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K modlitbě růžence

PROGRAM

opět volá měsíc říjen. V nedávné době, dnes již blahoslavený, Jan
Pavel II. často připomínal jeho velkou sílu. Pokud se potýkáme s tím, že
tento druh modlitby se nám jeví jako dlouhý (cca 20 minut), současný
papež Benedikt XVI. se ještě jako kardinál v jednom rozhovoru přiznal,
že on při své vytíženosti je vděčný za 2 – 3 desátky denně.
Bůh nikoho k modlitbě nenutí. Její síla je však zřejmá. Růženec je
tedy možné přirovnat k jakémusi dopingu, či posilovně. Jak zvládat
každodennost, která nás chce obírat o křesťanské poselství radosti.
P. Martin Lanži

NEDĚLNÍCH
BOHOSLUŽEB

místo

čas
6. - 7. října

Ruprechtice (sobota)
Otovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

13. - 14. října

Vižňov (sobota)
Martínkovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod
20. - 21. října

Šonov, kaple (sobota)
Heřmánkovice
Broumov, P+P

17:00 hod
08:30 hod
10:00 hod

27. - 28. října

Broumov, P+P
Božanov
Broumov, P+P

17:00 hod
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
kostel sv. Václava
17:00
středa
kostel sv. Václava
17:00
čtvrtek děkanský kostel
07:00
pátek
děkanský kostel
15:00
sobota dle nedělní tabulky
17:00
Od října dochází ke změně času bohoslužeb,
jak nedělních, tak i v týdnu. Proto, prosím,
věnujte pozornost tabulkám nebo internetovým
stránkám farnosti.
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Čtrnáct pražských mučedníků
V kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě
pražském už přes 400 let existuje hrob mučedníků a papež Benedikt XVI. podepsal letos na jaře dekret o jejich
blahořečení, které se uskuteční 13. října v pražské katedrále.
Tito bratři budou blahořečeni za svůj život v tu chvíli, kdy zemřeli. Během čtyř staletí po jejich smrti jim už
nepřibyla žádná zásluha. Mohli bychom říci, že už tehdy
byli blahoslaveni, teď to bude pouze slavnostně prohlášeno. Můžeme tedy přijmout, že tito muži a jejich přímluvy
i neviditelný vliv působí po celou tuto dobu. Je tedy spravedlivé a dobré, že se i my snažíme tento posvátný vztah
vzít v úvahu a usilujeme o docenění jejich vlivu pro náš
kostel, pro církev v našem hlavním městě, v naší zemi i na
celém světě. Tertulián nás učí, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů a Pán Ježíš říká, že nikdo nemá
větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele (Jan
15:13).
To je tedy první a snad nejdůležitější význam těchto
mučedníků. Prokázali největší míru lásky a zanechali ji v zemi, kam vlastně přišli na misie. Tato
jejich láska tedy zahrnuje nejen lidi na Novém Městě
Pražském, ale také jejich vlastní rodiny a národy ze kterých přišli nebo i všechny, kteří do kostela, kde žili a zemřeli, doposud přicházejí. Jejich mučednický význam
však byl tím posledním potvrzením jejich odhodlání zasvětit život Kristu.
Generální ministr těchto bratří nedlouho před jejich
příchodem do Prahy viděl kostel Panny Marie Sněžné
jako ruinu. Protože františkáni si nesou jako dědictví povolání sv. Františka, kterého Kristus oslovil z kříže slovy:
„Františku jdi a oprav můj dům, který se rozpadá“, pocítil
tento ministr touhu naplnit Kristovo přání na této stavbě. Je tady další význam těchto bratří, kteří přijali výzvu
tohoto ministra a mocí poslušnosti se tedy i na ně vztahuje naplnění přání Spasitele. I kdyby nebyli umučeni, zůstal tady po nich opravený kostel Panny Marie
Sněžné, který chodí obdivovat lidé z celého světa.
Stejně jako v době sv. Františka se však ukázalo, že toto
přání se netýká jen stavby, ale celé Kristovy církve tolik
zraněné v době, kdy Pán tyto bratry povolal. Dalším přínosem pro celou církev je tedy jejich poddajnost Kristo-

