu toho druhého už nejen svýma očima a skrze své pocity, nýbrž z
hlediska Ježíše Krista. Jeho přítel je mým přítelem. Za
hranicemi toho, jak se mi ten druhý navenek jeví, vnímám
jeho vnitřní očekávání projevu lásky a pozornosti, které k
němu nechávám dospět nikoli pouze prostřednictvím k
tomu určených organizací, jako bych to považoval pouze
za politickou nezbytnost. Já hledím Kristovýma očima,
a mohu dát druhému mnohem víc než to, co je navenek
nezbytné. Mohu ho obdařit pohledem lásky, který tolik
potřebuje. Tady se projevuje nezbytné propojení mezi
láskou k Bohu a láskou k bližnímu, o němž se v prvním
listu Janově hovoří s takovou naléhavostí. Jestliže v mém
životě schází kontakt s Bohem, pak mohu v tom druhém vidět jen druhého a nedokáži v něm uznávat Boží
obraz. Jestliže však ve svém životě kompletně nedbám
na pozornost vůči druhému a chci být pouze „zbožný“,
naplňovat své „náboženské povinnosti“, pak vysychá také
vztah k Bohu. Uvedený vztah je pouze „korektní“, avšak
bez lásky. Jedině má ochota vycházet v ústrety bližnímu a
projevovat mu lásku mne činí vnímavým také vůči Bohu.
Jedině služba bližnímu otevírá mé oči vůči tomu, co Bůh
koná pro mne, i vůči tomu, jak mne Bůh miluje. Svatí,
pomysleme například na blahoslavenou Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost milovat bližního stále novým
způsobem ze setkávání s eucharistickým Pánem. Z druhé strany pak toto setkávání nabývalo svou opravdovost i
svou hloubku právě ve službě těm druhým. Láska k Bohu
a láska k bližnímu jsou neoddělitelné, jsou jediným přikázáním. Obojí však žije z předcházející lásky Boha, jenž si

nás zamiloval jako první. Proto také platí, že se nejedná
o nějaké zvenku přicházející „přikázání“, které by po nás
chtělo něco nemožného, nýbrž o vnitřní zakoušení darované lásky. Lásky, která kvůli své vlastní povaze musí být
následně sdílena druhým. Láska roste skrze lásku. Láska je
„božská“, protože pochází od Boha a sjednocuje nás s Bohem, a prostřednictvím tohoto sjednocovacího procesu
nás proměňuje v „My“, které překonává naše rozdělení a
utváří z nás jedno, a to až do doby, kdy na konci Bůh bude
„všechno ve všem“ (1 Kor 15, 28).
Druhá část: Caritas - uplatňování lásky církví - „komunity lásky“
Láska (caritas) církve jako projev trojiční
lásky
19. „Když vidíš lásku, vidíš Trojici,“ napsal svatý Augustin. V předchozích zamyšleních jsme mohli upřít pohled
na Probodeného (srov. Jan 19, 37; Zach 12, 10) a uznat
přitom záměr Otce, jenž pohnut láskou (srov. Jan 3, 16)
poslal svého jednorozeného Syna na svět, aby vykoupil
člověka. Umíraje na kříži, jak píše evangelista, Ježíš „vydal
ducha“ (srov. Jan 19, 30), což je předehra toho darování
Ducha Svatého, které Ježíš uskuteční po svém vzkříšení
(srov. Jan 20, 22). Tak se měl naplnit příslib „proudů vod“,
které díky daru Ducha mají vytrysknout ze srdcí věřících
(srov. Jan 7, 38-39). Duch je totiž tou vnitřní silou, která
uvádí jejich srdce do harmonie se srdcem Kristovým a
která věřící uschopňuje k tomu, aby milovali bratry tak,
jak je miloval On, když se skláněl, aby omýval nohy svých
učedníků (srov. Jan 13, 1-13), a především tehdy, když daroval svůj život za všechny (srov. Jan 13, 1; 15, 13).
Duch je také silou, která proměňuje srdce církevní komunity, aby byla ve světě svědkyní lásky Otce, jenž chce
ve svém Synu z lidstva učinit jedinou rodinu. Veškerá
aktivita církve je výrazem lásky, která usiluje o integrální
dobro člověka. Církev usiluje o jeho evangelizaci prostřednictvím slova a svátostí, což bývá v konkrétních historických situacích často hrdinský podnik; usiluje o jeho
pokrok v různých oblastech života a lidské aktivity. Láska
je proto službou, kterou církev naplňuje, když ustavičně
vychází v ústrety lidem v utrpení a v jejich potřebách, a to
i v potřebách materiální povahy. Právě nad tímto aspektem, nad touto službou lásky, bych se nyní ve druhé části
této encykliky rád zastavil.
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KOMPENDIUM
KATECHIZMU
Souhrn nauky Katechismu
katolické církve ve formě
otázek a odpovědí.
Pád
73. Jak se chápe skutečnost hříchu?
V dějinách člověka je přítomen hřích. Tato skutečnost se plně objasní pouze ve světle Božího zjevení a především ve světle Krista Spasitele všech, který rozhojňuje
milost právě tam, kde se hojně vyskytuje hřích.
74. Co to je pád andělů?
Tímto výrazem se označuje skutečnost, že satan a
ostatní démoni, o nichž hovoří Písmo svaté i tradice církve, se z andělů, kteří byli Bohem stvoření dobří, změnili
na zlé, protože svobodným a neodvolatelným rozhodnutím odmítli Boha a jeho království a tak dali vzniknout
peklu. Pokoušejí se připojit člověka ke své vzpouře proti
Bohu, avšak Bůh potvrzuje v Kristu své jisté vítězství nad
Zlým duchem.
75. V čem spočívá první hřích člověka?
Člověk pokoušený ďáblem nechal vyhasnout ve svém

