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Milí farníci,
dostal jsem krásný dárek, a to napsat úvodník do našeho farního zpravodaje. Chtěl
bych hned v úvodu říci jednu důležitou věc, kterou jsem si uvědomil při vánočním
koncertu KUSCHe (Kutnohorské scholy farní mládeže). Jsem Bohu opravdu velmi
vděčný, a snažím se za to děkovat každý den, že mohu své kněžské začátky prožívat
právě zde, v Kutné Hoře, uprostřed tohoto krásného a živého společenství. Děkuji za
to Bohu i vám.
Co mi leží na srdci, je doba, do které vstoupíme Popeleční středou, totiž doba
postní. Co nám toto období přípravy na Velkou noc nabízí? Nabízí nám čas, abychom si hlouběji uvědomili, jaký je náš vztah s Bohem, bude nás doslova vybízet
k obnovení tohoto vztahu. Každý z nás si asi vybere nějaký
konkrétní způsob, kterým se pokusí zjistit, jak na tom ve vztahu s Bohem je. Někdo si možná odřekne Facebook, jiný si
předsevezme, že bude méně utrácet, většina se pak asi bude
pokoušet ve svém životě znovu vztyčit pilíře postní doby, totiž
pilíř modlitby, almužny a postu. Ano, i tak může vypadat naše
postní doba. Položme si otázku. Proč to všechno děláme? Abychom splnili něco, co se po nás chce? Nebo to děláme, protože
to dělá někdo vedle nás? Napadá mě však mnohem důležitější
otázka. Děláme to v důsledku kvůli sobě, nebo kvůli Bohu? Snad má odpověď nebude znít nějak samolibě, když řeknu, že se snažím především kvůli sobě, pro svoje
dobro. Abych sám zjistil, kdo je v mém životě ten nejdůležitější, kdo mě skutečně
miluje a zda se ho snažím opravdově milovat i já.
Rád bych se teď podělil o jednu zkušenost, která moje krátké zamyšlení shrnuje. Velice rád chodím na Bílou sobotu dopoledne do kostela k Ježíšovu hrobu
a tam dělám takovou malou – velkou bilanci postní doby. Právě v tomto čase se snažím s Pánem všechno to předchozí pěkně probrat, jen on a já. Právě v té chvíli se
snažím si uvědomit, k čemu jsem povolán, kdo je smyslem mého života, a při tom
všem mi rezonuje v mysli úryvek z listu Galatským: ,,Když se však naplnil stanovený
čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil
ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“ (Gal 4,4-7)
Ano, jsem dědic, dědic evangelia – radostné zvěsti, že Ježíš Kristus zemřel,
byl vzkříšen, a tak nám získal věčný život, získal nám svobodu, abychom ho mohli
hledat a nalézat v životě našem, ale i našich bližních. K tomu nás totiž postní doba
přivádí. Přeji vám i sobě, ať se nestaneme lakomými dědici, ale jsme vždy připraveni
a schopni se o toto dědictví podělit s celým světem, aby Boží milosrdenství, které je
esencí tohoto daru spásy, naplnilo celý svět. K tomu ať nám Pán žehná!
P. Dmytro Romanovský
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Sbírka pro betlémské děti
Během vánoční doby probíhala sbírková kampaň
Štědrý dar pro betlémské děti, do níž se měli
možnost zapojit i návštěvníci kutnohorských chrámů sv. Jakuba a sv. Barbory. Do sbírek při bohoslužbách na Štědrý den a na Silvestra a do pokladničky – anděla u jesliček v kostele sv. Jakuba lidé
věnovali celkem 76 184 Kč, což je téměř o polovinu více než loni. Peníze byly předány Nadačnímu
fondu Betlém nenarozeným, který provozuje Azylový dům pro matky s dětmi v Hamrech u Hlinska.
Štědrost všech dárců tak přispěje na provoz domu,
který poskytuje zázemí budoucím a čerstvým matkám a jejich dětem v tísni. Za tuto velkorysou pomoc jménem nadačního fondu upřímně děkujeme.
-redČetba Starého zákona
Se začátkem postní doby budeme mít možnost
opět se společně začíst do Starého zákona. Záložky
s rozpisem četby budou k dispozici v našich kostelích a na webu farnosti. Od 12. února budeme číst
knihu Genesis, která nám vystačí až do velikonoční doby.
-redÚklid farního kostela
Na nástěnce v kostele a na webu farnosti (v sekci
Aktivity, respektive Dobrovolné služby) najdete
rozpis služeb pro úklid kostela sv. Jakuba na tento
rok. Uklízet budou opět stanovené skupinky, ale
zapojit se může každý. Koordinátorem služby je
Anna Hylská (tel.: 731 598 862).
-redKřížové cesty
Pobožnosti křížových cest se budou konat v postní
době každý pátek a neděli, vždy půl hodiny před
večerní mší svatou. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni vést pobožnosti, se mohou hlásit u Marie Cvešprové (pátky u Sv. Jakuba) na tel. 739 156 358
a u Pavla Štorka (neděle u Matky Boží) na
tel. 721 238 047.
V pátek 23. března půjdeme po zastaveních
křížové cesty v našem městě. Vyrazíme v 18:00 od
kostela sv. Jakuba. Mše svatá bude ten den mimořádně v 7:30 ve farním kostele.
-red02

