
 

  

Milí farníci, 
na začátku postní doby přemýšlíme nad skutky pokání a stanovujeme si předsevzetí. 
Nejde o pouhé cvičení vůle či dokazování si svých vnitřních schopnosti. Má jít o sku-
tek lásky k Bohu či bližnímu vedoucí k proměně života. Nemusí jít o heroický výkon, 
můžeme zvolit třeba malou věc, která nás bude stát zdánlivě málo úsilí. Podstatnější 
je však pevné rozhodnutí a vytrvalost.  
 Mělo by jít o skutek naprosto konkrétní. Předsevzetí, že budu laskavější, je 
krásné, ale prakticky k ničemu. Mu-
sím totiž poznat, co je důvodem mé 
nelaskavosti, a na tom pracovat. 
Někdo má možná své pravidelné 
postní předsevzetí, které ho stojí 
úsilí a vychovává v sebekázni: 
v postní době nepije kávu nebo pivo, 
nejí po 18. hodině, nejí čokoládu, 
každé ráno cvičí... Pak mohou být 
užitečná předsevzetí duchovní: kaž-
dý den si přečtu úryvek z Písma, 
pomodlím se navíc otčenáš za obra-
cení hříšníků nebo za svou lásku 
k sousedovi, zajdu každý týden na mši svatou ve všední den, budu se pravidelně 
modlit křížovou cestu nebo si udělám pravidelně čas na manželku a/nebo děti…  
 To podstatné na jakémkoliv předsevzetí je úmysl. Pokud chci pouze zhub-
nout, nepotřebuji k tomu postní dobu. Pokud si však uvědomuji svou závislost 
a neschopnost se kontrolovat a prosím Boha o pomoc v sebeovládání, pak se postní 
doba může stát dobrým začátkem ke změně mého životního stylu. Ani pravidelná 
modlitba v postní době nemá být dokazováním si svých sil. Může být však dobrým 
impulsem k poznání, že život s Bohem je opravdu něčím, co pro svůj život potřebuji 
a co mi dává sílu a radost.  
 Postní doba nás také učí, že půst může být užitečnou zbraní v duchovním bo-
ji. Pokud totiž chceme ve svém životě něco změnit, musíme se přemoci. To však 
mnohdy (vlastně vždycky) bolí. Můžeme si ale díky tomu více uvědomovat, jak nás 
hřích svazuje a bere nám vnitřní svobodu a radost. Víme také, že jít za Kristem 
a odevzdat mu starý způsob života není mnohdy snadné, ale ve svém důsledku 
vždycky krásné, osvobozující a posilující. Proto se budeme při liturgii Popeleční 
středy modlit: „Bože, dej, ať nás posilní (dnešní) půst, kterým zahajujeme úsilí 
o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo 
a konat dobro.“ 
 Vám i sobě přeji, abychom nejen moudře zvolili svá postní předsevzetí, ale 
abychom v nich hlavně dokázali vytrvat do konce a zakusili radost z proměny svého 
života v Kristu. 
 Žehná vám a o modlitbu též prosí 

P. Jan Uhlíř 
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Sbírka na církevní školství 
Zářijová sbírka na církevní školství vynesla v na-
šich farnostech částku 20 878 Kč, v celé diecézi 
pak 817 264 Kč. V souladu se směrnicí fondu cír-
kevního školství bylo k přímému rozdělení do škol 
v naší diecézi (celkem šest subjektů) určeno 58 %, 
tedy 474 013 Kč. Zbytek z celkové sumy použije 
biskupství na nezbytné opravy a rekonstrukce 
školních budov.  
 Církevní gymnázium v Kutné Hoře získalo 
98 000 Kč; tato částka přispěje k vybudování nové 
kmenové třídy. Církevní mateřské škole sv. Jaku-
ba bylo přiděleno 50 000 Kč, z nichž bude pětina 
použita na nákup sportovního vybavení pro děti, 
zbytek pomůže financovat práci asistenta pedago-
ga, která je ze státního rozpočtu pokryta pouze 
zhruba ze tří čtvrtin.  
 Všem dárcům děkujeme a doufáme i nadále 
v štědrou podporu církevního školství v naší far-
nosti, zvlášť s ohledem na skutečnost, že jeho pro-
střednictvím se v Kutné Hoře vzdělává více než 
250 dětí. 

Poděkování za sbírky 

Tiráž 
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Vánoční sbírka na podporu matek v tísni 
Milí farníci, srdečně vás zdravím a děkuji vám 
jménem Nadačního fondu Betlém nenarozeným 
a Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu za 
vaše štědrá srdce otevřená naší prosbě o podporu 
při zajištění pomoci těhotným ženám v tísni a je-
jich dětem.  
 Neuvěřitelně štědrý dar z vaší farnosti 
(54 796 Kč; celá sbírka vynesla zhruba 350 000 Kč 
– pozn. red.), který jste nám zaslali v rámci kam-
paně Štědrý dar pro betlémské děti, využijeme 
i letos k zajištění „betlémské stáje“ – provozu Azy-
lového domu pro těhotné ženy v tísni a matky 
s dětmi v Hamrech u Hlinska v prvních měsících 
letošního roku. Od otevření domu v roce 2008 až 
dodnes v něm byla poskytnuta pomoc již více než 
110 matkám a 142 dětem z celé České republiky.  
 Každý dar je pro nás projevem vaší důvěry 
a velmi si jí vážíme. Snad vás potěší dobrá zpráva, 
že za vás, naše dárce, bude sloužena mše svatá 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 
Hostýně. 
 S vděčností a přáním Božího požehnání 

Marcela Holeňová,  
ředitelka Dlaň životu, o. p. s. 

-red- 
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Logo farnosti a nový vzhled Zpravodaje 

Kateřina Grenarová 

Aktuality a pozvánky 

Farnost převzala voršilský klášter do své správy 
Po odchodu sester voršilek z Kutné Hory v roce 2013 se opakovaně řešila otázka, 
kdo by měl v budoucnu spravovat jejich klášter. Převezme ho biskupství, některá 
z kutnohorských farností, nebo ho sestry – vzhledem ke starostem, které se 
k objektu vážou – budou nuceny prodat cizímu 
vlastníkovi?  

Klíčovým faktorem při hledání řešení byl 
fakt, že v klášteře již léta sídlí fungující církevní 
gymnázium. Další důležitou okolností byla sku-
tečnost, že v polovině minulého roku se farnost 
sv. Jakuba začala více zajímat o dotační tituly na 
výstavbu nové školky, přičemž jednou z možných 
variant bylo využít pro stavbu pozemek klášterní 
zahrady (kterou již církevní mateřská škola pou-
žívá jako venkovní hřiště pro děti). Při jednáních 
se ukázalo, že není možné odkoupit pouze zahradu bez kláštera a že otázku celého 
areálu je nutné řešit komplexně. Biskupství dávalo přednost tomu, aby klášter spra-
vovala farnost a kromě zahrady a kláštera převzala i přilehlé parkoviště. Po zvážení 
všech okolností se nakonec farnost rozhodla (i přesto, že dotační titul na výstavbu 
mateřské školy nebyl vyhlášen) celý areál začátkem roku převzít do své správy. 
Gymnázium se tak nemusí obávat o své dlouholeté sídlo a farnost může citlivě nava-
zovat na školní i charitativní činnost sester působících v Kutné Hoře od roku 1712.  

Čekají nás nové veliké starosti, ale my se víc těšíme na radost, již nám budou 
přinášet další a další generace dětí, které budou moci vyrůstat v prostředí pro-
dchnutém evangeliem. 

Současný vizuální styl a logo navrhl pro naši farnost již v roce 2015 výtvarník a gra-
fik Ivan Brůha. Logo (viz tiráž na protější straně) se skládá z oficiálního názvu far-
nosti a symbolu, který na první pohled odkazuje k jedné z věží chrámu sv. Barbory. 
Tento význam byl po důkladném zvažování grafikovi zadán jako požadované základ-
ní poselství loga, protože chrám sv. Barbory pro širší veřejnost jednoduše nejvýraz-
něji a nejsrozumitelněji vyjadřuje specifičnost naší farnosti, ačkoli se nejedná o far-
ní kostel.  
 Logo však ve výsledku nabízí řadu dalších symbolických odkazů: detailně 
zpracovaný vrchol věže nese Kristův kříž, věž samotná může být chápána také jako 
cesta směřující vzhůru, k Bohu, a rovněž jako výraz naší modlitby k Němu; kruh 
představuje svátost Eucharistie a také společenství církve, které je kolem ní shro-
mážděno... 
 Základní barevnost je purpurová. Tato barva je tradičně spojována mimo jiné 
s vznešeností a zbožností. Výrazná barevnost loga a vizuálního stylu napomáhá za-
pamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci a dodává logu osobitý charakter. Za zá-
kladní font bylo zvoleno patkové písmo Georgia, které je vysoce univerzální a záro-
veň dobře vyjadřuje tradiční hodnoty, které jsou pro farnost důležité.  
 Ve vzhledu farního zpravodaje se vizuální styl naplno odrazil s mírným zpož-
děním, věřím však, že za tu dobu „dozrál“ a čtenáři budou s touto změnou spokoje-
ni. Za implementaci děkuji Marii Slavotínkové a Cyrilu Malíkovi.   