srdci důvěru ke svému Stvořiteli a tím, že ho neuposlechl,
chtěl se stát „jako Bůh“ bez Boha, a ne podle Boha (Gen
3,5). Tak Adam a Eva ihned ztratili pro sebe a pro všechny
lidské bytosti prvotní milost svatosti a spravedlnosti.
76. Co je prvotní hřích?
Prvotní hřích, v němž se všichni lidé rodí, je stav ztráty
prvotní svatosti a spravedlnosti. Je to „převzatý“ hřích, nikoliv „spáchaný“; je to stav narození a ne osobní akt. Kvůli
jednotě původu všech lidí se předává na Adamovy potomky s lidskou přirozeností, „ne napodobováním, nýbrž
šířením“. Toto předávání zůstává tajemstvím, které plně
nedokážeme pochopit.
77. Jaké následky vyvolává prvotní hřích?
Následkem prvotního hříchu není lidská přirozenost
zcela zkažená, nýbrž zraněná ve svých silách, je podrobena nevědomosti, utrpení, moci smrti a je nakloněná ke
hříchu. Tato náklonnost se nazývá žádostivost.
78. Co pak nastává po prvním hříchu?
Po prvním hříchu byl svět zaplaven hříchy, ale Bůh
člověka neponechal moci smrti, nýbrž naopak mu tajemným způsobem předpověděl, – v „protoevangeliu“
(Gen 3,15) – že zlo bude přemoženo a že člověk bude
pozdvižen z pádu. To je první hlásání Mesiáše Vykupitele.
Proto bude pád dokonce nazýván šťastná vina, „protože si
zasloužil mít takového a tak velkého Vykupitele“ (liturgie
velikonoční vigilie).