Náboženství pro dospělé a biblické hodiny s P. Pavlem Tobkem
Zájemci o prohloubení znalostí nauky církve mají možnost navštěvovat hodiny náboženství nejen pro dospělé, které vede P. Pavel Tobek. Konají se každý čtvrtek lichého týdne (tedy jednou za čtrnáct dní; nejbližší lekce připadá na 15. února) od
19:15 do zhruba 20:15 v infocentru v Sedlci. Postupně se probírá vyznání víry. V případě zájmu se zejména pro ty, kdo ve všední den nemohou, hodiny opakují každou
první neděli v měsíci (nejblíže 4. března) od 14:30 do 16:30 na faře v Sedlci.
Nadále pokračují biblické hodiny, které se konají každou středu sudého týdne
od 19:00 na církevním gymnáziu (nejbližší termín je 21. února). Tématem jsou biblické texty následující neděle.
-redSederová večeře
Milí přátelé, srdečně vás zveme na sederovou večeři, která je součástí pozoruhodného svátku Pesach, neboli židovských Velikonoc. Pro Ježíše a jeho učedníky byla právě tato tradiční hostina poslední večeří,
má v sobě hluboké poselství a krásný příběh. Je koncipována tak, že každý její
účastník během večera pomyslně prochází jednou z nejdůležitějších událostí židovské historie - Exodem (vyvedením z
otroctví v Egyptě). K jídlu se podávají
originální židovské potraviny, celý průběh má hluboký symbolický význam a
jedinečnou atmosféru. Večeře je přitom
komentovaná, takže účastníci nemusejí
mít žádné předchozí znalosti tématu.
Tímto způsobem může každý poznávat židovské dějiny, kulturu a myšlení nejen
mentálně, ale doslova všemi smysly.
Večeře se bude konat v úterý 27. března od 18:30 do zhruba 21:30 na arciděkanství. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce, aby se předem ohlásili
u Moniky Trdličkové (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel. 607 188 396).
Monika Trdličková
Farní kostel sv. Jakuba získal finanční podporu z Evropské unie
V březnu roku 2017 jsme požádali o dotaci na další etapu obnovy kostela sv. Jakuba
z evropského fondu IROP (informace byla zveřejněna ve Zpravodaji 2/2017). Na
podzim jsme se dozvěděli, že nám byla žádost o podporu schválena ve výši více než
106 milionů korun. Letos se tedy rozběhnou připravené práce, které potrvají do
konce roku 2022; v případě příznivého průběhu může být hotovo i dříve.
Co budeme v následujících letech na kostele opravovat? Pustíme se do restaurování kamenného zdiva lodi a presbytáře kostela (zvnějšku), opravíme také vitráže,
okna i dveře a jejich ostění. Bude opraveno předložené schodiště u západního vstupu. Velkou část prostředků využijeme na podchycení základů na jihovýchodní straně
lodi v blízkosti sakristie. V souvislosti se zajištěním základů proběhne mezi budovou
arciděkanství a kostelem archeologický průzkum. Dále budeme staticky zajišťovat
narušené klenby trojlodí i presbytáře a obě věže kostela zvnitřku. V interiéru budou
restaurovány nástěnné malby za hlavním oltářem, na sloupech a na Charvátovské
kruchtě. Tam bude také instalována nová expozice a prostor bude zpřístupněn veřejnosti. U vstupu z Jakubské ulice vytvoříme zázemí pro průvodce. Pro maximální
úspěšnost žádosti jsme připravili a do projektu zapracovali i úpravu pozemku pod
vyhlídkou u arciděkanství.
Soňa Telecká 03