P. Jan Uhlíř 
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Farní knihovna 
Milí přátelé, jak bylo již uváděno v ohláškách, je pro vás opět otevřena farní knihov-
na. V provozu bude zatím pravidelně v neděli po deváté mši svaté, případně po tele-

fonické dohodě – volejte buď mě na číslo 602 842 013, nebo do farní kanceláře na 
číslo 327 512 115. Současně prosím ty z vás, kteří máte vypůjčené knihy z předcho-
zích období, abyste je vrátili do knihovny pro další zájemce. Seznam knižního fondu 
najdete na webových stránkách farnosti pod záložkou Farní knihovna. V nejbližší 
době do něj budou zařazeny nové knihy, takže doporučuji sledovat jeho aktualizace. 
 Z knižního fondu vybírám tři tituly, které bych ráda doporučila vaší pozor-
nosti: Hlavním hrdinou trilogie Davida 
Torkingtona Poustevník, Prorok a Mystik 
je rybář z ostrova Hebridy Petr Calvay. Je to 
člen třetího řádu sv. Františka a žije na os-
trově jako poustevník. K němu přijíždí otec 
Robertson, který právě prožívá osobní du-
chovní krizi, zejména v modlitbě. Calvay mu 
osvětluje správnou cestu k modlitbě a při 
tom mu vypráví svůj životní příběh. Tím se 
celá trilogie stává školou dokonalé mystické 
modlitby. Současně je zde velmi dobře vysti-
žena podstata františkánské spirituality, zejména v knize Prorok.  
 Kniha Daniela Ange Raněný pastýř  je sice určena především mládeži, ale číst  
ji může opravdu každý. Je to kniha pro všechny hledající, bloudící, pro ty, kteří ne-
věří sami sobě nebo si myslí, že pro druhé nic neznamenají. Tuto útlou knížku lze 
přečíst za jediný večer, ale dle ohlasu čtenářů mnohé ovlivnila natolik, že přispěla 
k jejich konverzi. Ježíš je zde připodobněn raněnému pastýři, který provází mladého 
muže jeho dosavadním životem. Učí ho vyrovnat se s minulostí a vodí ho po mís-
tech, kde je Ježíš zraňován, aby ho nakonec přivedl mezi své přátele – do společen-
ství církve. 
 Koncem loňského roku vyšla kniha Jana Rybáře Deník venkovského faráře. 
Nese stejný název jako známý Bernanosův román, ale o deník se nejedná. Je to kni-
ha rozhovorů otce Jana s publicistou Josefem Beránkem. V první části se věnují ob-
dobí komunismu a Rybářovy internace. Otec Jan je jezuitský kněz, který se v období 
totality seznámil ve vězení s řadou významných osobností tehdejší české a slovenské 
církve. Byl tehdy velmi mladý a jako nedostudovaný novic obdržel svěcení od svého 
spoluvězně biskupa Karla Otčenáška. Na to ovšem neexistoval žádný doklad. Během 
internace a po amnestii odpracoval celkem 18 let v dolech a na stavbách pod neustá-
lým dohledem StB. Hned po okupaci v srpnu 1968 se mu náhodou podařilo vycesto-
vat do Innsbrucku, kde studoval na jezuitské universitě. Po návratu do vlasti na-
stoupil do kněžské služby v Poříčí u Trutnova, později působil v Rychnově nad 
Kněžnou, až do roku 1989 stále pod permanentním dohledem StB. Po odchodu do 
důchodu zůstal v Trutnově a vypomáhal v krkonošských farnostech, pořádal exerci-
cie v Jánských lázních a v Albeřicích, kázal pro německé rodáky. Druhá polovina 
knihy je věnována rozhovorům o době polistopadové a dění v církvi dnes. K událos-
tem těchto období se autor vyjadřuje často až překvapivě kriticky. Jsou zde probírá-
ny otázky zapojení laiků a jejich hnutí v církvi, restitucí, otázky bariér mezi klérem 
a laiky, názory na poslední papeže, celibát atd. Zejména v závěru knihy jsou i silné 
pasáže o Eucharistii a přístupu k ní, které čtenáře vedou k zamyšlení a mohou být 
inspirací pro jejich duchovní život. 

Milena Pfaifrová 
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Změny bohoslužeb 
Vzhledem k nepřítomnosti kaplana ve farnosti dochází k několika změnám v pořadu 
bohoslužeb. Až do konce postní doby se nebudou konat nedělní ranní mše svaté 
v chrámu svaté Barbory. V bykáňské farnosti budou až do odvolání mše svaté pouze 
druhou a čtvrtou neděli v měsíci, a to vždy v Křeseticích od 10:30.  

Již bez souvislosti s neobsazeným kaplanským místem se středeční mše svaté 
v postní době přesouvají do chrámu svaté Barbory. Příprava na Velikonoce zde za-
čne na Popeleční středu, 1. března, v 18:00. Pouze při této mši svaté bude udílen 
popelec, na první neděli postní již možnost přijmout popelec nebude. 

-red- 

Postní almužna 2017 
Tato pastorační aktivita patří, jak již z názvu vyplývá, k postní době – období pří-
pravy na Velikonoce. Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si ur-
čitých věcí ve prospěch strádajících 
lidí. Jde o dobrovolnou duchovní for-
maci jednotlivců a rodin, lidí věřících i 
sympatizantů.  
 Podstatou Postní almužny je, že 
ten, kdo se chce k této akci přidat, si ve 
své farnosti vyzvedne papírovou kra-
bičku neboli postničku a do té pak 
ukládá peníze za požitky, které si bě-
hem půstu odepřel. Tyto prostředky se 
poté prostřednictvím charity použijí na 
pomoc lidem v nouzi a na podporu 
charitního díla v daném místě. 
 Jak říká svatý Pavel: „Důvodem 
toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale abyste vy zbo-
hatli z jeho chudoby.“ Podle slov papeže Františka jsou křesťané voláni k tomu, aby 
„viděli bídu svých bratří, dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její 
zmírňování“. 
 Každoročně je začátek postní almužny stanoven na Popeleční středu, letos 
1. března, a trvá až do konce postního období. Na Květnou neděli (9. dubna) věřící 
donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Hlavním 
posláním postní almužny je tedy spojit úsilí lidí v jednotlivých farnostech pro koná-
ní milosrdné lásky k bližním v nouzi.  
 Letošní postní almužna bude použita na podporu školního vyučování nej-
chudších dětí v diecézi Belgaum v indickém státě Karnataka v rámci projektu Adop-
ce na dálku. Pro představu, jeden rok školní docházky dítěte vyjde na 6 500 Kč. 

Robert Otruba 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížových cest se budou v postní době konat každý pátek a neděli, vždy 
půl hodiny před večerní mší svatou. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni vést pobožnos-
ti, se mohou hlásit u Marie Cvešprové (pátky) na tel.: 739 156 358 a u Pavla Štorka 
(neděle) na tel.: 721 238 047.  
 V pátek 7. dubna půjdeme po zastaveních křížové cesty v našem městě: vyjde-
me v 18:00 od kostela svatého Jakuba. Mše svatá bude ten den mimořádně v 7:30 
ve farním kostele.  

-red- 
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Postní duchovní obnovy  
Stále je možné přihlásit se na postní duchovní obnovy s P. Janem Uhlířem ve Slavo-
ňově u Nového Města nad Metují.  
 Pro muže se koná v termínu 3. až 5. března; přihlášky shromažďuje Ladislav 
Vokoun (tel.: 602 668 820 e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com). Ženy do Slavoňova 
pojedou o víkendu 17. až 19. března, přihlašovat se můžete u Moniky Trdličkové 
(tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz).  

-red- 

Misijní koláč  
Misijní koláč je především forma pomoci chudým. Někteří z vás určitě přispívají na 
misie pravidelně, ostatní mohou k obdarování potřebných využít tuto příležitost. 
Letošní sbírka bude probíhat v našich kostelech 26. března, o 4. neděli postní, která 
se nazývá Laetare – neděle radosti. U východu z kostela bude možno přispět do 
označené krabičky a nabídnout si koláček, případně si ho zabalit do ubrousku 
a sníst si ho doma u kávy. Letos však nebudeme chystat tácky s pečivem. V minu-
lých letech to bylo náročné časově i finančně pro všechny, kdo se zapojili: nakoupit 
suroviny, strávit půl dne v kuchyni, půl dne u balení... Pokud tento čas využijete 
k odpočinku nebo prožijete s rodinou, bude to důvod k radosti, která nesmí chybět 
ani v postní době. Nikomu z nás není vzácné něco na zub, a pokud hodíme do kra-
bičky příspěvek v hodnotě surovin, energie a času, které ušetříme, bude radost 
z Misijního koláče i v zemích, kam poputuje výtěžek sbírky. 

Anna Hylská 

Úklid kostela sv. Jakuba 
Rozpis služeb a rozdělení dobrovolníků do skupin na úklid farního kostela je vysta-
ven na nástěnce přímo v kostele, najdete ho rovněž na webu farnosti, v rubrice Akti-
vity ve farnosti. V případě nejasností se obracejte na Annu Hylskou  
(tel.: 731 598 862). 