Zdařilé srpnové akce
První víkend druhého prázdninového měsíce byl ve
znamení páté Křinické poutě, která začala nejdřív mší
sv. na Hvězdě. Celebroval ji P. Vojtěch Malina, benediktinský novokněz z rajhradského kláštera, který pak vedl
i mariánskou pobožnost u křinické kaple. V neděli pak
po mši sv. v děkanském kostele uděloval novokněžské
požehnání .
V týdnu od 6. do 11.srpna se 22 dětí účastnilo farního
tábora v Machově. (více extra článek).
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie požehnal P.
Prokop Siostrzonek OSB, převor Břevnovsko-broumovského kláštera, nově restaurované varhany ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Broumově.
P. Martin Lanži
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Prof. Tomáš Halík k restitucím
K tématu církevních restitucí se po rozvíření předvolební
kampaně v první dekádě srpna vyjádřil i prof. Tomáš Halík:
„Já se snažím na ten problém nápravy majetkových
křivd způsobených církvím a náboženským společnostem dívat z více stran. Kdybych to posuzoval pouze z hlediska církví, tak si myslím, že přinejmenším pro katolickou
církev by bylo možná nejvhodnější, kdyby věci zůstaly
tak, jak jsou - nic by se nevracelo a stát by musel nadále plnit závazek, že bude z výnosů církvi zabaveného majetku
hradit všechny její výlohy. Toto se dělo dlouho a pro stát
to bylo výhodné,
protože značná
část výnosu tohoto
majetku
zůstávala v rukou
státu. Dnes tomu
tak není, více než
polovinu svých
aktivit si katolická
církev platí sama
ze sbírek věřících
a především je
to nevýhodné
pro stát a obce,
protože církví a
různých náboženských společností
přibývá jak u nás,
tak i na celém
světě. Stát, který
se zavázal hradit
všechny náboženské aktivity, musí být konfesně neutrální, a nemůže rozhodnout, že některým dá a jiným ne. Už tyto náklady z
majetku zabaveného převážně katolické církvi nemůže
uhradit. Tedy má podpora navrhovanému zákonu vyplývá z mého postoje občana,“ řekl Halík.
Známý teolog a filozof dále uvedl, že pokud by se politici rozhodli nic nevracet a nic neplatit, přestane být Česká republika právním státem: „Pro stát a občany je výhodné přijetí tohoto zákona. Znamená to část majetku vrátit