vu vedení. Přišli sem opravit dům a pokojným způsobem
skrze svůj společný život a vytrvalost v těžkých chvílích
prohloubili a oživili vzájemnost a laskavost potřebnou
pro mezilidské vztahy. Ani nedokážeme odhadnout dosah takové poddajnosti. Víme, že v době Kristově stačila
ochota chlapce poskytnout pár chlebů a ryby, a Pán tím
nasytil celý zástup. Jednou teprve poznáme, co Pán učinil
s ochotou těchto bratří. V době, kdy jsme spíše nakloněni
vidět všechno černě a zdá se nám, že nic nemá smysl, byla
jejich poddajnost podobná ochotě Petra, který říká svému Mistru: „Pane, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme
nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5:5).
Další službu církvi i všem lidem prokázali bratři prožíváním chudoby misijní komunity. Neměli zde
žádné zázemí. Protože se soustředili na obnovu kostela,
můžeme předpokládat, že s místními lidmi nestihli navázat takové přátelství, jak tomu třeba bylo v případě minoritů u sv. Jakuba, které místní lidé různých vyznání ochránili. Takovou situaci znají misionáři, kteří jsou v cizím
prostředí, kde spoléhají pouze na Pána. Toto zjištění nás
vede i k úvaze, že dobré zázemí je větší bohatství
než prostředky pro stavbu kostela. Hmotné prostředky byly spíše lákadlem pro loupežný dav, ale věrné
přátelství nikdo neuloupí. Jeden z bratří byl onoho dne
v nemocničce, protože byl zraněn již dříve na ulici. Můžeme si představit touhu bratří přiblížit se lidem, pro něž
kostel opravovali, pro které sem přišli, ale nebyli chtěni.
Je to obdoba situace proroka Jeremiáše, který chce dobro
pro svůj lid i pro jeho vládce, ale je odmítán.
Podobně je tomuto místu posvěcenému krví mučedníků blízká ekumenická vzájemnost. Tedy snaha o to,
co spojuje, ne co rozděluje. Všechna ekumenická setkání,
ať formální, zvláště na začátku roku, nebo spojená s turistikou a tedy často neočekávaná, ale srdečná, jsou odkazem synů svatého Františka, který v každém člověku, a
dokonce v každém tvoru, viděl bratra, tedy tím samým
dar od Boha. V této souvislosti připomínám dokonce
jednoho vyznavače islámu, který se nedávno na nádvoří
našeho kostela chodil modlit v předepsané doby. Zdá
se, že i oslovení srdcí těchto lidí je ovlivněno přítomností
zvláštní protekce umučených bratří. Je až dojemné, jak
členové jiných církví nebo vyznavači jiných náboženství,
jen pokud nejsou nějak dopředu zaujati, mohou mít radost z blízkosti Boha na území našeho kostela.
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Pro mučedníky byl náš kostel místem popravy. Už
v dřívějších dobách se zde odehrálo mnoho krvavých
událostí. Jejich smrtí však se toto místo jako by
změnilo v oázu klidu, kam chodí maminky krmit
malé děti, kam si chodí turisté i obyvatelé Prahy odpočinout a zakusit trochu Pokoje a Dobra, který tito synové
sv. Františka přinesli a svou smrtí trvale s tímto místem
spojili. Dokonce se zdá, že se tento Pokoj a Dobro odtud
může šířit, pokud ho nechceme pouze konzumně přijímat, ale brát ho i jako výzvu pro všechna místa, kam nás
Pán pošle. Tady máme trochu potíže s vyjádřením toho,
co vnímáme, ale těžko dokazujeme. Je však možné říci
s Ježíšem: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Zdá se totiž, jakoby
tito mučedníci svým životem a smrtí dokázali zabudovat
Pokoj a Dobro, které jim byly slíbeny, do stavby našeho

kostela, která je spojena s jejich životem svou krásou a
s jejich mučednictvím i svou obrovskou výškou, měřenou pádem jejich těl. Je zjevné, že tito cizinci zjednali prožitek domova v našem kostele všem, kdo sem přicházejí,
a s vděčností, někdy těžko pochopitelnou jim samým, se
sem rádi vracejí.
Asi nedokážeme dohlédnout a zhodnotit celý význam života a smrti těchto našich spolubratří a toho, jak
se na nich projevila Boží milost. Kéž by tyto věty byly alespoň výzvou k náhledu na to, co vidíme pouze srdcem,
když naše oči jsou příliš zatížené dědičným hříchem. Dějiny tohoto místa ještě nejsou u konce, můžeme jen s obdivem nebo také s vděčnosti sledovat, jak Bůh dává trvání
tomu, co je v očích světa slabé a křehké.
bratr Antonín Klaret OFM

14 pražských mučedníků, jmenovitě:

P. Bedřich Bachstein

Čech, vikář konventu, magistr noviců, muž učený, kazatel (asi 50 let).

Narodil se v jižních Čechách v obci Pěnná, dnes Horní
Pěna, nedaleko Jindřichova Hradce. Byl považován za
prvního ze skupiny, neboť kvardián Aegidius Smoud byl
na cestě z Vídně. Dovedl šest bratří na půdu a zůstal na
klenbě kostela, kde byl zabit. Zasáhla ho dvě kopí, jedno
do hrudi, druhé do srdce. Mrtvolu shodili otvorem v
klenbě doprostřed kostela.
P. Juan Martínez

Vzdělaný Španěl, kontroversista (asi 40 let),
sakristán a zpovědník pro Španěly, kteří bydleli v Praze.

P. Šimon

Francouz, kněz, almužník (asi 30 let).

Ležel v klášterní nemocničce, protože byl zraněn už
12. února dýkou při chození po almužně. Když dav vtrhl
do místnosti, jeden člověk ho udeřil kyjem do hlavy,
druhý mu vrazil meč do břicha. Věřící později sebrali jeho
krev z podušek a pokrývky jako relikvii. Ještě roku 1622
Jeroným Strasser viděl v pražském konventu uchované
jeho dřevěné lůžko značně potřísněné krví.