Farní knihovna
Milí přátelé, dovolte mi, abych vás informovala o novinkách v naší farní knihovně.
V poslední době jsme zařadili do fondu asi třicet titulů, takže můžete vybírat celkem
ze zhruba 330 knih a brožur.
Od manželů Mackových jsme získali knihu Tichá srdce o klášterech a jejich
obyvatelích autorky Aleny Ježkové. Jsou zde představeny hlavní řády v Čechách
a na Moravě, jejich současná a zaniklá sídla a některé výrazné osobnosti jednotlivých řádů. Kniha je obsáhlá, doplněná autorčinými fotografiemi.
Dále doporučuji vaší pozornosti knihy historika a teologa P. Tomáše Petráčka
(působí v naší diecézi a je postulátorem procesu blahořečení P. Josefa Toufara). Již
dříve jsme zařadili několik jeho studií, z nichž mě zaujala brožura Sekularizace
a katolicismus v českých zemích. Autor zde objasňuje příčiny sekularizačního procesu, jehož začátek lze z historického hlediska datovat již do doby předhusitské.
V roce 2017 vyšla jeho nová kniha Západ a jeho víra, která byla velmi kladně
hodnocena v různých čtenářských anketách. Autor ji psal k 500. výročí začátku reformace (nese podtitul 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace). Kniha nás provede situací křesťanství v západní Evropě v době předreformační, v době pozdního
středověku, a ukazuje vliv reformace na vývoj křesťanství na tomto území až do
dnešní doby. S předmluvou biskupa Václava Malého a doslovem prof. Karla Skalického se k období reformace vyjadřují tři generace katolických intelektuálů. Je to
zajímavé, ale trochu těžší čtení. Bez zajímavosti není, že obálka knihy se pyšní fotografií nového kříže našeho kostela sv. Jakuba (z doby, kdy byl vystaven v interiéru).
Z dalších knih jsme zařadili několik publikací o papeži Františkovi. V roce
2016 vyšla kniha rakouského profesora Paula M. Zulehnera Papež František a jeho
reforma církve, která získala
přední místo ve čtenářských anketách jako kniha roku. Autor
v ní velmi dobře vystihuje papežův charakter, potom jeho angažovanost pro druhé, jeho úsilí
o církev chudou a sloužící. Porovnává toto úsilí s tezemi Paktu
z katakomb, který na konci Druhého vatikánského koncilu podepsalo několik set biskupů. Ukazuje na konkrétních případech, jak
o půl století později Svatý otec
naplňuje tyto teze. Je zde podána
bystrá analýza pontifikátu současného papeže. Dílo je doplněno vydařenými karikaturami ze současného tisku.
Pro přípravu ke křtu – tedy pro katechumeny – je v naší knihovně řada knih,
které můžeme kdykoli zapůjčit. Doporučuji především knihy Eliase Velly (provádí
exercicie po celém světě), např. knihu Síla eucharistie pro lepší pochopení eucharistické oběti nebo Svatost je pro každého, která se zabývá otázkami duchovního
uzdravení, a mnohé další.
Kdo by měl zájem přečíst si raději beletrii, může sáhnout po dvoudílném románu Ježíš z Nazareta od Romana Brandstaettera. Je velmi obsáhlý, tak o něm napíši až příště. Panu Svobodovi za něj patří velký dík a všem ostatním, kteří věnovali
další knihy, nápodobně.
Milena Pfaifrová
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Nabídky práce a brigády
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, správce chrámu sv. Barbory
a provozovatel Infocentra u chrámu sv. Barbory, hledá vhodné kandidáty na pozici
Průvodce / informátor v pokladně chrámu sv. Barbory.
Nabízíme:
 zajímavou práci v chrámu sv. Barbory
 pestrou náplň práce (organizace návštěvnického provozu; prodej vstupného,
suvenýrů a turistických materiálů; poskytování informací o chrámu; organizace nákupu a příjmu suvenýrů; příprava a dozorování akcí konaných
v chrámu (koncerty, svatby atd.); drobný provozní úklid chrámu; administrativa související s provozem; příležitostné provádění návštěvníků v chrámu
(v českém a cizím jazyce); zástup v Infocentru u chrámu sv. Barbory
 přátelské pracovní prostředí
 možnost dalšího vzdělávání
 benefity (příspěvek na penzijní, nebo životní pojištění, stravenky)
 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem smlouvy na dobu neurčitou)
 práci na plný úvazek (možnost i zkráceného úvazku)
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání s maturitou
 nástup nejlépe ihned
 příjemné a vstřícné vystupování, komunikační a organizační dovednosti
 dobrou znalost anglického jazyka
 zájem o historii
 znalost práce na počítači
 časovou flexibilitu (práce na směny, práce o víkendech)
 trestní bezúhonnost
Svůj motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na adresu
monika.pospisilova@khfarnost.cz. Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.
Monika Pospíšilová
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, která ve svých objektech ročně přivítá více než půl milionu návštěvníků, nabízí uplatnění člověku s kladným vztahem
k cestovnímu ruchu, památkám a katolické církvi, který se chce podílet na jejich
rozvoji. Hledáme uchazeče / uchazečku o pozici Ředitele / ředitelky organizační
složky farnosti.
Náplň práce:
 řízení zaměstnanců (vedení, motivace, hodnocení)
 zodpovědnost za provoz informačních a průvodcovských služeb
 spolupráce a komunikace s externími partnery (státní správa, samospráva,
další organizace)
 vytváření a aktualizace koncepce informačních a průvodcovských služeb
Požadujeme:
 zkušenosti s vedením lidí (minimálně dva roky, v oblasti služeb výhodou)
 minimálně SŠ vzdělání
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komunikační dovednosti a reprezentativní vystupovaní
flexibilitu, schopnost nadhledu, iniciativu, zodpovědnost, samostatnost
vztah k turistickému ruchu, umění a historii
schopnost akceptovat specifika církevního (křesťansky orientovaného) prostředí
 angličtinu slovem i písmem, další jazyky vítány
 znalost práce na počítači na uživatelské úrovni (MS Office)
 řidičský průkaz typu B
 zkušenost v oblasti cestovním ruchu a znalost církevního prostředí výhodou
Nabízíme:
 přátelské a inspirativní pracovní prostředí
 možnost seberealizace
 práci na plný pracovní úvazek
 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
 nástup k 1. červenci 2018
V případě zájmu zašlete, prosím, svůj životopis včetně motivačního dopisu a souhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu jakes@sedlec.info. Bez souhlasu se
zpracováním osobních údajů vás nebudeme moci zařadit do výběrového řízení. Děkujeme za pochopení.
Petr Jakeš
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora hledá zájemce o letní brigádu
v úseku stavební a technické činnosti. V př íp adě zájm u se obr acejte na
Soňu Teleckou prostřednictvím e-mailu sona.telecka@khfarnost.cz. Nejzazším termínem přihlášení pro letošní jméno je 31. březen. Počet míst je omezen.
-red-