či případně poskytnout odškodnění a nechat církve, aby
z tohoto majetku financovaly své aktivity samy. Proto se
církve, státní orgány, Svaz měst a obcí a Agrární komora
ČR po dlouhém vzájemném jednání shodly na tomto řešení a Ústavní soud jednoznačně rozhodl, že toto řešení
odpovídá právu. Nejsem si jist, zda to bude výhodné pro
církev, ale domnívám se, že toto řešení je spravedlivé. Řešení, které by se snad líbilo části obyvatel, nic nevracet a
nic neplatit, by znamenalo, že by Česká republika přestala
být právním státem. Tento krok k materiální a právní likvidaci církví si netroufly udělat ani ateistické diktatury,
nacistická a komunistická, které církve fanaticky nenáviděly. Pak by se tato záležitost zřejmě musela řešit u mezinárodních soudů,
kde by církve měly
velkou šanci získat
zpět ještě daleko
větší část majetku,
než o který se jedná
nyní.“
„Jsem velmi zklamán tím, že ČSSD
zřejmě nemá voličům co nabídnout
a využívá této populistické kampaně
a starých proticírkevních předsudků
pro své záměry. Za
zvláště
nechutné považuji to, že
ČSSD využívá na
svých propagačních
billboardech motiv
z nacistické antisemitské propagandy (obrázek ruky předávají mošnu s
penězi ruce s prstenem). Tento motiv byl použit v antisemitské kampani Třetí říše, později v komunistické propagandě (napřažená ruka byla ruka strýčka Sama, symbolu
kapitalistické Ameriky). A nyní se k tomu lacinému populismu uchyluje ČSSD. Pevně doufám, že mezi členy
ČSSD se najdou čestní a rozumní lidé, kteří tento styl
kampaně odmítnou,“ doplnil Halík.
Převzato: www.christnet.cz
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Upoutávka na dobrou knihu:
Anselm Grün - Deprese - spirituální podněty
Anselm Grün je velký „psavec“, a protože píše skoro o všem z
oboru spirituality, může to vzbuzovat nedůvěru. Ale vězte, on
na to má. Jeho knížka mě nikdy nezklamala a vždy mě něčím
obohatila.
V úvodu se autor zamýšlí nad příčinami, proč tolik lidí
trpí v moderním světě depresemi. Jako jeden z důvodů
uvádí přetíženost, dalším může být ztráta proporcí - neumíme se smiřovat se svou průměrností a chceme být nekrásnější, nejchytřejší a nejbohatší. Jiným důvodem pak
může být neschopnost přijmout utrpení.
Autor hned v úvodu sděluje, že mu nejde o pojednání o depresi z pohledu psychologie či psychiatrie, ale
spirituality. Všechny tyto oblasti jsou ovšem úzce propojeny. Na pomoc si bere úryvky z Bible a spisy pouštních
otců. „Rád bych ve čtenářích posílil naději, že modlitby,
meditace a množství spirituálních technik, jsou dobrou
cestou, jak se s depresí sbližovat a jak s ní zacházet.“ Jednou z příčin trudnomyslnosti může být i to, že dnešní
člověk nemá pohyb. Už antická medicína věděla, že zdravý způsob života spočívá v rovnováze mezi pohybem a
klidem. Je třeba chodit, běhat, provozovat nějaký sport.
Když sportuji, potím se, zhluboka dýchám, cítím sám
sebe. Autor též upozorňuje na to, že je třeba, aby nemocní
brali léky, podrobili se psychoterapii, ale navíc nabízí pohled duchovní. Depresi je možné vnímat jako šanci. Jsou
lidé, kteří skrze svou depresi dozráli v lidi, kteří hluboko
nahlédli do tajemství života a Boha. Deprese vede člověka k pokoře. Pokora je odvaha sestoupit až na dno své
duše. Uvědomme si, že když je člověk v depresi, připadá
si jako v temné díře, kterou neprosvětlí ani zbožné myšlenky. Nemůže se ani modlit. „Falešné sliby, že modlitba a
meditace vyhojí i těžkou depresi, nemocnému nepomohou. Přijmu ji jako kříž, který mi Bůh uložil. Raději bych
chtěl jiný kříž, ale důvěřuji, že mě právě tento dovede k
Bohu.“ Mnoha depresivním pomáhá modlitba žalmů
a rozjímání o Ježíšově utrpení. „Podstatné je nekráčet k
Bohu mimo depresi, ale skrze ni. Nejde o to, co je právě
teď účinnější - jestli duchovní cesta, farmaceutická léčba
nebo psychoterapie. Všechny tři mohou člověku pomoci, pokud se vzájemně podporují a posilují.“
Ludmila Křivancová

Norské fondy
(NF) - možná pomoc našim kostelům
Od května tohoto roku spolupracuje tým lidí – ing.
arch. Jan Slavík (vikariátní technik), Přemysl Sochor
(správce kláštera), ing. Jakub Děd (grantový poradce farnosti), Tomáš Hrábek (ERF) a ing. Jiří Vlach (ERF) na
tom, jak využít tzv. Norské fondy na pomoc našim jedinečným venkovským kostelům. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost INS z Náchoda za 150 000,Kč. Částka bude hrazena z výnosu letošního festivalu Za
poklady Broumovska. Zpracováním samotné žádosti
se zaobírá CEP (Centrum evropského projektování)
v Hradci Králové za 108 000,- Kč (částku sháním díky
četným jednáním).
Na počátku byl plán financovat z NF opravy střechy,
oken a fasád pěti kostelů, a to Vižňova, Ruprechtic, Heřmánkovic, Šonova a Otovic. Vzhledem k zatím neoficiální spoluúčasti ve výši 30% však nakonec došlo k rozhodnutí, že do NF se podá žádost jenom pro první tři kostely.
Šonovský kostel je zatím v úspěšném řízení v rámci programu SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a to ve
výši 2 800.000,- Kč. Pro otovický kostel sv. Barbory bude
zas i letos opětovně žádáno na Ministerstvu kultury ČR
v rámci PZAD (Program záchrany architektonického
dědictví). Díky tomu, že skončily vnější práce na kostelích v Božanově a Martínkovicích, je možné doufat, že
budeme úspěšní.
O dalších krocích po případném úspěchu v NF Vás,
milí farníci, informuje přehledná tabulka na našich internetových stránkách. Je z ní možné vyčíst, že v letech 2013
– 2015 bude nutné získat každým rokem pro spoluúčast
na financování základních oprav kostelů ve Vižňově,
Ruprechticích a Heřmánkovicích částku 1 500. 000,- Kč.
Již dnes probíhají jednání, aby tato částka byla dosažitelná.
Nevíme, jaká je Boží vůle. Mám však za to, že je správné se této „olympiády“ zúčastnit. Je možná jedna z posledních. Bude nás to stát ještě hodně sil, času a obětí.
Pět dalších zachráněných dientzenhoferovských kostelů
však stojí za to. Vás všechny úpěnlivě prosím a žádám o
modlitby, aby se – pokud je to Boží vůle – dílo poctivě
a spravedlivě zdařilo. A všem, kteří jsou zmíněni v úvodu
článku vyslovuji už nyní upřímné Pán Bůh odplať!
P. Martin Lanži
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2. rodinný farní tábor
Druhý týden v srpnu, jsme více či méně úspěšně zvládli farní tábor v Machově. Zúčastnilo se ho 22 dětí a mladých. Hlavní vedoucí pro program a zábavu se ujala Mája
Pelánová. Ta s nezdolným elánem plánovala každý večer
program na další den. Nic jí neporazilo, ani deštivé počasí, které ji donutilo udělat drobné změny nebo ústupky.
Oporou u malých dětí jí bezesporu byly Bětka s Dominikou.