-red- 

Letní brigáda 
Zájemci o letní brigádu v oblasti turistických služeb a provozu památek farnosti se 
mohou hlásit u Dany Vokolkové na e-mailu dana.vokolkova@khfarnost.cz. Zájemci 
o brigádu v úseku stavební a technické činnosti se mohou obracet na Soňu Teleckou 
prostřednictvím e-mailu sona.telecka@khfarnost.cz. Nejzazším termínem přihláše-
ní na letošní léto je 31. březen.  -red- 

Farní pouť do Koclířova 
Milí přátelé, u příležitosti letošního 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě se 
naše farnost rozhodla uskutečnit v sobotu 1. dubna pouť do Koclířova, kde působí 
Světový apoštolát Fatimy v České republice. 
Již od roku 1995 se v Koclířově pořádají kaž-
dou první sobotu v měsíci poutě se zajímavým 
programem. Tentokrát bude hlavním hostem 
irský charizmatický kněz P. Denis O’Sullivan. 
Během dne se bude konat modlitba na úmysly 
poutníků, přednáška, duchovní slovo, Marián-
ské večeřadlo a na závěr slavnostní bohosluž-
ba. Po celou dobu bude k dispozici možnost 
občerstvení a nabídka doprovodného progra-
mu. Podrobnější informace o naší pouti budou 
uvedeny v běžných ohláškách farnosti. 
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List Římanům 

 autorem je prokazatelně apoštol Pavel 

 sepsán byl na přelomu let 57 a 58 v Korintu, na konci Pavlovy třetí misijní cesty  

 je určen křesťanské obci v Římě (kterou však Pavel nezaložil) 

 jazykem listu je řečtina 

 Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením Anděla Míru 
desetileté Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě. Po této duchovní 
přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny 
Marie. Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen „slunečním zázrakem“. Anděl připra-
voval pasáčky ve Fatimě na zjevení Panny Marie a vedl je především ke smírným 
modlitbám za svět, za odpuštění a odčinění všeho, čím se lidé oddělili od Boha 
a Jeho království.  
 A proč je tak důležité slavit jubileum tohoto zjevení? Kardinál Bertone říká, 
že mezi moderními zjeveními je Fatima bezpochyby zjevením nejvíce proroc-
kým. A samotný sv. Jan Pavel II. řekl doslova, že: „pokud zvítězíme i v universálním 
rozměru, bude to díky Marii. Kristus zvítězí Jejím prostřednictvím, protože chce, 
aby vítězství Církve současného i budoucího světa byla spojována s Ní, to je 
s Marii“. 13. 7. 1917 řekla při zjevení v údolí Cova d’Iria Panna Maria třem malým 
pasáčkům, že Její Neposkvrněné Srdce zvítězí. Přistupujme k letošnímu výročí 
s vírou, že i skrze nás se toto zaslíbení může naplnit. 

Monika Trdličková 

Pouť za rodiny do Staré Boleslavi 
Tradiční prvomájová pouť za rodiny se chystá tentokrát nově do Staré Boleslavi. 
Putovat bude možné pěšky i s kočárky z Čelákovic, na kole z Nymburka nebo auto-
busem z Kutné Hory přímo do Boleslavi. Zde bude připraven duchovní i kulturní 
program s příjemným zázemím v zahradě kněžského domu. Tak si nezapomeňte 
poznamenat do kalendáře pouť s farní rodinou za Palladiem země české. 

Lukáš Kutil 
Celostátní setkání mládeže v Olomouci 
Šesté celostátní setkání mládeže proběhne v srpnu letošního roku v Olomouci. Vy-
chází z ducha světových dní mládeže, jejichž tradici založil papež Jan Pavel II. v roce 
1984. Je určeno pro všechny mladé lidi ve věku 14 až 30 let. Mottem 
letošního olomouckého setkání jsou Ježíšova slova „Nebojte se!“ 
 Program (zejména přednášky, katecheze, workshopy, modlit-
by, nevšední slavení eucharistie a řada dalších příležitostí k setkání 
a prohloubení duchovního života) se chystá na termín 15. až 20. 
srpna a jeho hlavní část bude probíhat na Korunní pevnůstce 
v centru Olomouce. V sobotu 19. srpna proběhne v rámci setkání 
Den rodin, na který jsou zváni zejména rodiče s malými dětmi. 
 Zájemci se mohou hlásit už nyní prostřednictvím elektronické přihlášky, kte-
rou najdou na webu www.olomouc2017.signaly.cz. Při přihlášení do konce května 
a zaplacení do 12. června je cena za účast na setkání pouhých 950 Kč. 

-red- 

Četba Nového zákona 

S dalším cyklem četby Písma přinášíme novou rubriku, v níž budeme stručně před-
stavovat knihy Nového zákona, jejich specifika a zajímavosti, a to v pořadí, v jakém 
budou přicházet na řadu se záložkami k četbě. Do vydání následujícího čísla Zpravo-
daje vyjdou dvě kartičky, přečteme List Římanům a Lukášovo evangelium.  
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 Pavel píše formou otázek, odpovědí a diskuse 

 jedná se o nejdelší a nejvlivnější Pavlův list 
(proto bývá řazen na první místo)  

 cílem listu je zachytit podstatu evangelia, které 
Pavel hlásal, a korigovat problémy v římské 
církvi, které vycházely ze vztahu Židů a pohanů 

 zaměřuje se na několik klíčových témat a pojmů: 

 spravedlnost Boží je jiná než spravedlnost lid-
ská, Bůh je milosrdný 

 hřích může překonat pouze Boží milost 

 člověk potřebuje vedení Ducha svatého, aby 
mohl žít plný život   

 vyvolený národ nepřijal Krista 

 pracuje s pojmy ospravedlnění a víra: Pavel 
zdůrazňuje, že člověk si spásu nezaslouží vyko-
náváním skutků, které předepisuje Zákon, ale 
tím, že bude spravedlivý před Bohem a přijme 
víru v Ježíše Krista – tu však nestačí jen vy-
znat, ale je nutné podle ní jednat a žít. Všichni 
jsme hříšní před Bohem, ale vírou v Ježíše 
Krista můžeme být ospravedlněni. 

 vybrané citáty: 

 Nyní však je zjevena (…) Boží spravedlnost, jež 
skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, 
kdo věří. (Ř 3,22 ) 

 Tak také Duch přichází na pomoc naší slabos-
ti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale 
sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitel-
ným lkáním. (Ř 8,26) 

 Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezabiješ, nepo-
kradeš, nepožádáš“ a kterákoli jiná jsou shr-
nuta v tomto slovu: „Milovati budeš bližního 
svého jako sebe samého.“ Láska neudělá bliž-
nímu nic zlého. Je tedy láska naplněním záko-
na. (Ř 13,9–10) 

 

Kdo byl svatý Pavel? Naro-
dil se v Tarsu v dnešním Turec-
ku někdy mezi lety 5 – 10 po 
Kristu. Pochází z Benjamínova 
kmene. V Jeruzalémě dostal 
rabínskou formaci. Rodina se 
nejspíš zabývala výrobou stanů 
a patrně byla zámožná, měla 
dodávat stany pro římskou 
legii. Měl římské občanství. Byl 
horlivým pronásledovatelem 
křesťanů až do chvíle, kdy se 
mu u Damašku zjevil Ježíš Kris-
tus a povolal ho hlásat evange-
lium ostatním národům. Zde se 
nechal také pokřtít. Vykonal 
několik misionářských cest. 
Zemřel mučednickou smrtí, byl 
sťat za hradbami Říma snad r. 
67. Na místě popravy stojí tra-
pistický klášter. 

Lukášovo evangelium 

 jedná se o nejdelší ze čtyř evangelií 

 autorem byl patrně vzdělaný lékař (používá lékařské pojmy), který provázel 
apoštola Pavla na některých jeho cestách 

 vzniklo mezi lety 70 a 80 po Kristu (bylo dokončeno po zboření Chrámu), místo  
sepsání je nejisté, tradice uvádí Řecko 

 je věnováno vznešenému Theofilovi, což je fiktivní adresát 

 jazykem knihy je řečtina, která má velmi vysokou úroveň a bohatou slovní záso-
bu, autor využíval vlastní prameny 

 jako jediné z evangelií má své pokračování, knihu Skutků apoštolů 

 věnuje pozornost ženám: jako jediné líčí událost Zvěstování Panně Marii, vypráví 
o Alžbětě, Marii a Martě a dalších ženách z Ježíšovy blízkosti  
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Zvon pro Jakuba 

 věnuje pozornost chudým a hříšníkům, podtrhuje, že Ježíš přichází ke všem li-
dem 

 píše v podobenstvích (většinu z nich najdeme jen u Lukáše, včetně Marnotratné-
ho syna nebo Milosrdného Samaritána) 

 vypráví o Ježíšově dětství (dvanáctiletý v Chrámě) 

 představuje Ježíše jako Syna člověka (tedy člověka a Boha v jedné osobě) 

 často používá slůvko „dnes“ a zdůrazňuje, že Ježíšovo působení a poselství je 
skutečností dnešních dní 

 evangeliem prostupuje důraz na Ducha svatého 

 oproti ostatním evangeliím je zde méně odkazů na Starý zákon 

 vybrané citáty: 

 Marie na to řekla: „Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém 
Spasiteli.“ (Lk 1,46-47)  

 A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední.  
(Lk 13,30)  

 Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět 
a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Ne-
můžete sloužit Bohu i penězům. (Lk 16,13)  