Společenství v našich farnostech
Přinášíme stručné představení dalších dvou společenství fungujících v naší farnosti. Obě jsou otevřena nově příchozím, pokud vás některé z nich osloví a rádi
byste se do něj zapojili, neváhejte využít uvedené kontakty na zástupce.
Společenství rodičů s malými dětmi
Jednou za dva týdny se potkáváme na arciděkanství, abychom spolu strávili dopoledne – maminky (a občas i tatínkové) s dětmi v předškolkovém věku. Setkání zahajujeme společnou modlitbou, po ní tvoříme, svačíme, hrajeme si a povídáme.
Proč je pro mě důležité společenství?
Když přemýšlím nad otázkou proč je pro mě důležité společenství, vybavuje
se mi kousek z Evangelia podle Matouše, který jsem četla dnes ráno: „Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Myslím si, že pokud svou
víru někomu sdělujeme a sdílíme ji, rozvíjíme tak svou duši a ve víře rosteme.
Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství?
Společenství malých dětí a rodičů jsem si vybrala přirozeně proto, že jsem
v cílové skupině tohoto společenství. Jsem maminka dvou synů, s tím mladším,
dvouletým, jsem na rodičovské dovolené.
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Co mi přináší být součástí tohoto společenství?
Společenství mi přináší mnoho inspirace. Jak po stránce duchovní, tak po
stránce způsobu a možnostech výchovy našich dětí. Důležitý a pozitivní je pro mě
i pocit, že někam patřím a že mám s kým sdílet
Kontakt:
své pocity, radosti i trápení bez toho, že budou
Lucie Grenarová
vnímány jako slabost.
tel.: 736 409 972
e-mail: grenarovalucie@seznam.cz
Kristýna Drahotová
Dům modlitby (Koinonia Jan Křtitel)
Jsme Koinonia Jan Křtitel, sdružení křesťanů pro novou evangelizaci. Vznikli jsme
před třiceti lety v italském Loretu. První Dům modlitby vznikl v osadě Camparmò
v Benátském Předalpí a vedl jej zakladatel komunity P. Ricardo Argañaraz.
Zakusili jsme, že Bůh je náš otec, který nám poslal svého syna Ježíše, jenž
vydal svůj život za nás na kříži, abychom mohli prožívat jeho blízkost. V jeho jménu
přijímáme Ducha, který jej vzkřísil z mrtvých. Jemu jsme odpověděli svým „ano“,
a tak jsme se stali lidem povolaným vydávat v moci Ducha svatého svědectví o této
dobré zprávě. Základním prorockým projevem naší komunity je Dům modlitby;
jednou rodinný dům, jindy garsonka v paneláku, vždy ale místo, kde žijí a modlí se
lidé, kteří se osobně setkali se vzkříšeným Ježíšem a mají touhu se o tuto svoji zkušenost podělit s druhými. K účasti na setkáních v těchto „domech“, konaných každý
týden, jsou zváni zvláště ti, kteří podobně silnou zkušenost víry zatím neučinili.
Klíčovou charakteristikou Domu modlitby je přijetí. Každý příchozí je vítaným hostem, skrze druhé bratry a sestry jej přijímá sám Ježíš, a to takového, jaký
reálně je, s přednostmi i chybami, radostmi i trápeními… Další podstatnou vlastností je pak jednoduchá a přímočará víra v Ježíše přicházejícího jednat teď a tady,
prožívaná v atmosféře radosti a vitality Božího království.
Kontakt:
Jak takové setkání probíhá? Po úvodním bloku spontán- Martin Matyska
ních díkůvzdání a chval nasloucháme živému Bohu, jak k nám tel.: 605 189 160
mluví skrze Písmo, aktuální svědectví a různá charizmata. Nakolik mu odpovíme důvěrou, novými rozhodnutími či jinými kroky víry, natolik se
otevře prostor pro Ducha svatého s jeho přelévající se radostí, moudrostí i silou,
a modlitbu poté uzavřou přímluvy, neboť „za cokoli budete prosit ve jménu mém,
učiním to“ (Jan 14,13).
Rádi tedy zveme vzdálené, hledající, nevěřící, ty, kteří mají problémy či nemoci a ty křesťany, kteří chtějí nově zakusit svůj vztah k živému Ježíši Vzkříšenému.
V Kutné Hoře jsme tři členové: Martin Matyska, Ondřej Štorek a Vilém Licek. Náš
dům modlitby pravidelně navštěvuje šest až osm lidí.
Martin Matyska
Proč je pro mě důležité společenství?
Společenství je místo, kde mohu společně s ostatními chválit Pána hudbou,
zpěvem, tancem, modlitbou, sdílet se s druhými, nechat Pána promlouvat, zakoušet
jeho lásku skrze druhé…
Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství?
Byla jsem oslovena a po čase se mi tato forma společného setkání s Pánem
zalíbila. Tato modlitba je osobní, intenzivní a zároveň přátelská. Přijímáme se zde
takoví, jací jsme, modlíme se za sebe navzájem a radujeme se, když jsme svědky
toho, co Pán koná.
Co mi přináší být součástí tohoto společenství?
Radost z denně žité a sdílené víry. Díky tomuto společenství se učím (jak)
mluvit s druhými o Bohu, přinášet mezi ně kérygma, zažívat proměnu osobní modlitby, vydávat svědectví…
Lucie Hrubá 07

Pastorační rada farnosti
Pastorační rada farnosti (PRF) se 30. ledna sešla v plném počtu, části jednání se
zúčastnil jako host Viktor Darebný, od 1. ledna ustanovený varhaník farnosti. Úvod
setkání byl věnován organizačním záležitostem, poté se přistoupilo k představení
pana Darebného, otázkám a připomínkám členů rady k liturgické hudbě. Varhaník
chce ve své činnosti navázat na svého předchůdce Michala Hanuše, hovořil také
o vznikajícím sboru, který bude zpívat při vybraných nedělích a svátcích, jeho cílem
je takto povzbudit ke zpěvu všechny věřící a také rozšířit rejstřík písní, které se při
liturgii hrají.
Pastorační rada přijala rozhodnutí uspořádat farní shromáždění, jehož termín byl stanoven na 13. května v 10:00 (po mši svaté) na arciděkanství. Toto shromáždění umožní všem členům farnosti vyjádřit se k životu místního společenství
i k práci pastorační rady.
Lukáš Kutil představil přehled všech pastoračních aktivit, které potřebují finanční podporu farnosti - výsledek elektronického dotazníku, který vyplnili všichni
členové rady. Hovořilo se o způsobu, jak rozhodovat o přidělování financí na tyto
akce. Metodika bude konzultována s ekonomickou radou a dopracována při příštím
jednání PRF.
Rada dále zhodnotila některé prvky slavení vánočních svátků, prvopáteční
adorace (od března budou začínat až v poledne), četbu Bible (pokračujeme Starým
zákonem) a kázání, která se týkají aktuálně čtených knih (budou pokračovat i se
Starým zákonem). Byly také projednány obrysy pouti za rodiny do Sudějova a Oslavy svátku sv. Jakuba.
P. Uhlíř seznámil členy rady se záměrem podpořit myšlenku nových varhan
pro Svatovítskou katedrálu sérií koncertů s názvem Katedrály pomáhají katedrále,
které se uskuteční na podzim ve Svaté Barboře, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a v kolínské katedrále sv. Bartoloměje.
Pastorační rada následně uvažovala o způsobu, jak přispět k oslavě 100. výročí založení Československé republiky; úkolem farnosti je modlit se za naši zem, pokusíme se proto o symbolických sto hodin adorace Nejsvětější Svátosti. Také bude
sloužena slavnostní mše svatá.
P. Jan Uhlíř členům rady přiblížil kurz Život v Duchu podle afrického misionáře P. Ernsta Sievrese. Jedná se o osmitýdenní cyklus setkání a každodenní osobní
modlitby, jejichž cílem je prohloubení duchovního života čerpajícího ze svátostí. Do
budoucna by byl rád, kdyby bylo možné tuto zkušenost nabídnout lidem ve farnosti,
je ale poměrně náročná na vedení (i na účastníky).
V závěru jednání byli členové informování o dění v mateřské škole, na gymnáziu a v charitě. Příští setkání PRF je naplánováno na 13. března od 18:00. Jednání je veřejné a kdokoli z členů farnosti se ho může zúčastnit.
-red-