Právě dosloužil mši svatou, když dav vtrhl do kostela.
Zemřel pravděpodobně jako první, protože vraždění
začalo nejprve v kostele. Chtěl odnést a ukrýt hostie ze
svatostánku. Snažili se mu vytrhnout ciborium z ruky.
Když je nepustil, uťal mu někdo pravou ruku. Pak mu
někdo vrazil kopí do zad, až krev pronikla ven a zbarvila
kromě spodního oděvu i mešní kasuli. Ta je od roku
1612 uchovávána v klášteře sv. Jeronýma ve Vídni. Juana
pak zepředu sekli mečem do hlavy, on pustil ciborium
s hostiemi, které dav rozšlapal.
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P. Bartoloměj Dalmasoni

Ital, narozený v Ponte S. Pietro, provincie Bergamo,
patřil však k české provincii.

Staral se o opravu kostela a konventu.
pokračování na straně č. 4
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Zemřel zřejmě jako druhý. Zpovídal v kapli Panny
Marie, nynější kapli sv. Michala. Ubili ho k smrti býkovci,
meči a cepy.
Bratr Kašpar Daverio

Ital, narozen 27. dubna 1584 v Busto Arsizio u Varese,
vysvěcen na podjáhna roku 1610.

Spolu s dalšími třemi uprchl na kostelní věžičku.
Když se objevil první z vrahů, padl na kolena, vrah mu
mečem probodl břicho, několika ranami meče ho zabil
a mrtvolu vyhodil z věžičky na střechu kostela. Střelci
stojící na zahradě uviděli jeho tělo a několika kulemi je
zasáhli, zatímco padalo ze střechy na dvůr. V Praze v té
době shodou okolností pobýval Kašparův rodný bratr,
kupec Camillo Daverio, který potom na hromadě před
kostelem mezi zavražděnými poznal svého bratra stejně
jako jáhna Jeronýma.
Bratr Klement

Němec ze Švábska, 18-20 let, student teologie s časnými sliby,
teprve nedávno dokončil noviciát, velmi zbožný.

Vyšel na chodbu z velké jídelny, kde připravoval na
stoly. Hned jej obklopila skupina násilníků a jeden z nich
mu válečnou sekerou rozpoltil hlavu. Byl okamžitě mrtev.
Bratr Jan

Patrně Čech, novic a student.

Ukryl se spolu s dalšími dvěma mladými spolubratry
na půdě kostela. Zemřel zasažen dýkou a kyjem. Jeho
mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na
dlažbu.
Bratr Didak Jan

Pravděpodobně Němec, i když místo jeho původu nejasné. Bratr laik, krejčí.

Spolu s dalšími třemi uprchl na kostelní věžičku,
kde byl zabit spolu s bratrem Jakubem. Jeho mrtvolu
svrženou na střechu zasáhli více kulemi střelci stojící v
zahradě, protože se domnívali, že se řítí ze střechy živý.
Mrtvola dopadla z okapu střechy velkým obloukem na
nastavená kopí.
Bratr Emanuel

Zřejmě Čech, novic a student, kuchař.

Chycen spolu s dalšími dvěma spolubratry na půdě
kostela. Rdousili je, bodali dýkami, bili palcáty a meči.
Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed

kostela na dlažbu.
Bratr Antonín

Patrně Čech, novic, laik.

Chycen spolu s dalšími dvěma spolubratry na půdě
kostela. Rdousili je, bodali dýkami, bili palcáty a meči.
Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed
kostela na dlažbu.
Bratr Jan Bodeo neboli Rode
Ital, narozený v Monpiano (Brescia), bratr laik,
zahradník a pomocník sakristána.

Skryl se v depozitáři sakristie. Lidé z davu vyvrátili
dveře, uchopili ho za nohy a vyvlekli ven k bráně. Pak ho
ubili meči, kopími, býkovci a cepy.
Bratr Jakub

Němec z Augsburgu, 18-20 let, student teologie s časnými sliby.

Spolu s dalšími dvěma uprchl na kostelní věžičku,
kde byl zabit. Mrtvolu vyhodili vrazi na střechu chrámu,
zachytila se však na hřebenu a zůstala tam viset. Střelci v
zahradě mysleli, že je ještě živý, proto se mnoha střelami
z ručnic snažili srazit mrtvolu na zem. Muži ve věžičce
také chtěli tělo uvolnit, neměli však kopí a báli se vylézt
na střechu, aby nebyli také zabiti. Poslali tedy jednoho na
klášterní dvůr, aby sehnal nějaká bidla. Bidly pak svrhli
mrtvolu na zem, když už byla provrtána mnoha kulkami.
Mrtvola padla na hřbitůvek u sakristie.
Bratr Jeroným z Arese

Ital, šlechtic z rodu baronů z Arese,
městečka poblíž Milánu, jáhen (asi 24 let).