V kuchyni nám celý týden vládli Marta a Vojtěch Pelánovi za přispění maminek a babiček našich dětí. Vše mělo
takový spád, že nebylo potřeba téměř vůbec do ničeho
zasahovat. Každý den se vařilo takovým způsobem, že
žádné z dětí nemělo důvod k jakékoliv výhradě.
Také pan farář každý večer pro naše ratolesti sloužil
mši svatou, za což mu při jeho vytížení patří velký dík.
Děvčata určitě celý rok nezapomenou na své čtvrteční
ministrantování, protože další bude až na příštím táboře.
Jsem ráda, že rodiče opět poslali své děti na náš tábor

a tím ho podpořili. Je fajn, když jedna myšlenka nadchne
více lidí a zpříjemní pár dní prázdnin nám všem. Nechci
zapomenout na mého manžela, který nedílně patří do
mého týmu a jeho pomoc a podpora ve všech mých výmyslech je neocenitelná.
Ale hlavní dík, a to jednoznačně, patří Pánu Bohu, že
jsme se shodli, pobavili a vše co jsme dělali, bylo k jeho
oslavě. Díky všem.
IP
•
Letošní tábor, jak už mnozí víte, nesl jméno Strážci
Světla. Co to však znamenalo už se zas tak moc neví. Tak
tedy: Čas od času přijde na svět takzvaná doba temna,
doba kdy z lidských srdcí zmizí, čest, poctivost, pravdomluvnost, ochota, porozumění, skromnost a láska. Taková srdce jsou tmavá a vyhaslá. My, křesťané však máme tu

možnost stále svá srdce rozsvěcet plamenem Boží lásky,
světlem Kristovým. On sám nám přece v Matoušově
evangeliu říká: „Vy jste sůl země a světlo světa!“ Je tedy na
nás, abychom v dobách temna roznášeli světlo. Abychom
byli bělí, ne jak personál v Šípkové Růžence, protože i
uhlídat si vlastní plamínek, natož rozžíhat srdce ostatních,
dá obrovskou práci.
Z dětí se tedy hned první den stali členové řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který založila svatá Anežka
česká a celý týden se snažili načerpat rady a zkušenosti, jak
uhlídat své světýlko, aby svítilo lidem všem.
A o tom, jak se jim to dařilo, vám už povědí sami.
•
Milí rodičové cestou na tábor jsem ztratil kudlu, pak
jsme hráli plamínkovou hru. Když jsme přišli, stříhali jsme
hábity. Malý kluci byli paladinové, ale my jsme si říkali
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palačinky. Druhý den se mi líbila hra sbírání kolíčků pusou. A hra s ručníkama a hledání koberce poslepu. Taky
hra značkovaná, zezačátku nám to moc nešlo. Šli jsme
také do lesa a hrály hru na fantoma. Pak jsme zapalovali
ohýnky u lesa. Poslední byla hra Čeští svatí, každý jsme
se po jednom rozeběhly a sbírali lístky. V našem týmu byl
Pepa Pelán a Jituška Uhnavá. Příběh byl o svatém Vítovi.
Vyhráli jsme to. Za celý tábor jsem získal devět metálů.
Nakonec byl ohýnek pak liturgický tanec v kostele. Nechtělo se mi domů. Tábor byl fajn.
Max Pelán (7 let)