Pastorační aktivity 2017
Leden
 Tříkrálová sbírka
 Týden modliteb za jednotu křesťanů
 Setkání dobrovolníků farnosti
Únor
 Zahájení četby Nového zákona

Březen
 Duchovní obnova žen ve Slavoňově
 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově
 Přijetí katechumenů
mezi čekatele křtu
 Pobožnosti křížové cesty
 Postní almužna
 Misijní koláč
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Duben
 Křížová cesta městem
 Diecézní setkání mládeže
v Hradci Králové
 Velikonoční bohoslužby
 Víkend pro děti
a přespávání na arciděkanství
Květen
 Pouť za rodiny do Staré Boleslavi
 Májové pobožnosti
 Poutní zájezd do Lužice
 Diecézní setkání ministrantů
v Dobrušce
Červen
 Slavnost Těla a Krve Páně v chrámu
sv. Barbory
 Zahájení „fatimských“ pobožností
 Noc kostelů
 Výlet do Olomouce na výstavu
V oplatce jsi všecek tajně
 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba

Listopad
 Svatomartinský průvod
 Víkend kurzu Alfa
 Víkend mladšího společenství mládeže
Prosinec
 Duchovní obnova farnosti
 Oslava svátku sv. Barbory
 Setkání s Mikulášem
 Roráty
 Přespávání dětí na faře
 Vánoční besídka dětí z CMŠ
v kostele sv. Jakuba
 Vánoční besídka Slunečního kmene
a družiny Concordia
 Vánoční bohoslužby
 Obnova manželských slibů

Pravidelné aktivity
 Adorace za prohloubení víry a lásky
v rodinách
 Modlitba za Církevní mateřskou školu
 Modlitby matek
 Modlitební setkání mužů
Červenec
 Společenství focolare
 Tábor Slunečního kmene
 Společenství v Křeseticích
 Putování za zvonem pro Sv. Jakuba
 Dům modlitby - Koinonia Jan Křtitel
 Chaloupka družiny Concordia
 Biblické hodiny
 Oslava svátku sv. Jakuba
 Požehnání nového zvonu Jakub Maria  Setkávání rodičů s dětmi
 Setkávání seniorů, mládeže, dětí
Srpen
 Příprava katechumenů na křest
 Cykločundr
 Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Večery chval
 Výuka náboženství
 Pouť seniorů do Filipova
 Četba Nového zákona
Září
 Kavárna s překvapením
 Duchovní obnova pro mladé rodiny
 Kurz Alfa
ve Slavoňově
 Biblické a židovské tance
 Duchovní obnova pro seniory
ve Slavoňově
Statistika 2017
Říjen
křty svatby pohřby
 Kurz Alfa
Kutná Hora
32
20
13
 Vyzdvižení zvonu Jakub Maria
 První zvonění a Běh pro zvon
Bykáň
2
0
3
 Kněžské svěcení
Třebonín
1
0
0
Dmytra Romanovského
 Primice P. Dmytra Romanovského
Jaroslav Bouška
 Modlitby růžence
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Návštěvnost našich památek v letech 2016 a 2017
Chrám sv. Barbory navštívilo v roce 2017 přes 340 tisíc turistů, oproti roku 2016 je
to nárůst o téměř 9 %. Dlouhodobý růst návštěvnosti potvrzuje stabilitu a bezpečnost České republiky i Ev- Památka
rok 2016 rok 2017
ropy. Přesto stálý příliv tu312 358
340 243
ristů do Kutné Hory zajiš- Chrám sv. Barbory
ťuje i systematická propa36 943
37 509
gace Kutné Hory a jejího Empora chrámu sv. Barbory
okolí. Dlouhodobě se na Kaple Božího těla
50 696
43 358
propagaci města zaměřu28 966
42 870
je nejen Oddělení cestovní- Kostel sv. Jakuba
ho ruchu a marketingu Kostel Matky Boží Na Náměti
2 720
1 526
Města Kutná Hora, ale také
Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora, který byl založen právě za účelem rozvoje cestovního ruchu ve městě a okolí a do něhož naše farnost významně přispívá.
Návštěvnost empor je podmnožinou celkové návštěvnosti chrámu sv. Barbory. Letošní
novinkou je celoroční zpřístupnění těchto vnitřních balkonů chrámu, které byly v předchozích
letech dostupné v podstatě pouze v letní sezóně.
Se vstupenkou do chrámu lze tedy od začátku
roku 2018 navštívit nejen přízemí chrámu
a kapli Božího těla vedle chrámu, ale i chrámové
empory.
Návštěvnost kostela sv. Jakuba výrazně
stoupla. Důvodem může být úplné zrušení
vstupného (nevybíralo se ani dobrovolné, návštěvníci měli možnost přispět do kostelních
kasiček). V Matce Boží se naopak vybíralo symbolické vstupné 10 Kč na osobu, což můžeme
chápat jako důvod, proč sem nakonec přišlo
méně lidí než v roce 2016. U kaple Božího těla
jsme pro letošní rok zajistili informovanost turistů o tom, že ji mohou se vstupenkou do chrámu sv. Barbory navštívit zdarma.
Julie Němcová, Kamila Dostálová

Opravy památek v roce 2017
Budova arciděkanství
Dokončení oprav místností u západního průčelí v druhém nadzemním podlaží
(statika stropů a stěn).
Celkové náklady v roce 2017
Program záchrany architektonického dědictví
Vlastní podíl

2 259 772 Kč
0 Kč
2 259 772 Kč
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Kostel Matky Boží Na Náměti
Obnova fasády a vitráží severního průčelí.