Nesnažil se nijak ukrýt, prostě se vkleče modlil v
kapličce v prvním patře před sochou Panny Marie. Zde
ho zezadu probodli dlouhým mečem, který pronikl
ven z prsou. Rodina baronů Arese roku 1740 zaslala
postulátorovi procesu blahořečení do Říma výpis z
rodinné kroniky.
Bratr Kryštof Zelt

Holanďan, laický bratr, starší kuchař, asi 70 let.

Přišel do pražského kláštera nedávno z Vídně. Několik
dní před masakrem předpověděl smrt bratří. Byl zabit na
chodbě u dveří do dvora, když nesl dříví do kuchyně.
Nejprve mu někdo řeznickou širočinou rozsekl hlavu,
pak klesl na dříví, kde ho dobili palcáty.
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DEUS CARITAS EST XI.
(Encyklika Benedikta XVI. o lásce)
Láska (caritas) jako úloha církve

20. Láska k bližnímu zakořeněná v lásce k Bohu je
především úlohou pro jednotlivého věřícího, ale je také
úlohou pro celou církevní komunitu, a to na všech úrovních, od místní komunity po partikulární církev až k
univerzální církvi v její globalitě. Církev musí uplatňovat
lásku také jako komunita. Důsledkem toho je, že láska
potřebuje také organizaci jakožto předpoklad uspořádané komunitní služby. Vědomí tohoto úkolu hrálo v církvi
významnou roli již od jejích počátků: „Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.
Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny,
jak kdo potřeboval“ (Sk 2, 44-45). Lukáš nám o tom vypravuje v souvislosti s určitým druhem definice církve, k
jejichž ustavujícím prvkům řadí setrvávání v „nauce apoštolů“, ve „společenství“ (koinónia), v „lámání chleba“ a v
„modlitbě“ (srov. Sk 2, 42). Prvek „společenství“ (koinónia) zde není specifikován a podrobněji se popisuje ve
verších, které byly citovány výše. Společenství tedy spočívá v tom, že věřící mají všechno společné a že u nich již
nepanuje rozdíl mezi bohatými a chudými (srov. také Sk
4, 32-37). Jak církev rostla, tato radikální podoba sdílení
materiálních statků již nemohla být plně zachovávána.
Zásadní jádro však přetrvalo, protože uvnitř komunit věřících nesmí existovat taková podoba chudoby, která by
způsobovala, že by někomu byly upírány nezbytné prostředky k důstojnému životu.
21. Rozhodující krok při ne právě snadném hledání
řešení toho, jak realizovat zmíněný ustavující princip církve, dostává viditelnou podobu při volbě sedmi mužů, což

byl počátek jáhenského úřadu (srov. Sk 6, 5-6). V prvotní církvi totiž vznikla při každodenním rozdělování potřeb vdovám určitá nerovnováha mezi hebrejsky a řecky
mluvící částí společenství. Apoštolové, jimž byla svěřena
především „modlitba“ (Eucharistie a liturgie) a „služba
slova“, se cítili být nadměrně zatěžováni službou „při stole“,
a proto rozhodli, že si ponechají primární službu, a že pro
naplňování ostatních úloh, přestože jsou pro život církve
nutné, vytvoří sbor sedmi mužů. Také tato skupina však
neměla naplňovat jen prostou technickou službu - rozdělování potřeb, proto to také měli být muži „plní Ducha
a moudrosti“ (srov. Sk 6, 1-6). To znamená, že sociální
služba, již měli naplňovat, byla zcela konkrétní, ale zároveň i nepochybně duchovní. Jejich úřad měl skutečně
duchovní povahu, protože znamenal naplňování zásadní
úlohy církve, jíž je řádně organizovaná láska k bližnímu.
Prostřednictvím ustanovení tohoto sboru Sedmi se „diakonie“, tedy služba lásky k bližnímu vykonávaná ve jménu
komunity uspořádaným způsobem, natrvalo začlenila do
základní struktury církve samotné.
22. V průběhu dalších let a s narůstajícím rozšiřováním církve se ukázalo, že jednou z hlavních oblastí činnosti církve, spolu s udělováním svátostí a zvěstováním
slova, je uplatňování lásky (caritas) k vdovám a sirotkům,
vůči uvězněným, nemocným a potřebným všeho druhu.
To vše patří k podstatě církve stejně jako vysluhování
svátostí a zvěstování evangelia. Církev nesmí opomíjet
službu lásky (caritas), stejně jako nesmí opomíjet vysluhování svátostí a službu slova. Stačí pár údajů, abychom
to jasně doložili. Mučedník Justin (+ přibližně 165) popisuje v kontextu křesťanského nedělního slavení také
jejich charitativní aktivitu, která byla spjata s Eucharistií
jako takovou. Majetní dávali podle svých možností, kolik
každý chtěl. Biskup to pak používal na podporu sirotků,
vdov a těch, kdo se z důvodů nemoci nebo kvůli něčemu
jinému nacházeli v nouzi; jednalo se také o uvězněné a
cizince. Velký křesťanský spisovatel Tertulián (+ po roce
220) vypravuje, jak starostlivost křesťanů o všechny druhy
potřebných lidí vyvolávala údiv ze strany pohanů. Když
Ignác Antiochijský (+ přibližně 117) popisuje římskou
církev jako tu, která „předsedá v lásce (agapé)“, pak lze
předpokládat, že touto definicí pravděpodobně chtěl určitým způsobem vyjádřit nějakou konkrétní charitativní
aktivitu.
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KOMPENDIUM
KATECHIZMU
Souhrn nauky Katechismu
katolické církve ve formě
otázek a odpovědí.
Druhá kapitola
Věřím v Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího
79. Jaká je Radostná zvěst pro člověka?
Je to zvěst, že Ježíš Kristus, „Syn Boha živého“ (Mt 16,1),
zemřel a vstal z mrtvých. V době Heroda Velikého a císaře
Augusta, Bůh splnil přísliby učiněné Abrahámovi a jeho
potomstvu tím, že poslal „svého Syna, narozeného z ženy,
podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali
Zákonu. Tak jsem byli přijati za syny“ (Gal 4,4-5).
80. Jak se šíří tato Radostná zvěst?
První učedníci již od počátku měli vroucí touhu hlásat
Krista, aby přivedli lid k víře v Něho. Také dnes se z láskyplného poznání Krista rodí touha hlásat evangelium a
učit katechismu, to znamená odhalit v jeho Osobě celý
plán Boha a uvést lidstvo do společenství s ním.
„A v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho Pána“
81. Co znamená jméno „Ježíš“?
Jméno „Ježíš“, dané andělem při Zvěstování, znamená
„Bůh je spása“. Vyjadřuje jeho totožnost a jeho poslání,
„protože on spasí svůj lid od jeho hříchů“ (Mt 1,21). Petr
tvrdí, že „pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno,
v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12).