Mě se líbilo na táboře, hra na ručníkovanou, ještě se mi líbilo,
jak ministrovaly holky. Obídky mi moc nechutnali, protože tety
tam vařili samí masa a takový a já na to mám malou pusu.
Verunka Pelánová (4 roky)

Když jsme vyšly z Božanova do Machova, hrály jsme takové
dobrodružné hry, které mě docela bavily a dalo se u toho i smát.
Jeden den jsme šly pod Bor do lesa a tam jsme také hráli tyto hry
a sbírali jsme houby (ty byly fakt fajn , hlavně ty pusy které jsme
za houby dostávali)… jeden den jsme zas protrčeli v lese a hráli
jsme si s ohněm, ten den byl taky fájn... a poslední den ... myslím,
že to byl pátek... to jsme chystaly táborák pro rodiče a pak jsme šli
s Májinkou na procházku. A To bylo úplně nejvíc fajn.

chtěl, mohl přespat do soboty. Po celý tábor byla suprová atmosféra a už se těšíme na další tábor. Bylo to tam supéééér.
Monča a Lucka Hitschfelovi (14 a 11 let)

U nás doma jsme se už od začátku prázdnin připravovali na
machovský tábor. Sháněli se věci, připravovali hry apod. Když
jsme se konečně sešli na parkovišti pod farou, nastalo objímání
a loučení a po příjezdu těch opozdilců (mimořádně jsme to nebyli my:)) se zavelel odjezd. Při pěší cestě jsme hráli různé hry a
hledali Maxíkovu kudlu, kterou ztratil. Když jsme dorazili na
machovskou faru, dozvěděli jsme se, že jsme v řádu křižovníků
s červenou hvězdou. Byli jsme rozděleni do čtyř skupinek podle
věku- Malé markytánky, Paladinové, Velké markytánky a Důstojníci. Během tábora jsme si mohli plnit 10 ctností rytířských.
Asi nejvíce se mi líbil den strážců světla, kde jsme zapalovali
ohně, a kontrovala se správnost. Ale úplně nejkrásnější okamžik
byla naše premiéra liturgického tance. Celý den jsme ho nacvičovali a pak ho všem předvedli. Byl prý moc pěkný. Uteklo nám
to a tak všechny překvapilo, že další den večer už tu byly rodiče
a chtěli si nás odvézt. Některé děti zůstali i s rodiči přes noc a
druhý den ráno nás opustili. Tábor se podle mě povedl ještě více
než minulí rok. Doufám, že tento tábor nebyl poslední a těším se
na příští rok.

Matěj Červený (14 let)