Jan Čermák 

Ohlédnutí za minulým rokem a přehled o vývoji sbírky 
Právě před rokem v lednu se uskutečnila první schůzka lidí, kteří se rozhodli spolu-
pracovat s kutnohorskou farností na realizaci veřejné sbírky k pořízení nového zvo-
nu pro kostel sv. Jakuba. Jako ohlédnutí jsem připravila malé kalendárium, které 
uplynulý rok sbírky mapuje alespoň v kostce: 
 Leden: Konají se první setkání pracovní skupiny, vznikají první plány, rozdě-
lují první úkoly. 
 Únor: Sbírka dostává název Zvon pro Jakuba, hledáme tvůrce loga. 
 Březen: Sbírka je registrována, vybráno vítězné logo, jehož autorem je Jakub 
Obraz, partnery sbírky se stávají Město Kutná Hora a Česká spořitelna, a. s.  
 Duben: Koná se tisková konference, při níž je oznámen záměr pořídit nový 
zvon široké veřejnosti, jsou pořízeny různé propagační předměty (keramické zvon-
ky, trička a placky s logem sbírky), vytvořeny webové stránky sbírky a její prezenta-
ce na facebooku. 
 Květen: Sbírka je slavnostně vyhlášena na výročním koncertě USPS Tyl, při-
chází první dary, svá místa zaujímají speciální pokladničky ve tvaru zvonu spolu 
s tištěnými letáčky o sbírce v českém i anglickém jazyce (po celou dobu je sponzor-
sky tiskne tiskárna Label, s. r. o.) 
 Červen: Do podpory sbírky se zapojují další organizace (ZUŠ Kutná Hora, 
ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora), sbírku propagují také pořadatelé kulturních akcí 
(Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, Operní týden, Královské stříbření). 
 Červenec: Oslava svátku sv. Jakuba je spojena s významnou propagací sbírky. 
 Srpen: Sbírku podporují další pořadatelé kulturních akcí (mezinárodní hu-
dební festival Praha Klasika.., Kutnohorská Kocábka, Kaňkovský jarmark). 
 Září: Reklamní agentura Lepor vydává kalendář „Kutnohorské kapličky“ a na 
podporu sbírky věnuje část výtěžku z prodeje, tisková konference ke křtu kalendáře 
je spojena s prezentací sbírky.  
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 Říjen: Koná se Týden pro zvon – sled akcí zahájených nedělní mší svatou 
k svátku posvěcení kostela sv. Jakuba. Odpoledne se koná Běh pro zvon, do něhož 
se zapojuje více než dvě stě závodníků (dospělých i dětí) a velká řada dobrovolníků 
pomáhá s organizací (kromě farníků a dalších dobrovolníků se zapojují kutnohorské 
organizace Skaut a Sokol), následuje Koncert pro zvon, při němž v kostele sv. Jaku-
ba vystupují žáci a učitelé ZUŠ Kutná Hora, a na závěr Výlet za zvony do Plzně, kde 
nedávno pořizovali zvony také z veřejné sbírky. Na konci října je vyhlášena výtvarná 
soutěž pro děti, žáky a studenty kutnohorských škol na téma Zvon pro Jakuba. 
 Listopad: Sbírku propagují a následně také finančně podporují organizátoři 
orientačního běhu na Kaňku – OK Slavia Hradec Králové. V týdeníku Obzory Kut-
nohorska vychází seriál Kutnohorské zvony, zvonaři a zvoníci, na kterém se podílel 
i historik Pavel Novák a kampanolog Petr Vácha. 
Sbírku podporuje propagací také Městské muzeum 
a knihovna Čáslav během výstavy Krása liturgic-
kých rouch. 
 Prosinec: Při příležitosti rozsvícení vánoční-
ho stromu a oslavy svátku sv. Barbory jsou slav-
nostně vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže. Podpo-
ru sbírce vyjadřuje také Philip Morris ČR, a. s., bě-
hem konání vánočního koncertu v areálu společ-
nosti. Další školy se přidávají k podpoře sbírky – 
Gymnázium Jiřího Ortena prodejem charitativního 
kalendáře pro podporu sbírky, ZŠ Kamenná stezka 
vánočními výtvarnými dílnami pro žáky a jejich 
rodiče.  
 Během celé doby přicházely do sbírky dary 
od menších i větších dárců nejen z Kutné Hory, při-
šly dokonce i ze zahraničí. Přispívali lidé i firmy. 
Proběhla velká řada úspěšných jednání se sponzo-
ry. Po celý uplynulý rok také probíhala jednání 
o vlastním zhotovení zvonu a jeho umístění do věže 
kostela. Je potřeba důkladně posoudit statiku věže a 
zajistit, aby ji zvon následně nepoškodil. Za dodava-
tele zvonu byl vybrán Petr Rudolf Manoušek, návrhu výzdoby zvonu se ujme výtvar-
ník Jaroslav Hylas.  
 A doplňuji ještě stručný přehled, jak dary do sbírky přibývaly: První dary při-
cházely již od začátku dubna, jakmile se informace o zahajující sbírce dárci dozvědě-
li. Další dary následovaly po oficiálním zveřejnění sbírky. V září byl stav sbírky  
600 000 Kč, v listopadu dosáhla výše 800 000 Kč a začátkem prosince byl překro-
čen první milion. Koncem roku se sešlo velké množství dárců. Jistě nejen pro nás 
bylo velkým překvapením, že začátkem roku 2017 stav sbírky činil 2 157 000 korun. 
Během roku 2016 evidujeme více než 180 jmen dárců a mimo to přicházely do sbír-
ky anonymně dary v kasičkách a také z řady kostelních a dalších drobnějších sbírek. 
Velice všem za dary a také propagaci sbírky děkujeme. Je krásné vědomí, že myšlen-
ka pořízení nového zvonu pro náš kostel sv. Jakuba oslovuje tolik lidí. Společně se 
těšíme na úspěšné završení této sbírky. Letos v březnu uplyne dlouhých 75 let, co se 
zvon z kostela sv. Jakuba již neozývá. Až v říjnu tohoto roku hlas zvonu z kostela 
zazní, bude nám to všem odměnou. Je to štěstí a vlastně také dar, že se můžeme na 
této historické události podílet. 

Soutěžní práce Eduarda Procházky 
z MŠ Benešova I obsadila 2. místo 
v kategorii dětí do 6 let 

Malvína Krepsová 
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Nový projekt na podporu sbírky má sociální i ekologický rozměr 
Přestože se může zdát, že doprovodných akcí ke sbírce je hodně, připravili jsme dal-
ší originální projekt, který podpoří Zvon pro Jakuba. Nese název Recyklace chrání 
i životy horníků a v jeho rámci bychom chtěli lidem připomenout, že kovy, které ve 
svém životě používáme a ze kterých bude zhotoven i náš nový zvon, pro nás musí 
někdo vytěžit, a to mnohdy ve velmi těžkých pracovních i sociálních podmínkách. 
Zjednodušeně lze totiž říci, že k získání jednoho kilogramu oceli je třeba vytěžit 
20 kilogramů materiálu, pro kilogram stříbra musí horníci vytěžit tunu a pro kilo-
gram zlata dokonce 200 tun materiálu. Recyklace kovů tím dostává nový smysl jako 
způsob, jak šetřit nejen planetu, ale také zdraví a životy horníků – kterým zvláště 
my, Kutnohořané, vděčíme za své historické bohatství.  

V rámci tohoto nového projektu chceme letos v březnu a dubnu v Kutné Hoře 
i dalších obcích zorganizovat sběr elektroodpadu a kovů. Jeho cílem je, kromě výše 
vysvětlené symboliky, pomoci občanům zbavit se nepotřebného odpadu a také při-
spět na nový kutnohorský zvon. Firma EKO Logistic s. r. o., která odpad převezme, 
totiž finančně podpoří právě zmíněnou sbírku: z hodnoty každého kilogramu ode-
vzdaného elektroodpadu nebo kovů bude poukázána poměrná částka na nový zvon. 
Jeden mobilní telefon v sobě například ukrývá kovy v hodnotě 25 Kč, počítač obsa-
huje kovy za 120 Kč, prodlužovací šňůra za 20 Kč, mikrovlnná trouba za 20 Kč, kou-
pelnová baterie za 30 Kč atd. 

Nepotřebný elektromateriál bude možné odevzdat do označeného kontejneru 
ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici, kontejner bude také v termínech 11. března 
a 8. dubna přistaven k arciděkanství, vždy v době od 9:00 do 16:00. Drobné před-
měty je možné shromažďovat na arciděkanství průběžně, a to až do skončení pro-
jektu, tedy do konce letošního dubna. Navíc je možné drobné předměty poslat po 
studentech do kutnohorských škol, které se akce také účastní.  

Doufáme, že projekt se setká s kladným ohlasem a že se veřejnost i tímto ne-
náročným způsobem k naší akci připojí. Odměnou pak nám všem bude nový zvon, 
který bychom kutnohorské veřejnosti rádi představili letos v červenci, při Oslavě 
svátku sv. Jakuba. 

P. Jan Uhlíř 

Pastorační rada farnosti 

Pastorační rada zasedala 24. ledna. Na začátku jednání zhodnotila nedávné akce 
a aktivity. Spojení oslavy svátku svaté Barbory s duchovní obnovou a večerem chval 
se osvědčilo a bylo by dobré ho zopakovat. Pozitivní ohlas měla vánoční sbírka na 
azylový dům pro matky v nouzi v Hlinsku (přečtěte si dopis od jeho ředitelky na 
str. 2), napříště by ale bylo dobré ji propagovat předem; zároveň je nutné lépe při-
pravit a zorganizovat děti, pokud mají peníze při mši vybírat ony. Dobře se ujalo 
nedělní setkání farníků po „deváté“ mši svaté na arciděkanství, je zde možnost půj-
čit si knihy z farní knihovny.  