82. Proč se Ježíš nazývá „Kristus“?
„Kristus“ v řečtině, „Mesiáš“ v hebrejštině, znamená
„pomazaný“. Ježíš je Kristus, protože byl posvěcen Bohem, pomazán Duchem svatým pro vykupitelské poslání. Je Mesiášem, na kterého čekal Izrael, poslaný na svět
Otcem. Ježíš přijal titul Mesiáše, avšak upřesnil jeho smysl: „ten který sestoupil z nebe“ (Jan 3,13), ukřižovaný a pak
zmrtvýchvstalý, On je trpící služebník „který dává život
jako výkupné za všechny“ (Mt 20, 28). Od jména Kristus
pochází jméno křesťané.
83. V jakém smyslu je Ježíš
„jednorozený Boží Syn“?
On je jím v jedinečném a dokonalém smyslu. Ve chvíli
křtu a proměnění (na hoře) Otcův hlas označuje Ježíše za
svého „milovaného Syna“. Když se sám Ježíš představuje
jako Syn, který „zná Otce“ (Mt 11,27), tvrdí, že má jedinečný a věčný vztah k Bohu svému Otci. On je „jednorozený Boží Syn“ (1 Jan 2,23), druhá Osoba Trojice. Je to
střed apoštolského kázání: apoštolové „viděli jeho slávu,
jakou má od Otce jednorozený Syn“ (Jan 1,14).
84. Co znamená titul „Pán“?
V bibli tento titul obvykle označuje svrchovaného
Boha. Ježíš si jej připisuje a zjevuje svou božskou svrchovanost skrze svou moc nad přírodou, nad démony, nad
hříchem a především svým zmrtvýchvstáním. První křesťanská vyznání prohlašují, že moc, čest a sláva vzdávaná
Bohu Otci patří také Ježíšovi: Bůh „mu dal Jméno, nad
každé jiné jméno“ (Fil 2,11). On je Pánem světa a dějin,
jediný, jemuž má člověk zcela podřídit svou osobní svobodu.

Rohr 2012
Poslední prázdninový týden se opět po roce vydali
broumovští farníci do bavorského Rohru. Navštívili
třeba nejenom Mnichov nebo Augsburg, ale i místo
posledního odpočinku někdejších broumovských
mnichů, na hřbitově v Rohru.
Letošní počet poutníku o celkovém součtu 19
posílili i P. Josef Smola a P. Jiří Prokůpek. Velké díky
patří společnosti CDS Náchod, která opět poskytla svůj
autobus.
~7~
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Upoutávka na dobrou knihu:
John a Stasi Eldreadge - Úchvatná
(Návrat domů 2006)
Jsou knihy, do nichž nakoukneme, knihy, které odložíme, knihy, které nás ohromí
a knihy, které nás promění.
„Úchvatná“ patří do té poslední
skupiny. Poslední dobou vychází přemíra knih,které řeší vztahy
mezi mužem a ženou, obsahují
různé návody, cvičení, desatera k vylepšení. Základním
pocitem mnoha žen je NEDOSTATEČNOST. Jsem
málo hezká, nemám dobře uklizeno, spoustu věcí nezvládám. Jak objevíme podstatu ženství, aniž by ženy měly
pocit zahanbení? „Úchvatná“ vypráví o srdce ženy, o jejím
nitru a nejhlubších touhách. V běhu všedních dnů, kdy
žena musí zvládnut tisíc úkolů, nakoupit, uvařit, postarat
se o děti, jí málokdy zbude čas na přemýšlení o vlastních
niterných touhách a o srdci - jádru bytosti. Když ale přijdou chvíle vyčerpání, únavy a nespokojenosti, hledáme
kořeny těchto stavů. Manželé Eldreadge pracují ve společenství Ransomed Heard Ministris v Coloradu, kde
pomáhají lidem objevit touhy srdce. Jako protestanté
vycházejí převážně z Bible. A jdou na to „od Adama“,
tedy spíš od Evy. „Eva je vyvrcholením božího díla. Je tím
nejosnivějším a nejsložitějším, z toho, co na zemi existuje.
Eva byla stvořena, protože Adem bez ní není úplný. Žena
je bytostí vztahovou.“ Může odrážet Boha, který touží
po vztahu s námi a sám žije ve vztahu Nejsvětější Trojice.
Kniha se zabývá jedním z trochu opomíjeným atributů
Boha a tím je KRÁSA. Krása je boží podstatou a je též