Na táboře v Machově se nám líbilo, že jsme nosili hábity s
křížem a červenou hvězdou, které jsme si sami vyráběli. Byli jsme
rozděleni do čtyř skupin (důstojníci, velké markytánky, paladinové a malé markytánky). Po celý týden jsme dostávali metály,
bylo jich 10. Když jsme měli víc, jak 5 metálů mohli jsme složit
slib strážce ohně. Nakonec jsme se ale k slibu nedostali. Ve čtvrtek tancovaly holky v kostele liturgický tanec. Trénovaly ho celé
odpoledne a nakonec se to líbilo i klukům. Když byl celý tábor v
duchu strážců světla, museli jsme mít nějaké disciplíny s ohněm.
Takže jsme zapalovali ohniště, které jsi každý sám postavil, ještě
že jsme nic nepodpálili. V pátek večer byl velký táborák pro nás
i pro rodiče. Po táboráku si rodiče své děti odvezli domů, a kdo
~9~
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V první polovině srpna Žďár nad Sázavou zaplavila
vlna křesťanů. A nebyla to malá vlnka, která se roztříští o
první kámen, na který narazí. Představte si vlnu téměř šesti tisíců mladých věřících, kteří během jednoho dne zaplaví celé město. Jedná se tu o Celostátní setkání mládeže
ve Žďáru nad Sázavou.
Druhý týden v srpnu, přesněji 8.8. se začal do Žďáru
sjíždět celý přípravný tým, do kterého se zapojilo téměř
800 lidí a začal ladit detaily, aby si účastníci, kteří přijížděli
o týden později, mohli setkání užít co nejlépe a nevznikaly žádné problémy. A musím uznat, že to byla opravdu makačka! Celý týden jsme byli sedmnáct hodin na
nohou a den před tím, než měli přijíždět všichni Ti, pro
které jsme to dělali, jsme si říkali, jestli jim ještě budeme
mít vůbec co dát. Podotýkám, že jsem členem VeKy, tedy
jedné z kapel, které CSM doprovázely a tudíž jsme i přes
opravdu nesnesitelnou únavu museli na podiu vypadat
svěže, odpočatě a měli jsme za úkol rozproudit davy lidí,
kteří si nás přišli poslechnout, přestože byli po celém
dni také velmi unavení. Troufám si tvrdit, že nikdo z nás,
modrobílých, před tolika lidmi nikdy nestál a naprosto
všichni jsme měli stejné pocity. Obzvlášť, když přicházelo
jakékoli sólo a intuitivní pan kameraman se vám postavil
pár centimetrů od obličeje a vy jste věděli, že teď se na vás
nedívá jen ten celý stadion, ale také další tisíce lidí v televizi! Několikatisícihlavý dav dokáže znervóznit, ale také
dodat opravdu neskutečně mnoho energie. A nebýt těch
lidí, kteří se odvážili a skákali pod podiem i v deset večer a
dožadovali se přídavků, těžko bychom to jak fyzicky, tak
psychicky zvládli.
Teď bych možná mohla napsat něco pro rodiče, kteří
tam pustili své děti bez dozoru a po přečtení minulého
odstavce se jim zamotala hlava, že to nebylo žádné pokojné setkání, ale nějaký koncert, kde po sobě lidé pod
podiem šlapali. Středeční večer byl ve znamení růžence
a celý večer s námi byl na podiu pan biskup Vokál. Den
poté, přijeli do Žďáru rodiče blahoslavené Chiary Luce
Badano. A páteční bohoslužbu jsme si užívali v přítom-

nosti pana kardinála Duky. V sobotu byla také krásná
bohoslužba a obdivuji všechny, kteří ji zvládli ve zdraví,
neboť bylo opravdu nesmírné horko i nám na podiu. Více
toho k programu říci nemohu, protože jsem se na žádný
jiný nedostala. To byla snad jediná nevýhoda členů kapel.
Povětšinou když kapely nebyly na place, tak zkoušely.
Ráda bych se Vám všem, kteří jste se dostali až sem
omluvila za obrovskou zaujatost, a za to, že ve článku
zřejmě neuvidíte jediný objektivní pohled na setkání, ale
vzhledem k tomu, že jsem tam celých 11 dní strávila s partou těch nejlepších lidí, tak jsem je nemohla vynechat ani
v tomto souhrnu, protože bez nich bych do něj neměla
co napsat!
Závěrem jako člověk, který ještě napodzim téměř nechodil do kostela podotýkám, že jsem si nikdy v životě
žádnou akci tak neužila, jako toto setkání a vím, že je to
především díky tomu nahoře, který nás ve chvílích, kdy
jsme už opravdu nevěděli co děláme a neměli žádné síly
vedl a my jsme byli jen jeho nástrojem. Bůh je prostě machr!
Andrea Patrná
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PŘÍPRAVA

na svátost křtu a biřmování
(návrh, výuka začíná od října 2012)
BIŘMOVÁNÍ
Středoškoláci:
každé úterý 14: 30 - 15: 15 (fara)
Dospělí:
1x za měsíc
úterý 18:00 - 18:45 (fara)
KŘEST
dospělých:
1x za měsíc
v úterý 19:00 - 19:45