Odchod P. Zdeňka Sedláka do jiné farnosti vedl k nutnosti zvolit nového mís-
topředsedu pastorační rady, stal se jím Karel Macek. Dále zazněla otázka k obsazení 
volného kaplanského místa v naší farnosti. Podle názoru P. Jan Uhlíře přijde kaplan 
buď jako jáhen po únorovém jáhenském svěcení, nebo až v červenci po svěcení 
kněžském. Vzhledem k nepřítomnosti kaplana a postním víkendovým akcím jsou až 
do Velikonoc zrušeny nedělní mše svaté v chrámu sv. Barbory (viz str. 5).  

Členové pastorační rady dále hovořili o chystaných akcích. S postní dobou 
začnou ve farnosti opět vycházet záložky pro četbu Nového zákona. S velkým úspě-
chem pokračuje sbírka Zvon pro Jakuba (více informací na str. 9). Byly rozděleny 
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úkoly pro předvelikonoční a velikonoční liturgii – příprava křížové cesty městem, 
obřad mytí nohou na Zelený čtvrtek. Na rok 2017 připadá sté výročí zjevení Panny 
Marie v portugalské Fatimě; při této příležitosti se vypravíme na pouť do Koclířova 
(více na str. 6). Tradiční prvomájová pouť za rodiny letos povede do Staré Boleslavi 
(viz str. 7). Již se pracuje na programu Noci kostelů, která letos připadá na 9. červ-
na. Společné udílení svátosti nemocných se kvůli zimě a nepříznivému počasí pře-
souvá na podzim, zájemci o individuální přijetí svátosti se mohou kdykoli domluvit 
přímo s P. Janem Uhlířem. Na podzim se rovněž chystá poutní zájezd na pražské 
arcibiskupství. Padl návrh, zda nenechat klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
celodenně otevřený k modlitbě, prostor by se však musel náležitě zabezpečit.  

V závěru jednání byli členové pastorační rady informováni o aktuálním dění 
v mateřské školce, na církevním gymnáziu a v charitě. Lukáš Kutil, zástupce PRF 
v ekonomické radě, podal zprávu, že farnost se stala majitelem kláštera sv. Voršily 
včetně zahrady a přilehlého parkoviště (viz str. 3). 

Příští jednání pastorační rady připadá na 21. března.  

zapsala Monika Trdličková, redakčně upraveno 

Pastorační aktivity 2016 

Leden 

 Žehnání domů a bytů 

 Tříkrálová sbírka 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Setkání dobrovolníků farnosti 

 Volby do Pastorační rady farnosti  

 Předání putovních obrázků Božího 
milosrdenství 

 
Únor 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Udílení svátosti nemocných 

 Pobožnosti křížové cesty 

 Postní almužna 

 Přijetí katechumenů mezi čekatele 
křtu 

 
Březen 

 Noční adorace „24 hodin pro Pána“ 

 Misijní koláč 

 Víkend mladšího společenství 
v Jeníkově u Hlinska 

 Víkend dětí z 1. – 5. tříd ZŠ 
v Uhlířských Janovicích 

 Diecézní setkání mládeže  
v Hradci Králové 

 Křížová cesta městem 

 Velikonoční bohoslužby  

 Žehnání pokrmů 
 
Duben 
 Biskupské svěcení  

Mons. Tomáše Holuba 

 Diecézní svatovojtěšská pouť  
v Libici nad Cidlinou 

 Diecézní setkání ministrantů v Želivi 
 
Květen 

 Pouť za rodiny do Sudějova 

 Májové pobožnosti 

 Putování  
po francouzských poutních místech 

 Slavnost Těla a Krve Páně  
v chrámu sv. Barbory 

 Pouť (nejen) seniorů na Svatou Horu 

 Vyhlášení sbírky Zvon pro Jakuba 
 
Červen 

 První svaté přijímání 

 Noc kostelů  

 Svátost biřmování v sedlecké farnosti  

 Dětský den s pohádkovými postavami 

 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba 
 
Červenec 

 Oslava svátku sv. Jakuba  

 Putování za sv. Jakubem  



 

  
13 

Srpen 

 Cykločundr 

 Tábor Slunečního kmene  
v Mysleticích u Telče. 

 Chaloupka družiny Concordia  
v Nových Hradech 

 Světový den mládeže v Krakově 
 
Září 

 Kurz Alfa  

 Duchovní obnova pro seniory  
ve Slavoňově 

 Přijetí do katechumenátu 

 Žehnání opravených varhan  
v Malešově 

 
Říjen 

 Farní výlet do Broumovského výběžku 

 Týden pro zvon 

 Modlitby růžence 
 
Listopad 

 Svatomartinský průvod 

 Loučení s P. Zdeňkem Sedlákem 

Prosinec 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Duchovní obnova farnosti  
s P. Kodetem  

 Setkání s Mikulášem 

 Roráty 

 Přespávání dětí na faře 

 Vánoční besídka dětí  
CMŠ v kostele sv. Jakuba  

 Vánoční besídka Slunečního kmene  
a družiny Concordia 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 

 křty pohřby svatby 

Kutná Hora 41 17 19 

Bykáň 3 5 1 

Třebonín 1 4 0 

Statistika 2016 

Návštěvnost našich památek v letech 2015 a 2016 

Porovnání statistik z let 2015 a 2016 ukazuje zajímavá čísla zejména u chrámu svaté 
Barbory, jehož návštěvnost se poprvé přehoupla přes hranici 300 000 návštěvníků 
za rok. Gotickou katedrálu svaté Barbory v roce 2016 navštívilo více než 312 000 
turistů ze všech koutů světa, což je oproti roku 2015 nárůst o 11,7 %.  
 Co láká turisty? Jedinečnost památky, duchovní atmosféra chrámu, ticho 
a věhlas této gotické kated-
rály? Velký podíl na tomto 
růstu návštěvnosti má prav-
děpodobně i prostý fakt, že 
Česká republika se 
v posledních letech stává 
oblíbeným a bezpečným 
cílem turistů jak zahranič-
ních, tak domácích. Neustá-
le narůstá počet turistů 
zejména z asijských zemí a v zimních měsících přijíždí stále větší počet rusky mluví-
cích návštěvníků, kteří obdivují krásu našich chrámů.  
 U českých turistů zaznamenaly velký úspěch Noční prohlídky chrámu svaté 
Barbory a Večerní prohlídky kostela svatého Jakuba, které farnost uskutečnila 
v rámci festivalu Kutnohorské léto. Žáky základních škol oslovil edukační program 
s vánoční a velikonoční tématikou, který realizovali naši průvodci pro předem ob-
jednané školní skupiny. V průběhu celého roku probíhaly v chrámu svaté Barbory 

Památka rok 2015 rok 2016 

Chrám sv. Barbory 279 595 312 358 

Empora chrámu sv. Barbory 31 406 36 943 

Kaple Božího těla 60 911 50 696 

Kostel sv. Jakuba 26 711 28 966 

Kostel Matky Boží Na Náměti 1 688  2 720 



 

  

nejen bohoslužby, ale i koncerty, které nalákaly velké množství milovníků duchovní 
hudby. 
 Kromě chrámu svaté Barbory měli turisté v roce 2016 možnost navštívit také 
další památky, jejichž provoz farnost zajišťuje. Kromě běžných prohlídek se 
v kostelích uskutečnily koncerty, výstavy a další akce. Z těch nejoblíbenějších lze 
uvést Noc kostelů, Dny evropského dědictví, ale také Oslavu svátku svatého Jakuba 
nebo Svatomartinský lampiónový průvod. 
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Julie Němcová, Kamila Dostálová 

Opravy památek v roce 2016 

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 

Budova arciděkanství 
Pokračování oprav místností u západního průčelí v druhém nadzemním podlaží 
(statika stropů a stěn). 

Celkové náklady v roce 2016 668 947 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 0 Kč  

Vlastní podíl 668 947 Kč  

Kostel sv. Jakuba 
Kompletní obnova severní věže včetně tesařských prvků a báně, obnova pláště jižní 
věže a západního průčelí, obnova jižní a západní střechy lodi. 

Celkové náklady v roce 2016 15 110 042 Kč  

Evropský hospodářský prostor – Norské fondy 10 109 503 Kč 

Program záchrany architektonického dědictví 1 480 000 Kč  

Fond regenerace Města Kutné Hory 500 000 Kč 

Vlastní podíl 3 020 539 Kč  

Kostel Nejsvětější Trojice 
Oprava tesařských konstrukcí věže. 

Celkové náklady v roce 2016 1 775 702 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 950 000 Kč  

Fond regenerace Města Kutné Hory 300 000 Kč 

Vlastní podíl 525 702 Kč  

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova severní části fasády lodi. 

Celkové náklady v roce 2016 421 860 Kč  

Podpora obnovy kulturní památky prostřednictvím  
obce s rozšířenou působností 

250 000 Kč  

Vlastní podíl 171 860 Kč  



 

  

Soňa Telecká 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Římskokatolická farnost Bykáň 

Kostel sv. Václava v Malešově 
Dokončení obnovy varhan. 