podstatou ženy. Žena touží být krásná.
Kniha hovoří o Evině pádu a vysvětluje, co z toho pro
muže a ženu vyplývá. Jedna z kapitol má název „Zraněná“.
Všímá si dětství, kdy si každý buduje základ své osobnosti. Upozorňuje na to, že pro zdravé sebevědomí holčiček
je velmi důležitý vztah s otcem. Stasi se sama svěřuje se
svou zkušeností. V další kapitole ale ukazuje cestu, která
vede k uzdravení ran. Mnozí psychologové se snaží lidem
pomoci, ale některé hluboké rány může uzdravit jedině
Ježíš.
Také se vám stalo, že i když jste vdané, zamilovaly jste
se do jiného muže? Ztratily jste hlavu, styděly jste se a tápaly, co dělat? Stasi píše, že žena potřebuje být zamilovaná
a je třeba se zamilovat do Ježíše. Žádný muž není schopen
a ani to není jeho úkolem, úplně zaplnit prázdnotu, která je v ženském srdci. Ale ta prázdnota volá po naplnění.
Je třeba prožívat tiché chvíle s Kristem, chodit s ním na
rande. A z tohoto důvěrného vztahu pak může vyrůst
touha a ochota sloužit druhým. Není to pak jen plnění
povinností. A opět se autorka dostává ke kráse. „Když je
žena milována,jakoby září zevnitř. Toto vyzařování vychází ze srdce.“ Nemáme se bát být zranitelné, nemáme
se bát plakat. Jedině, když odhodíme svoje masky, může
Bůh měnit naše srdce. V době, kdy vítězí věci nad vztahy a
peníze určují mnohé, povzbuzuje Stasi: „Přátelství je třeba pěstovat. Své přítelkyně milujeme tehdy, když se o ně
ucházíme - telefonujeme jim, dáváme jim dárky, zveme
je na procházku nebo do kina. Nabízíme jim své srdce.“
Věnovat někomu svůj čas, naslouchat a dám mu kus sebe
je ten největší dar.
Ludmila Křivancová

III. ročník
vikariátního turnaje v malé kopané
se letos poprvé konal v Náchodě.
A poprvé se ho účastnil i broumovský tým, kterého
kádr doplnila polická farnost.
Z celkového počtu devíti týmů se probojoval do
čtvrtfinále, kde až na penalty prohrál s pozdějším vítězem
z Rychnova nad Kněžnou.
~8~
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Školské sestry de Notre Dame
reagují na složenkovou kampaň
Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame zaslala v minulém týdnu (24. srpna 2012) dopis
předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Provinciální
představená Kongregace Silvie Němcová v něm reaguje
na kampaň ČSSD proti majetkovému narovnání vztahů
státu, církví a náboženských společností. Dopis uveřejňujeme v plném znění.
Vážený pane Sobotko,
včera jsme obdržely Vaši
složenku s částkou, která má
být údajně „ze společného“
vyplacena církvím a židovským obcím v naší republice.
Nejdříve bych vás ráda
upozornila na malou, ale
zavádějící nepřesnost - splatnost složenky není okamžitá, ale 30 let.
Dále jsem uvažovala, že
vystavíme složenku my Vám
za náš majetek, který dodnes
zadržují Česká republika,
kraje, obce a různé právnické a fyzické osoby.
Neučiním tak, protože
bych se zajisté také dopustila
nepřesností. Nemohu totiž
vnikat do státních (zvl. policejních) ani soukromých
objektů, příp. na takové pozemky, abych nechala pořídit znalecké posudky. Tento
postup by asi způsobil větší zděšení mezi občany než Vaše
kampaň. Navíc by to byla značně drahá záležitost a tato
investice by zřejmě pro nás nebyla návratná. Náš odhad
ceny majetku tedy může být jen přibližný a je započítán
do hodnoty celkového majetku církví a židovských obcí,
o kterém se v posledních měsících konečně jedná.
Ráda bych Vám však ujasnila několik věcí.
Naše kongregace se od svého založení v polovině 19.
století věnovala především vzdělávací činnosti, zpočátku
na venkově, později i ve větších městech. Postupně se za-