BIM ~ BROUMOVSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Žďár nad Sázavou
Je sobota 18.8., noc byla dost chladná, ale nyní kolem
deváté hodiny již začíná krásný sluneční den. Jsme ve
Žďáře nad Sázavou na Celostátním setkání mládeže. Na
každém rohu ve městě je vidět pořadatele, zdravotníky a
hlavně účastníky.
Dnešní den se koná pouť rodin a podle toho to zde
také vypadá. Kromě 6000 mladých lidí, kteří se tu schází
celý týden, dnes dorazilo ještě odhadem 4000 rodičů s
dětmi. V 9:00 začal program na stadionu a už krátce po té
byl problém najít místo na usazení. Dopolední program
končil ve 13 hodin po mši svaté, kterou celebroval mons.
Vojtěch Cikrle.
Následně se všichni rozešli, většina právě na zmiňovanou pouť, kde si mohli vybrat mezi rodinnou, manželskou, tichou a mezi pěti poutěmi rozdělenými podle

ZÁŘÍ - AKCE
V SOBOTU 8. ZÁŘÍ
vikariátní fotbal v Náchodě.
V SOBOTU 22. ZÁŘÍ FARNÍ VÝLET
do Prahy - Strahova.

věku od 14 do 25+ let. Poutní cesty nebyly dlouhé, pro
nejmladší 2 km a pro nejzdatnější 12 km. Trasy se daly
projet i na kole. Odpolední program pro rodiny končil
v 18 hodin, po té už byla jenom hodina k přípravě na večerní chvály.
V 19 hodin bylo na stadionu opět tolik lidí, že do
předního sektoru už nebyla šance se dostat. Po několika
písničkách následovalo svěcení světla biskupem Josefem
Kajnkem, a po té mladí lidé roznesli světlo do předních
řad potemnělého stadionu. Jeden od druhého zapalovali
svíčky, až se postupně celý stadion rozzářil. Za slov písně
„Zvu Tě Pane do temnot mých“ a v této úžasné atmosféře,
obnovili všichni křestní sliby a biřmovaní sliby biřmovací.
Na závěr biskup všem požehnal a tím poutní den rodin
kolem 22 hodiny zakončil.
Všichni se v tichosti rozcházeli a na každém bylo vidět,
jak vzácné a důležité chvíle při tomto „setkání“ prožil. Už
jich nebylo jenom pár z celého města, mladých křesťanů
je po republice tisíce! Tady bylo vidět, jak je potřeba společenství, soužití, sdílení a scházení se spolu.
Dá-li Pán Bůh, vydrží v tomto nadšení co nejdéle a budou schopni zorganizovat něco tak úžasného, co prožili
za posledních šest dní.
Ilona Patrná
NÁCVIKY SCHÓLY:
sobota 08. 09., 18:00 na faře

Program:
sraz v 7:00 hod na parkovišti pod farou,
10:30 mše sv., následuje komentovaná
prohlídka kláštera, možnost návštěvy
Pražského hradu a Arcibiskupství,
předpokládaný návrat v 19:30 hod.

Rozvrh náboženství
(návrh, výuka začíná od října 2012)
Předškoláci: pátek 14:00 – 14:45
1. – 2. třída: 15:45 – 16:30
3. třída (1. sv. přijímání): středa 12:45 – 13:30
4. – 6. třída: středa 13:30 – 14:15
7. – 9. třída: středa 14:15 – 15:00

Předpokládaná cena 300,- Kč
(děti 100,- Kč).
Přihlášky v P+P na stolku.

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...
Vydává: Římskokatolická farnost - Děkanství Broumov.
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Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks.
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