Celkové náklady v roce 2016 377 373 Kč  

Vlastní podíl 377 373 Kč  

Uplynulé vánoční období bylo pro děti z církevní mateřské školky plné očekávání 
a příprav. Advent jsme začali tradičně, a to dílnou, na kterou jsme pozvali s dětmi 
i rodiče a podařilo se nám vytvořit přes čtyřicet adventních věnců a větviček. Díky 
rodičům, kteří přinesli velkou spoustu větví, přízdob a věnovali nám svůj čas a tvoři-
vost, se nám podařilo z prodeje věnců získat finanční příspěvek na dárky pro děti. 
Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme. 
 Ve školce jsme si připomněli svátek svaté Barbory. S otcem Janem jsme si 
povídali o jejím příběhu a nakonec od ní děti našly něco sladkého v punčoše. 
 V polovině prosince nás čekalo již tradiční setkání v kostele svatého Jakuba, 
na které jsme pozvali nejen maminky a tatínky, ale všechny, kterým je školka blízká. 
Letošní rok jsme nepotřebovali žádné kulisy, děti byly herci a před námi se začal 
odvíjet příběh o narození Ježíše. Nechyběly ani vánoční koledy a písničky, které 
s dětmi zpíváme při katechezích s otcem Janem. Následovalo pohoštění na faře, kde 
děti jako vždy nejvíce uchvátil stolní fotbal. 
 Těsně před začátkem vánočních prázdnin čekala na děti nadílka ve školce. 
Nejdříve jsme šli nadělovat zvířátkům na Rovina a ozdobili jsme stromeček přinese-
nými jablíčky a dalšími dobrotami. Další den již byl plný očekávání i ve školce. Děti 
netrpělivě čekaly na chvíli, kdy se otevřou dveře a ony se budou moci podívat na 
nadílku pod stromečkem. Našly zde mnoho nových her, hraček, míčů a švihadel 
a každý si mohl odnést i svého plyšového pejska. 
 Po vánočních prázdninách, na Tři krále, jsme navštívili Domov Barbora, pří-
tomným divákům jsme zahráli betlémský příběh a sklidili jsme ohromný potlesk. 
 V lednu jsme dostali ještě jeden veliký dárek, který jsme si všichni přáli a če-
kali na něj již v prosinci – sněhovou nadílku. Díky ní jsme si leden na zahrádce 
opravdu užili, bobovali jsme, sáňkovali, stavěli sněhuláky. Šli jsme se podívat 
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře 
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k Vrchlici, jestli je zamrzlá, 
a protože byla, opatrně jsme pře-
šli po ledě na druhou stranu. Ně-
kolikrát jsme se vypravili na vý-
stavy a program v památkách 
v Kutné Hoře, do galerie GASK 
na výstavu Ty děti si pořád hrají, 
do Dačického domu a také na 
Hrádek na výstavu pohádkových 
postav. 
 V únoru, když je sněhu už 
méně, si děti užijí přípravu na 
masopustní karneval. Na pomoc 
s přípravami jsme přizvali rodiče. 
Odpoledne plné masek a převle-
ků, tance a hudby bude modero-
vat otec Jan. 
 Ve středu 15. března ve 20:30 zveme všechny do školky, kde se budeme mod-
lit za školku, děti a jejich rodiny. 

Barbora Křivohlavá 

Zapálením první svíce na adventním věnci, promluvou spirituála školy a vystoupe-
ním školního sboru jsme v gymnáziu zahájili 28. listopadu adventní dobu. V ní se 
konala 10. prosince duchovní obnova pro zaměstnance školy, vedl ji opět školní spi-
rituál P. Pavel Tobek. Ve zcela zaplněném kostele svatého Jakuba se uskutečnil ve 
středu 7. prosince adventní koncert gymnázia. Pod vedením Lucie Čechalové účin-
kovali studenti napříč všemi ročníky a přednesli adventní a vánoční písně. Mši sva-
tou, které se zúčastnili studenti všech ročníků, jsme slavili 22. prosince v katedrále 
v Sedlci. Tento den byl také posledním, který studenti strávili před vánočními 
prázdninami ve škole. Jako každoročně využilo mnoho z nich nabídky školního klu-
bu a v noci na 22. prosince ve škole přespalo, či spíše se účastnilo mnoha zajíma-
vých večerních aktivit s následným přečkáním zbytku noci v prostorách, které znají 
jinak jen jako místo vzdělávání. Vyučování začalo v novém roce 3. ledna.  

 Možnost se-
známit se s fungo-
váním školy měli 
rodiče i žáci pátých 
tříd základních škol 
ve dnech 2. a 3. pro-
since při dnech ote-
vřených dveří. Moh-
li se účastnit vyučo-
vání a byly jim sdě-
leny veškeré infor-
mace týkající se při-
jímacích zkoušek, 
které budou letos 
poprvé povinné 
a jednotné.  



 

  

Oblastní charita Kutná Hora 
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Stanislava Lisková 

 V prosinci studenti němčiny z tercie a kvarty navštívili partnerské gymnázi-
um v Lipsku v SRN. Tématem letošního ročníku akce Měsíc filmu na školách, kte-
rou organizuje Člověk v tísni, byly osudy lidí, kteří byli v polovině minulého století 
nuceni opustit své domovy. Pozvání na besedu spojenou s projekcí filmového doku-
mentu přijal František Teplý, který byl odsouzen v padesátých letech ke čtrnáctile-
tému vězení. Beseda s ním byla určeno pro třídu kvartu. 
 Studenti také soutěžili a výrazných úspěchů dosáhli v celostátní soutěži Bob-
řík informatiky. Nejlépe se umístil Ondřej Procházka se sexty, pochvalu si zaslouží 
i Zuzana Marešová, Matyáš Vňuk a Lukáš Kuře, rovněž ze sexty, a také primánka 
Lídia Lázňovská.  
 Ve středu 25. ledna se konala pololetní pedagogická porada, pololetní vysvěd-
čení převzali studenti 31. ledna, 87 z nich dosáhlo na stipendium. Jednodenního 
prázdninového volna si studenti užili 3. února.  

Tříkrálová sbírka 
V termínu od 6. do 14. ledna proběhla v kutnohorsko-poděbradském vikariátu tra-
diční Tříkrálová sbírka. Letos se koledovalo se 162 pokladničkami na území 
42 obecních a městských úřadů (celkem v 71 obcích, městech a městských čás-
tech). Zapojili se ochotní koledníci, kteří překonali i velký mráz provázející letošní 
sbírku.  
 V Kutnohorsko-poděbradském vikariátu dárci přispěli celkem 617 294,58 Kč, 
což je o 53 834,58 Kč více než v loňském roce, z toho v Kutné Hoře částka činila  
154 687 Kč. Výsledky sbírky v našich farnostech najdete v přiložené tabulce, po-
drobná čísla z celé republiky jsou zveřejněna na webu www.trikralovasbirka.cz pod 
záložkou Výsledky. 
 Výtěžek sbírky bude z větší části využit na dobudování Střediska Na Sioně 
a z části na služby pro osoby se zdravotním handicapem, na aktivity pro rodiče 
s dětmi a odborný servis pro práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociální 
péče. Děkujeme všem dárcům za příspěvky. Děkujeme i všem, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu sbírky.  

Obec výtěžek 2016 výtěžek 2017 

Černíny, Bahno, Hetlín, Zdeslavice 9 727 Kč 10 135 Kč 

Grunta 4 943 Kč 4 100 Kč 

Hlízov 13 016 Kč 14 488 Kč 

Křesetice, Chrást, Krupá 13 446 Kč 11 388 Kč 

Krchleby, Chedrbí 9 612 Kč 9 842 Kč 

Kutná Hora, Sedlec, Kaňk, Malín, Poličany 126 123 Kč 154 687 Kč 

Libenice 2 653 Kč 3 085 Kč 

Miskovice, Bylany, Hořany, Přítoky 4 081 Kč 12 369 Kč 

Nové Dvory 12 391 Kč 7 905 Kč 

Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina 13 387 Kč 13 522 Kč Kč 

Třebonín 8 921 Kč 6 608 Kč 

Celkem Oblastní charita Kutná Hora 563 460 Kč 617 294 Kč 

Zdislava Nováková 
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Dobrovolnické centrum 
Rok se s rokem sešel a je čas bilancování. A tak vyhodnocujeme i činnost dobrovol-
nického centra, tentokrát v číslech. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili.  

Středisko a dobrovolná činnost 
Počet  
dobrovolníků 

Počet  
hodin 

Duhové Atrium  
Třídění  šatstva a pomoc při jednorázových akcích 

4 245 

Maják 
Volnočasové aktivity pro děti, doučování 

7 32,5 

Racek  
Potravinová sbírka 

12 39 

A+D  
Třídění známek na misie, výroba přáníček pro nemocni-
ci, párání vlny, jednorázové pomoci 

6 226,5 

Dobrovolnické centrum 
Vzniklo jako samostatné středisko charity, dobrovolníci 
se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky, zajištění 
vzdělávacích kurzů a drobných pracích pro středisko 

3 38 

Správní středisko  
Pomoc při zajištění svatomartinského průvodu 

5 6,25 

Domek  
Pomoc při zajištění Tříkrálové sbírky, pravidelné doučo-
vání a volnočasové programy pro děti, pomoc s údržbou 

4 128,5 

Celkem  
(3 osoby pracovaly ve 2 střediscích) 

38 755,75 

Akreditovaný program Dobrovolníci v charitě 

Akredit. program Dobrovolníci v nemocnicích a ústavech sociální péče 

Zařízení 
Počet  
dobrovolníků 

Počet  
hodin 

Nemocnice Kutná Hora  27 158,75 

Domov Barbora Kutná Hora 28 685 

Nemocnice Čáslav 7 48,5 

Domov důchodců Čáslav 5 74 

Alzheimercentrum Filipov 2 83,5 

Centrum u Bartoloměje 3 75,5 

Domov Na Hrádku 1 14 

Celkem  
(12 osob pracovalo ve 2 a více zařízeních) 

61 1139,25 

Marie Macková 



 

  