čala věnovat také hluchoněmým, opuštěným a osiřelým
dětem. Objekty a pozemky pro tuto činnost a pro její
podporu získávala kongregace za peníze drobných i větších dárců a z výdělků a věn sester.
První vlna zákazů činnosti a vyhánění sester i jim svěřených dětí nastala po nástupu fašistické moci, kdy byly
některé z objektů použity pro vojenské účely. Druhá vlna
přišla v r. 1948 a shodou okolností byly tytéž objekty použity pro tytéž účely jako za nacismu.
Po tzv. sametové revoluci nám byly některé objekty
v dezolátním stavu vráceny, aby sestry měly vůbec kde
žít. K obnovení naší činnosti mohlo dojít jen ve velmi
omezené míře.
Šikana státní moci však
dodnes pokračuje:
- během uplynulých 20
let byly státem zcizeny další
naše nemovitosti,
- z pozemku, který je součástí našeho areálu a který
chybou ve výčtovém zákonu nebyl vrácen, po nás stát
požaduje nájemné (v jiných
kruzích se tomu říká výpalné),
- některé nemovitosti stát
stále používá k účelům, na
které jejich původní sponzoři rozhodně nepřispívali - a
tím se jim de facto vysmívá,
- na rozdíl od ostatních
restituentů jsme dodnes s
celou církví dehonestovány za to, že bychom rády hospodařily na svém a ze svého.
Snad tedy, vážený pane Sobotko, pochopíte, proč nás
Vaše zkratkovitá a nenápaditá kampaň uráží, a že proto za
Českou provincii Kongregace Školských sester de Notre Dame tímto vyjadřuji podporu Prohlášení předsedů
ČBK, ERC a FŽO k narovnání vztahů ze dne 9. 8. 2012.
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Celostátní setkání mládeže
očima dvou VeKaček
Je úterý 14.8. a nám, členům kapely VeKa, končí přípravný týden na Celostátní setkání mládeže. Zároveň
však dneškem začíná toto velké setkání - zde, ve Žďáru
nad Sázavou.
Nicméně tento den byl pro nás jako každý jiný – od
rána jsme zkoušeli, a to až do odpoledne, kdy jsme dostali
zasloužené volno a mohli jsme se jít podívat na večerní
program.
Při příchodu ke stadionu, kde se celé setkání konalo,
nás ohromily nové a nové davy přicházejících mladých
lidí a dopadla na nás úžasná atmosféra. S úsměve, na rtech
jsme vpluli mezi ně a zabrali si místečko přímo před pódiem.
Po úvodním programu, který zahájil celé setkání, zazněly poslední písničky kapely Kapři, která tento večer
doprovázela a ač nás byla z VeKy jen půlka, roztančili jsme
dav a tímto podpořili kapelu. Věděli jsme, že my tuto
podporu budeme také brzy potřebovat.
A nastal den našeho prvního hraní. Je středa 15.8. a
začíná se dostavovat mírná nervozita, která se stupňuje
spolu s blížícím se večerem. Rychle ještě dolaďujeme poslední chybičky.
Večer s naší premiérou už klepe na dveře. Stoupáme
po schůdkách na pódium. Před sebou vidíme tisíce tváří,
které napjatě čekají, co předvedeme. Hlavně se neztrapnit!, probleskne nám hlavou.
Zazní první tóny naší úvodní písničky. Dav pod námi
se zvedá a začíná pozitivně reagovat na naši hudbu. Tréma
pomalu opadává – konečně si to můžeme užít!
Večer končí a my dohráváme naši poslední písničku.
Kapelník se nás snaží zahnat do zákulisí, dav pod námi
však skanduje a chce přídavek. Míra (kapelník) se nechává obměkčit. „Konečně jsem poznal, co to je moc nad davem!“ nechává se slyšet náš tenorista Kuba a my za hlasité-