Celkové náklady v roce 2017
Program záchrany architektonického dědictví
Fond regenerace Města Kutná Hora
Vlastní podíl

1 843 583 Kč
1 050 000 Kč
200 000 Kč
593 583 Kč

Kostel sv. Jakuba
Dokončení opravy střechy (položení břidličné krytiny).
Celkové náklady v roce 2017

2 197 262 Kč

Program záchrany architektonického dědictví

700 000 Kč

Fond regenerace Města Kutné Hory

400 000 Kč

Fond obnovy památek Středočeského kraje

500 000 Kč

Vlastní podíl

597 262 Kč

Zvon Jakub Maria
Výroba zvonu, úpravy věže a zvonové stolice, vyzdvižení zvonu.
Celkové náklady v roce 2017

4 329 000 Kč

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba

3 413 307 Kč

Vlastní podíl

915 693 Kč

Klášter sv. Voršily
Oprava střechy a krovů východního nároží kláštera.
Celkové náklady v roce 2017
Program záchrany architektonického dědictví
Fond regenerace Města Kutné Hory
Vlastní podíl

2 283 689 Kč
1 380 248 Kč
250 000 Kč
653 441 Kč

Kostel Nejsvětější Trojice
Oprava tesařských konstrukcí věže.
Celkové náklady v roce 2017
Podpora obnovy kulturní památky prostřednictvím
obce s rozšířenou působností
Vlastní podíl
Kostel sv. Václava v Malešově (farnost Bykáň)
Obnova hlavního oltáře.
Celkové náklady v roce 2017
Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
Vlastní podíl

424 269 Kč

250 000 Kč
174 269 Kč

659 950 Kč
645 000 Kč
14 950 Kč
Soňa Telecká 11

Tříkrálová sbírka
Děkujeme vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2018. Děkujeme obětavým koledníkům
a vedoucím skupinek, asistentům v obcích a všem štědrým
dárcům. Děkujeme za vaše nasazení, čas i sounáležitost
s lidmi, kteří potřebují pomoci. Výtěžek sbírky je letos mimořádný: v regionu se podařilo vybrat 727 034,30 Kč! Děkujeme, že jste takto pomohli mnoha lidem v nouzi.
Tabulka informuje o výtěžcích ve vybraných obcích
(které spadají do našich farností). Podrobné informace o výsledcích sbírky v regionu i v celé republice najdete na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Pavlína Licková
Obec

Obec, městys, městská část

Výtěžek

Bahno

5 258 Kč

Zdeslavice

1 440 Kč

Červené Pečky

Dolany, Čertovka

2 039 Kč

Grunta

Grunta

6 389 Kč

Hlízov

Hlízov

18 879 Kč

Černíny

Křesetice

Kutná Hora

Chrást, Krupá

2 191 Kč

Křesetice

11 727 Kč

Kaňk

14 171 Kč

Vnitřní Město

76 806 Kč

Malín

16 468 Kč

Bylany

4 157 Kč

Sedlec

19 171 Kč

Žižkov

53 335 Kč

Libenice

Libenice

2 579 Kč

Miskovice

Hořany

3 568 Kč

Nové Dvory

Nové Dvory

9 545 Kč

Svatá Kateřina

6 690 Kč

Svatý Mikuláš

9 874 Kč

Třebonín

Třebonín

9 239 Kč

Úmonín

Úmonín

4 386 Kč

Svatý Mikuláš

Celkem Oblastní charita Kutná Hora

727 034 Kč
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba
Uplynulé vánoční období bylo pro děti i pro nás dospělé obdobím očekávání a příprav. Každý rok vstupujeme do adventu společně s rodiči, když se scházíme ve školce na dílně adventních věnců. Rodiče a děti nám pomohli vytvořit přes 50 adventních a vánočních věnců a větviček. Některé si koupili rodiče hned při dílně a ostatní
byly k prodeji při nedělní bohoslužbě v kostele sv. Jakuba a v evangelickém kostele.
Výtěžek z prodeje věnců jsme věnovali na nákup hraček, které děti našly při vánočním dopoledni pod stromečkem. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme. Zvláště nás
těší, že přišli i rodiče s dětmi, které již chodí do školy, vytváří se nám společenství
dětí a rodičů, kteří se rádi do školky vracejí.
Se staršími dětmi jsme se připojili o druhé adventní sobotě k farnímu přespávání a k rorátní dětské mši. S dětmi jsme si ve školce vyrobili lucerničky, připravili
společnou večeři a potom jsme sebrali všechnu odvahu a vydali jsme se hledat poklad na zahradu školky. Našli jsme spoustu ztracených zvířátek a jeden velký dort.
Ve školce jsme si před spaním promítli na dětské promítačce pohádky a všichni se
již těšili do postýlky. Časně ráno jsme se vypravili se zapálenými lucerničkami
k faře, kde jsme se připojili ke starším dětem, které přespávaly na faře. Po dětské
rorátní mši nás čekala snídaně na faře.
V adventním období jsme pro rodiče a přátele mateřské školy nacvičili divadelní představení. Inspiraci jsme našli v časopise Duha, v jehož adventním čísle vyšel příběh s názvem Jdi za svou hvězdou. Příběh je o přátelství a o odvážné cestě za
hvězdou. Každý měl v příběhu svoji roli a celým příběhem nás provázela písnička.
Dětem patří velký obdiv, jak své představení zvládly před tak velkým publikem.
Těsně před začátkem vánočních prázdnin čekala na děti nadílka ve školce.
Děti netrpělivě čekaly na chvíli, až se otevřou dveře a ony se budou moci podívat na
všechna překvapení, která je čekala pod stromečkem.
V lednu jsme si
s dětmi povídali o vesmíru a kosmických výpravách. Děti znají všechny
planety sluneční soustavy, vědí, čím se do vesmíru létá, kdo je to kosmonaut. Celé povídání
jsme zakončili návštěvou
galerie GASK a výstavy
Lajka. Každé z dětí si
vytvořilo svůj vesmír.
Ve školce vytváříme program nejen pro
děti, ale také pro rodiče.
V úterý 13. února budeme mít ve školce již třetí
besedu o dětech, o výchově, o škole. Pokud
máte čas a chuť, můžete přijít do školky: hostem besedy na téma Kolik času děti potřebují bude psycholožka Pavla Koucká. Ve středu 15. března v půl deváté večer
můžete přijít do školky na modlitební chvíli za děti a jejich rodiny.
Barbora Křivohlavá
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře
V prvních dvou prosincových dnech měli zájemci o studium v rámci dnů otevřených
dveří možnost navštívit školu, zúčastnit se vyučování, pohovořit s učiteli a informovat se o podmínkách přijímacích zkoušek.
Sexta se zúčastnila programu lektorského centra GASK, zhlédla expozici loutek a kulis z filmu Lajka autora Aurela Klimta. Film připomíná počátek letů do vesmíru s psí posádkou.
Studenti se zúčastnili obou kol školních prezidentských voleb, vysoká volební
účast svědčí o jejich zájmu o dění ve společnosti i v politice.
Na začátku prosince strávili kvartáni v rodinách studentů partnerského BIP
Kreativitätsgymnasium v Lipsku. Studenti obou škol spolu trávili čas při různých
aktivitách, výuce i návštěvě pamětihodností. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Adventní koncert se letos uskutečnil 20. prosince v kostele sv. Jakuba, zazněly při něm vánoční písně a koledy v podání školního sboru Církevního gymnázia.
Tradiční předvánoční školní mši v sedlecké katedrále, které se zúčastnili všichni
učitelé, zaměstnanci i studenti, celebroval spirituál školy P. Pavel Tobek. Mše se
konala 22. prosince.
V listopadu, prosinci
i lednu proběhly také sportovní soutěže a olympiády.
Starší žákyně a mladší žáci
se zúčastnili florbalového
turnaje kutnohorských škol
a zajistili si postup do okresního finále. V okresním kole
dějepisné olympiády reprezentovaly školu tři studentky
kvarty. Ze čtyřiceti účastníků
získala druhé místo Tereza
Němcová, páté Kateřina
Spudilová a deváté Klára
Špačková. Letošní ročník
této soutěže byl věnován 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Pololetní klasifikační porada se konala v pondělí 29. ledna, 31. ledna převzali
studenti pololetní vysvědčení a 2. února si mohli užít jednodenních pololetních
prázdnin.
Stanislava Lisková