Napsali jste... 
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Zvoníci svatobarborští 
Byl sváteční vánoční večer, najednou se otevřely dveře čajovny a muž, který vstou-
pil, říká, „jdeme zvonit, jdeš s náma!“ Bez rozmýšlení jsem vyrazil do studených uli-
ček starého města. Za chvíli jsem stoupal po spoře osvětlených starých schodech 
nahoru do věže, stále výš a výš. Vstoupili jsme do tmavé místnosti, kde jsme poma-
lým šátráním po zdech otevřeli okenice. Do místnosti zavál studený vítr s trochou 
sněhu a rozvířil staletím usazený prach, až jsem se zatřásl zimou. Najednou se přede 
mnou ve světle přicházejícího z venkovních pouličních lamp objevily dva nádherné, 
obrovské zvony. Uchvácen majestátní krásou a velikostí jsem zůstal v tichém úžasu. 
Jeden ze zvoníků ještě tiše stoupal po dalším schodišti výše ke kopuli k třetímu zvo-
nu. Pomalu jsme se rozdělili na místa určená k obsluze zvonů a i já jsem kupodivu 
dostal své místo. „Začínáme.“ Zvony Barborka, Michal a Ludvík postupně začaly 
promlouvat. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Obrovská směsice snad všech tónů 
od vysokých po hluboké prostoupila celým mým tělem a začalo mne naplňovat 
množství krásné energie. Radujte se, Halelujah, znělo do kutnohorských oken 
a údolím Vrchlice přes les do dálky. Bim bam, bim bam, zvony toho mají dnes na 
svých srdcích opravdu hodně a promlouvají už druhou desítku minut. Čas se napl-
nil, provaz se ostře zařízl do dlaní a srdce zvonu přestalo odbíjet v pravidelném ryt-
mu. Mohutné hluboké tóny a jemné vibrace oddechujících zvonů po dlouhé pro-
mluvě pomalu zavíraly bránu, která se nad námi do té doby rozprostírala. Rozhosti-
lo se velké ticho… Takhle nějak to začalo před více než sedmnácti lety s mou službou 
zvoníka.  
 Když se mých kolegů zvoníků zeptáte, jak se ve zvonici octli, jistě se setkáte 
s velmi podobnou a v mnoha případech ještě mnohem déle trvající zkušeností. Jed-
nou věcí je, jak se říká, 
přijít a „prostě zazvo-
nit“ a druhou tak nějak 
vydržet, samozřejmě 
pokud chcete. Mockrát 
jsem se zamýšlel nad 
tím, co mě a i ostatní 
zvoníky tak přitahuje 
a drží v té partě zdánli-
vě různorodé společ-
nosti s určitě rozdílný-
mi dalšími zájmy, růz-
nou prací i časovými 
možnostmi. Myslím, že 
odpověď znám, jsou to 
„ty naše“ svatobarbor-
ské zvony. Jejich moc-
ná řeč vás prostě ne-
pustí. Schody, které 
vedou vzhůru do věže, 
už nejsou neznámou 
točitou studenou chod-
bou jako při prvním výstupu, přesto je nahoře vždy něco, co mě vždycky tak trochu 
překvapí a snad stále povzbuzuje. Zvony jsou krásné a tajemné zároveň, vždyť už 
tolik staletí volají lidi do práce, k modlitbám, odměřují jim čas, oznamuji jim ně-



 

  

Konvalidace našeho manželství 
Milí přátelé, v neděli 15. ledna v poledne jsme v kostele svatého Jakuba prožili 
s manželem, blízkou rodinou a přáteli nádhernou životní událost. Po 23 letech civil-
ního sňatku jsme si řekli svůj manželský slib před Pánem Bohem. Celý obřad byl 
krásný, a to díky všem přítomným, rodičům i našim dětem, ale především díky pa-
teru Uhlířovi, který nám byl velikou oporou nejen při přípravě na konvalidaci, při 
samém obřadu, ale stále je pro nás velmi potřebným na naší cestě k hlubšímu po-
znávání Pána Boha. Děkujeme všem za milá přání a věřte, že přítomnost Ducha 
Svatého se dotkla naprosto všech zúčastněných. 

Víkendové setkání spolča 
V pátek 27. ledna v pět hodin večer jsme se sešli na arciděkanství. Nás dětí bylo de-
vět. Nejprve jsme si zahráli 
pár her a potom jsme šli na 
večerní mši svatou. Když 
jsme se vrátili, dali jsme si 
večeři. Poté jsme hledali kar-
tičky, ze kterých jsme měli 
sestavit název filmu, který 
nás čekal. Film byl o Donu 
Boscovi. Don Bosco byl kněz, 
který se staral o opuštěné 
chlapce. Po zhlédnutí filmu 
jsme šli spát. Tedy chtěli 
jsme, ale kluci ještě před tím 
udělali pěvecký koncert. 

kdy dobré, někdy špatné zprávy, prostě promlou-
vají a jsou ve své službě nenahraditelné. A zvoníci 
u toho vždycky byli. To je zavazující, alespoň pro 
mne ano. Vždyť osudy zvonů a jejich historie, 
která se na českých zvonicích odehrávala, nebyla 
vždy radostná. Odvézt nebo dokonce zničit zvon 
– zdá se to až neuvěřitelné, přesto v Čechách 
téměř nenajdete zvonici, které by se to nedotklo.  
 Když nám Otec Uhlíř před více než rokem 
oznamoval myšlenku uskutečnit sbírku na obno-
vení zvonu v kostele sv. Jakuba, nebyl mezi námi 
nikdo, kdo by tuto zprávu nepřijal s nadšením. 
Nápady ze všech přítomných zvoníků jenom srše-
ly a náš symbolický finanční příspěvek byl hned 
na stole.  
 Radost z toho, že hlasy našich kutnohor-
ských zvonů, tedy svatobarborských a nově sva-
tojakubských, budou po dlouhých desetiletích 
promlouvat opět společně, je obrovská. A až za-
slechnete i vy jejich hlas, zaposlouchejte se do 
jejich řeči, promlouvají k nám všem. 

Symbolické 2 222 Kč, které mezi sebou 
zvoníci vybrali, byly prvním příspěv-
kem do sbírky Zvon pro Jakuba. 

Robert Krejčí 

Lenka a Tomáš Keclovi 



 

  

Proč ses rozhodla pro práci 
s dětmi a mládeží?  
Ta myšlenka přišla už někdy na gymplu. 
Vlastně to nebyla ani myšlenka, ale spíš 
jakási přirozená cesta. Možná si ta práce 
s mládeží naopak našla mě, aniž bych 
nad tím víc přemýšlela. Tehdy jsem za-
čala doučovat děti v charitě, vedla jsem 
tam i hudební kroužek. Následně jsem 
se přihlásila na animátorský kurz, 
vzniklo spolčo dětí a tahle kombinace 
zájmů mě nasměrovala ke studiu učitel-
ství, i když to rozhodnutí bylo ovlivněno 
hlavně vztahem k češtině a muzice. 
 

Co tě na práci s dětmi a mládeží 
baví, naplňuje, a co je na ní nao-
pak těžké?  
Otázka na dlouhé zimní večery. :-) Co 
mě naplňuje, mě i baví. Baví mě jejich 
nepředvídatelnost a zároveň to, jak jsou 
si navzájem podobní. A jak jsou podob-

ní nám, když jsme byli v jejich letech. 
Baví mě jejich různorodá povaha, jejich 
schopnost jít do věcí po hlavě a jejich 
důvěra v někoho, kdo se nachází vedle 
nich (ať už je to učitel nebo někdo ze 
starších sourozenců, kamarádů), kdo je 
nechá do těch věcí po hlavě jít a zároveň 
jim tu hlavu chrání. Baví mě, že toho 
člověka vedle sebe zpočátku nevnímají, 
ale po čase většina z nich přichází 
s uvědoměním si, kdo za nimi stál. Baví 
mě to, jak se hledají a jak je těší jejich 
pokrok, že něco zvládli. Přestože jsou 
každý jiný, jednu schopnost mají spo-
lečnou – nepustí k sobě někoho, koho 
nechtějí. Asi jsem si vytáhla pomyslné 
eso, protože se cítím mezi nimi dobře 
a  přijatá. Tohle je něco, čeho si na nich 
hodně cením a co mě nepřestává fasci-
novat.  
 A co je těžké... Asi stíhat to jejich 
neuvěřitelné tempo a elán. :-)  

Rozhovor s Terezou Mackovou 

Tereza Macková, nejmladší dcera manželů Marie 
a Karla Mackových, patří od malička do naší farnosti. 
Během vysokoškolských studií v Hradci Králové působi-
la jako učitelka hudební výchovy a českého jazyka na 
tamní Základní škole Jana Pavla II. a Biskupském gym-
náziu Bohuslava Balbína. Na začátku letošního února 
nastoupila na Diecézní centrum pro mládež, kde během 
jara převezme pozici vedoucí kanceláře. I když v těchto 
dnech neví, kam dřív skočit, udělala si čas na zodpově-
zení našich otázek, za což jí patří velký dík. 
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Lucie Jandejsková 