ho smíchu přitakáváme. Tento večer se opravdu vydařil.
Nebudeme tu vypisovat všechny dny CSM, protože by
to bylo vskutku nadlouho – možná by na to nestačil ani
celý BIM. Nicméně je potřeba dodat, že po dlouhé práci
většinou nastává krize. Tak se to stalo i nám.
Pátek 17.2. byl pro nás skutečným utrpením. Celý
tento den jsme zasvětili zkoušení a přípravě na sobotní
pouť rodin. Na zkoušce jsme padali únavou a pěkně to
mezi námi vřelo. Naše přátelství dostalo zabrat. Naštěstí
jsme se udobřili a šli si odpočinout na večerní program.
Právě probíhala mše, kterou celebroval kardinál Dominik
Duka. Mluvil k nám mladým a mnohé oslovil.
V sobotu proběhla již zmíněná pouť rodin. Počet zúčastněných se blížil deseti tisícům. Pro rodiny zde byl po
mši připraven bohatý program.
Večer už byl zase věnován mladým. Po nádherném
liturgickém tanci následovala adorace a modlitba, při
níž jsme si měli všichni rozsvítit svíčky. Zepředu putoval
plamen, který jsme si dál předávali a tím postupně rozsvěceli naše svíčky. Byla už tma, takže ohlédnout se dozadu a
vidět všechna ta světla byl nepopsatelný zážitek. Modlili
jsme se za ty, kteří ještě nepřijali svátost biřmování a pokládali na ně ruce.
Nedělní dopoledne uteklo velmi rychle, jak už to
v poslední den bývá. Při mši jsme hrály všechny tři kapely dohromady, takže pódium doslova praskalo ve švech.
Tato metafora dosáhla své pravdivosti tehdy, když kapela
Adorare tak mocně skákala při gratulaci k narozeninám
jejich kapelnici, že se podlaha pod nimi prolomila. Co se
s tím dělo dál už opravdu nevíme, neboť jsme pódium
opustili podezřele rychle .
Pak už jsme se sbalili a začali se rozjíždět do svých domovů. Celé setkání bylo pro nás úžasným a obohacujícím
zážitkem, pro mnohé z nás to bylo vůbec první takové
setkání mládeže. Bylo úžasné chodit po městě a potkávat
mladé lidi s visačkami a barevnými náramky (poznávací
znamení účastníků).
Kdo nezažil, neuvěří.
Anežka a Zdislava Šikutovy
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Strahov 2012
V minulých letech Kutná Hora, Stará Boleslav, Heřmanův Městec, Krucemburk. Letos Strahov. Královská
kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší,
doposud existující kláštery premonstrátského řádu na
světě. Založena byla v roce 1143, 23 let po založení řádu
sv. Norbertem (1080/1085 – 1134). Naším cílem byla

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, původně románský
kostel z 12. století, do dnešní podoby přestavěn v polovině 18. století a knihovna, která čítá přes 200 tisíc knih, z
toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve
zvláštním depozitáři. Díky patří našim průvodcům - paní
Miroslave Otavové a jáhnu s příznačným jménem Vavřinec.
P. Martin Lanži

Křinické odpoledne
s KDÚ-ČSL opět proběhl i letos, konkrétně v neděli 23. října.
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50 let od zahájení II. vatikánského koncilu
1. října 1962 byl v Římě zahájen II. vatikánský koncil.
Díky němu se dnes mše sv. může slavit v národním jazyce, tedy v našem případě v češtině a kněz je obrácen tváři
k lidu.
To však nejsou jediné přínosy 21. všeobecného koncilu Církve. Před padesáti lety, téměř 20 let po skončení
II. světové války byla potřeba reflektovat nejenom otázky
liturgie, ale i mezikřesťanské spolupráce (ekumenismus),
mezináboženského dialogu, sociálních otázek, nebo - a
to hlavně – otázky života křesťanů v moderní době. Nejdůležitějšími dokumenty jsou Sacrosanctum Concilium
(o liturgii), Lumen gentium (věrouka), Dei Verbum (o
Bibli) a Gaudium et spes (o Církvi).
Koncil svolal dnes již blahoslavený Jan XXIII. (1958
-1962), a to krátce po svém zvolení – v lednu 1959. Úvahami o svolání ekumenického koncilu se však již zaobíral
jeho předchůdce Pius XII.(1939 – 1958). 11. říjen 1962
je tedy datum, kdy Církev vykročila cestu, kterou jí ve
svatopetrské bazilice prodiskutovalo tehdejších 2894 biskupů. Pomáhalo jim mnoho teologů, včetně současného
papeže Benedikta XVI., a rovněž četní představitelé jiných křesťanských církví.

Koncil ukončil v roce 1965 papež Pavel VI. Jan XXIII.
zemřel v létě 1963. Byl to však on, kterému vděčíme za
výročí půlstoletí přiblížení Církve současnému světu. Z
Československa se koncilu zúčastnili Josef kardinál Beran, Robert Pobožný, Eduard Nécsey, Ambróz Lazík a
František Tomášek.
P. Martin Lanži

Příprava na svátost křtu a biřmování
(návrh, výuka začíná od října 2012)

NÁCVIKY SCHÓLY:
sobota 13. 10., 18:00 na faře

Biřmování

Rozvrh náboženství
(výuka začíná od října 2012)
Předškoláci: pátek 14:00 – 14:45 (ZŠ Hradební)
1. – 2. třída: pátek 15:45 – 16:30 (fara)
3. třída (1. sv. přijímání): pátek 12:45 – 13:30 (fara)
4. – 6. třída: čtvrtek 13:30 – 14:15 (fara)
7. – 9. třída: pátek 13:50 – 14:25 (fara)

Středoškoláci: čtvrtek 14:30 – 15:15 (fara)
Dospělí: 1x za měsíc středa 18:00 – 18:45 (fara)
Křest dospělých:
1x za měsíc v čtvrtek 18:00 – 18:45

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.

www.broumovfarnost.cz
Grafický koncept: Jan Záliš, DTP a zlom: PINstudio, www.pinstudio.cz. Tisk: vlastním nákladem. Náklad: 130 ks.
Uzávěrka: 15. každého měsíce.

~ 15 ~