Napsali jste...
Poděkování Michalu Hanušovi
Od roku 2009 až do roku 2017 v naší farnosti působil jako profesionální varhaník
Michal Hanuš. V březnu roku 2009 založil a vedl chrámový sbor v Kutné Hoře,
v roce 2012 spolupořádal první ročník Kutnohorského varhanního festivalu, jehož
byl dramaturgem. Týden co týden se staral o hudbu při liturgiích, krásné nástroje
rozezvučel při všech významných akcích naší farnosti. Během svého působení zajišťoval nebo prováděl opravy všech varhan.
Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za celou farnost za příjemné a krásné
obohacení každé chvíle strávené v kostelích, ať při bohoslužbách nebo koncertech.
Monika Trdličková, členka chrámového sboru 14

Vánoční koncert KUSCHe
Ve čtvrtek 28. prosince 2017 se v kostele sv. Jakuba odehrál historicky první koncert kutnohorské scholy KUSCH. Všechno vzniklo tak, že jako schola jsme dříve
hráli na mších svatých vždy v neděli večer, ale postupně jsme začali odcházet na
vysoké školy, takže v neděli večer už býváme na cestě do našich druhých, vysokoškolských „domovů“. Hraní na mších nám ale chybělo, a tak jsme přemýšleli (a dál
přemýšlíme),
kde
jinde bychom mohli
společně hrát a zpívat. A když na podzim
2017
přišel
P. Jan Uhlíř s nápadem jet v létě následujícího roku do
Itálie, rozhodli jsme
se spojit příjemné
s užitečným, a tehdy
vznikl nápad na vánoční koncert. Budeme si moci zazpívat
a zahrát a zároveň si
vyděláme
alespoň
trochu peněz na cestu do Itálie. Několik
večerů vymýšlení písní, aranží a nacvičování zpěvu skutečně vyústilo ve vánoční
koncert, který jsme si my všichni moc užili. Naše radost dále rostla hned po skončení koncertu, kdy se k nám dostávaly pouze velmi pozitivní ohlasy a chvály. Jsme
velmi vděční všem, kdo nás podpořili a na koncert dorazili! :-)
Lída Cinerová
Nejkrásnější dárek
Chtěla bych se s vámi podělit o příběh, který jsem prožila v neděli po svátku Tří králů. Je to zážitek, který se může komukoliv z nás přihodit. Záleží na každém, jak ho
vnímá a jak ho přijme do svého srdce. Tato událost byla a stále je pro mě tak srdečná, že jsem vzala tužku – a tady je i pro vás.
Kostel v Třeboníně byl tu neděli slušně zaplněn věřícími. Před lavicemi
byl nastoupený soubor zpěváků z Křesetic pod vedením Jany Klingerové, připravený obohatit svým zpěvem tříkrálovou bohoslužbu. Sedám již mnoho let ve druhé
lavici. Pravidelně nás chodilo z naší vesnice až deset. Jenže roky nám starším přibývají tak nějak rychleji a zdraví neslouží. Někteří jsou nemocní, jiní zemřeli, a tak
tam sedávám většinou sama.
Na poslední chvíli před začátkem bohoslužby přišla a posadila se do první
lavice mladá maminka s malou holčičkou. Následně se cvaknutím vypínače rozsvítil
kostel a rozzářil se vánoční výzdobou. Při vstupu kaplana P. Dmytra Romanovského
doprovázeného akolytou panem Lázničkou se rozezněla hudba a tichý zpěv mladých
zpěváků zaplnil prostory kostela. Během mše s námi kněz obnovil svátost křtu
a všechny nás pokropil svěcenou vodou. Přečtením textu z Písma svatého nám připomněl, jak z dalekých zemí přišli tři mudrcové, aby se poklonili a podarovali svými
dary malého Ježíška v Betlémě narozeného. V souvislosti s touto citací kázal o darech, ale ne o těch světských, které přijímáme od svých blízkých. Mluvil o těch
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darech od Boha, které nám On neustále nabízí, které někdy nechceme vnímat nebo
si jich nevážíme.
Všimla jsem si té mladé maminky v lavici přede mnou, jak zaujatě sleduje
kázání kněze a celý obřad bohoslužby. Občas něco tiše špitla k dívence vedle sebe
a dál se soustředila na dění u oltáře.
Když jsem se vracela do lavice od svatého přijímání, otočila se ke mně a ptala se,
co nám to dává kněz do úst a zda to může
dostat taky. Snažila jsem se jí vysvětlit, že
to, co přijímáme do úst, je svatá hostie, tedy Tělo Páně. To je právě jeden z těch největších darů, které nám náš Pán dává, jak
o těch darech Božích mluvil před chvílí
kněz.
Doporučila jsem jí, aby si došla pro
požehnání. Bez váhání se zvedla a i s dceruškou šly. Když se vracela, naklonila se ke
mně a řekla „děkuji“. Viděla jsem, jak celá
zářila a byla šťastná. Sama jsem cítila radost
a to krásné chvění u srdce za ni a za sebe, že
jsme skrze kněze dostaly obě ten nejkrásnější dárek.
Tu paní jsem neznala, nikdy předtím
jsem ji neviděla. Možná měla nějaké trápení
a potřebovala útěchu, svěřit se a potěšit. Ať
tak nebo jinak, toho, co v tu chvíli potřebovala, se jí od našeho Pána dostalo.
Marie Komárková