 Druhý den jsme vstali v osm hodin a pomodlili se ranní chvály. Ke snídani 
byly chleby, já jsem jich snědla pět. Po snídani jsme si povídali o včerejším filmu 
s pomocí otázek, které připravila Terezka Cinerová. Potom nám dal pater Uhlíř text, 
ve kterém jsme měli podtrhnout slova, která nám přišla zajímavá. Text byl o Ježíši 
a cizoložné ženě. Ženu chtěli kamenovat a Ježíš se jí zastal. 
 K obědu nás čekal chutný guláš s knedlíky. Po obědě jsme šli na Královskou 
procházku. Tam jsme hráli koulovačku. U Vlašského dvora jsme si zahráli vybiku. 
A po návratu nás čekal další díl filmu o Donu Boscovi. Po večeři se v kostele konala 
adorace před eucharistií. Spát jsme šli kolem desáté hodiny. Celé setkání jsme za-
končili ranní mší svatou v kostele sv. Jakuba. 
 Pro mě to bylo první setkání spolča. Děkuji moc Terezce Cinerové, Kačce Pro-
cházkové a pateru Uhlířovi za to, že setkání připravili. Potěšilo mě, že jsme se dívali 
na film o Donu Boscovi. 
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V čem spočívá učitelské povolání, 
asi většina z nás tuší. Co si ale 
máme představit, když se řekne 
Diecézní centrum pro mládež?  
Diecézní centrum pro mládež, neboli 
DCM, je útulná kancelář s oranžovým 
kobercem, která má přesah daleko za 
zdi Nového Adalbertina, kde sídlíme. 
DCM tu je pro všechny mladé lidi. Pořá-
dáme pro ně různé akce, které je můžou 
na cestě jejich růstu formovat. Snažíme 
se jim připravit takový program, který je 
osloví, inspiruje a nějakým způsobem 
rozvíjí. Na různých akcích je otevřena 
řada nabídek (od programu duchovního 
po výtvarné dílny a sporty), kde můžou 
mladí lidé zažít chvíle se svými vrstevní-
ky, kteří jdou po podobné cestě, což je 
často tím největším povzbuzením.  
Kromě těch větších a viditelných akcí, 
jako je například diecézní setkání mlá-
deže, se DCM stará o zástupce pro mlá-
dež jednotlivých vikariátů a o jejich kap-
lany, dále organizuje animátorské kurzy 
a podílí se na přípravě celostátních akcí. 
DCM také úzce spolupracuje 
s diecézním centrem života mládeže. 
V naší diecézi je tímto centrem Vesmír 
v Deštném v Orlických horách v čele 
s Tomášem Hoffmannem.  
 I přes tuto snahu práci DCM po-
psat, může být pro někoho DCM abs-
traktním pojmem. Věřím, že se ta abs-
trakce bude postupně promítat do kon-
krétních obrysů. 
 

Co tě vedlo k tomu, že jsi tuto po-
zici přijala?  
Šlo to všechno hodně rychle a v souhře 
několika událostí. Nabídka na vedoucí-
ho DCM přišla na konci podzimní 
prázdnin 2016 přímo od Tomáše Hoff-
manna. Pamatuju si svou reakci, že si to 
budu muset asi rozmyslet. To bylo tou 
první otevřenou dvojtečkou 
v rozhodování. Protože jsem v tu dobu 
učila šestým rokem na skvělé škole, od-
kud se mi moc nechtělo, domluvili jsme 
se s Tomášem na měsíční rozhodovací 
lhůtě. V tu neděli mi ujely všechny spoje 
z Vesmíru do Hradce, takže mě vezli 

týmáci (stálí obyvatelé centra života 
mládeže) autem, abych mohla ráno do 
školy. Věděla jsem, že jestli se mám roz-
hodnout, tak ne za měsíc, ale hned, 
abych necouvla při pohledu na děcka ve 
škole nebo při setkání s kolegy, se který-
mi si hodně rozumím.  K tomu couvnutí 
jsem i tak měla několikrát velké sklony.  
Po příjezdu z Vesmíru jsem volala do-
mů. Záleželo mi na názoru rodičů i sou-
rozenců, kteří mají do podobných věcí 
vhled. V pondělí jsem prochodila Hra-
dec neznámo kudy, stihla se ztratit (a to 
i v sobě) a během toho chození jsem 
dávala dohromady seznam pro a proti. 
Většina těch „pro“ hrála pro školu, ale 
jedno hlavní „pro“  pro DCM převážilo 
to ostatní. A dostávám se konečně 
k odpovědi, proč jsem tu práci přijala... 
Na jedné z nejrušnějších ulic v Hradci 
jsem si začala zpívat „učiň mě, Pane, 
nástrojem, ať zářím Tvým pokojem“. 
A tak jsem na DCM. :-)  
 

Jaké máš v nové práci před sebou 
cíle (ať už dané, nebo vytyčené 
sebou samou)?  
Cílem je zjistit, jak DCM funguje, 
a z rukou Marušky Sejkorové ho násled-
ně převzít. Mým osobním cílem je snažit 
se to všechno správně uchopit i pocho-
pit a udržet ve šlépějích Marušky i Lídy 
Horáčkové, která byla u zrodu DCM 
a která tomu vybudovala dobrou 
a stabilní základnu. Těch cílů je víc, ale 
jeden asi mluví za všechny – snažit se to 
dělat nejlíp, jak budu umět, a s radostí, 
která je s tím vším spojená. 
 

Na co se těšíš?  
Asi na všechno, co se bude dít. Od orga-
nizační činnosti po čas mezi lidmi. A na 
dospání se po těch velkých akcích. :-)  
 

A co si myslíš, že bude/je nejná-
ročnější? 
Pro mě je v tuhle chvíli nejnáročnější 
najet na DCM systém, ale co po dvou 
dnech v práci víc chtít (myšleno 
s nadsázkou), než zjistit, kde mám co 
podepsat, jak se dostanu do počítače 



 

  

Kalendář akcí 
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-red- 

Ne 26. 02. Sbírka na Svatopetrský haléř 

Ne 26. 02. První kartička na četbu Nového zákona 

Út 28. 02. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 01. 03. Popeleční středa (mše svatá v 18:00 – chrám sv. Barbory) 

Čt 02. 03. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 03. 03. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

  03. – 05. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

  03. – 05. 03. Vikariátní duchovní obnova pro mládež ve Zbraslavicích 

So 04. 03. 
Duchovní obnova s P. Karlem Moravcem v Sedlci  
(9:00 – infocentrum) 

So 04. 03. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

Ne 05. 03. Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu 

St 08. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

So 11. 03. Večer chval, káže P. Michal Špilar (19:00 – Křesetice) 

Ne 12. 03. Mše svatá s kázáním pro děti (09:00 – sv. Jakuba) 

a kde se dá uvařit kafe. Postupně se to 
díky dobrým kolegům odkrývá 
a začínám to vidět v jasnějším světle.  
Jinak celkově náročné bude finišování 
před každou velkou akcí. Na druhou 
stranu to bude možná patřit pak k těm 
nezapomenutelným zážitkům. 
 

Hned v prvním roce působení na 
DCM tě čeká celostátní setkání 
mládeže, které se letos uskuteční 
v Olomouci. V čem je tato akce 
výjimečná, důležitá? Pro koho je 
určená? 
Celostátní setkání proběhne 15. – 20. 
srpna 2017 a je určeno mladým ve věku 
14 až 30 let, kteří chtějí prožít několik 
dní s ostatními lidmi z různých koutů 
republiky. (Více informací pro zájemce 
najdete na str. 7 tohoto vydání Zpravo-
daje – pozn. red.) 
 Výjimečnost takhle velkých setká-

ní je v tom obrovském rozsahu. Je to 
unikátní, že si tolik lidí najde čas nejen 
na sebe, ale přijedou právě kvůli těm 
druhým. Těmi druhými můžeme myslet 
nové kamarády, ale taky různé hosty, 
lektory, řeholníky, kněze i biskupy, kteří 
tam zavítají. 
 Podle mě je důležité, aby (nejen 
mladí) lidé cítili, že v tomhle světě nej-
sou sami, kdo buduje vztah k Bohu 
i vztah mezi sebou. Je důležité, že se 
potkají se svým biskupem, který pro ně 
může být vzdálený, že se potkají mezi 
sebou a možná na chvíli opustí svou 
komfortní zónu, stráví několik nocí na 
karimatce, budou stát dlouhou frontu 
na sprchu a budou utíkat do úkrytu 
před sluníčkem nebo deštěm. Z vlastní 
zkušenosti ale vím, že právě tohle dá 
tomu setkání tu správnou příchuť.  
 



 

  

22. 04. Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou  So 

01. 05. Pouť za rodiny do Staré Boleslavi Po 

Plánované akce 

Út 14. 03. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Út 14. 03. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 15. 03. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

St 15. 03. 
Modlitba za církevní mateřskou školku  
(20:30 – Církevní mateřská škola sv. Jakuba) 

  17. – 19. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

So 18. 03. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 18. 03. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 19. 03. Sbírka na plošné pojištění diecéze 

Po 20. 03. Rovnodennost v sedlecké katedrále (17:00) 

Po 20. 03. Slavnost sv. Josefa (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 21. 03. Jednání Pastorační rady farnosti (18:30 – arciděkanství) 

St 22. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Pá 24. 03. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 25. 03. Slavnost Zvěstování Páně (8:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 26. 03. Sbírka na Misijní koláč 

Út 28. 03. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

So 01. 04. Poutní zájezd do Koclířova 

So 01. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 01. 04. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

St 05. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 06. 04. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 07. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 04. Křížová cesta městem (18:00 – u kostela sv. Jakuba) 

  07. – 09. 04. Víkend pro děti z 1. – 5. tříd ZŠ na arciděkanství  

So 08. 04. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 09. 04. 
Sbírka na podporu oslav 100. výročí  
zjevení Panny Marie ve Fatimě 

Ne 09. 04. Květná neděle 