Rozhovor s Marií Kárníkovou
O rozhovor pro toto číslo Zpravodaje jsme požádali
Marii Kárníkovou, která je členkou ekonomické rady a od Nového roku působí jako hlavní účetní
v kanceláři naší farnosti.
Kromě práce jsme se zeptali také na její účast
v životě farnosti, kde byla mj. jednou z iniciátorů
snahy o založení církevní mateřské školky a kde se
také podílela na jednom ročníku kurzu Alfa, i na
osobní zkušenost s vážnou nemocí staršího syna.
Maruško, máš nyní na starosti
účetnictví farnosti. Co tato práce
obnáší? Případně, v čem je odlišná od správy účetnictví jiných
firem, kterým se také věnuješ?

Práce účetní ve farnosti je pro mě v mé
praxi něčím novým, jelikož jsem se doposud zabývala účetnictvím v ziskovém
sektoru, především středních podnikatelských firem. Zatím jsem na začátku
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svého působení, postupně poznávám
celkový rozsah činnosti, který je velmi
velký a pestrý. Farnost vyvíjí mnoho
aktivit a svými činnostmi je stále
v pohybu, stále se děje něco nového, a to
se promítá i do různorodosti účetních
případů.
Je zajímavá i z hlediska toho, že
účtujeme nejen o pastorační činnosti,
ale i kolem správy a činností spojených
s opravami památek, kostelů. Obojí působení se bude promítat do života dalších generací, což má svůj velký význam
a smysl. Proto se na tuto práci těším
a svým způsobem mě přitahuje. Zároveň je pro mě i náročná a cítím velkou
zodpovědnost. Prostředí ve farní kanceláři je pro mě příjemné a dobře se mi
spolupracuje i s kolegy z ekonomického
a technického úseku.
Nadále také působím ve své současné firmě, kterou jsme s kolegyní založily již více než před 20 lety.
Když jste měli malé děti, scházela
ses s dalšími maminkami u sester
voršilek. Jak jsi prožívala toto
období? Jaké máš vzpomínky na
sestřičky?
Na období, kdy byly děti hodně malé,
vzpomínám moc ráda. Především
s Jiříkem jsme se v jeho útlém dětství
setkávali s dalšími maminkami a dětmi
právě u sester voršilek. Vznikala tak
přátelství mezi maminkami i dětmi, která trvají doposud. Děti se na sebe moc
těšily, báječné byly také prázdniny, které jsme několik let za sebou trávili
v Jiřetíně u sestřiček na jejich chaloupce. Nejmladším účastníky bylo i tříměsíční miminko. Moc na to dodnes vzpomínáme, i na stařičké sestřičky v jejich
domě, které jsme chodili navštěvovat,
chodili k nim na modlitbu a připravovali
si pro ně nějaký program. O náš duchovní program se starala sestra Anežka, která s námi v chaloupce také přebývala.
Vašemu společenství a jeho modlitbám z velké části vděčíme za

vznik církevní mateřské školky
v našem městě. Vzpomeneš si na
tuto dobu? A co pro tebe znamená
církevní školka, do které jste pak
mohli přihlásit svého mladšího
syna Davida?
Myšlenka na založení církevní mateřské
školy mezi námi vznikla právě v této
době. Jak děti dorůstaly do předškolního věku a maminky měly povinnost nastoupit do práce, vznikla potřeba založit
předškolní zařízení, které by bylo vedeno v církevním duchu. Tuto myšlenku
tehdy hodně podporoval P. Mařík
a Dr. Maříková, kteří do našeho společenství také několikrát přišli a modlili se
za zřízení takové školky. Ze strany maminek již tehdy došlo k některým aktivitám ohledně jejího založení, to se ale
podařilo až o několik let později.
S Davídkem jsme už společenství
dětí nenavštěvovali, ten nastoupil
v necelých čtyřech letech do tehdy již tři
roky fungující církevní mateřské školy.
Přátelství si tam postupně vytvořil také
velmi pevná, byl spokojený a neměli
jsme s ním žádný problém s tím, že se
mu do školky nechce, nebo že se mu
stýská a tak podobně. Činnost ve školce
byla velmi pestrá, jak ve třídě, na zahrádce, tak v podobě různých výletů,
které se podnikaly. Jiřík měl rád i paní
učitelky, opravdu jsme prožili pohodové
tři roky. Ta pohoda se pak promítala
i k nám domů, vždycky vyprávěl, co prožil s kamarády, kde byli na výletě, a těšil
se na ně. Když nastoupil do školy, tak se
mu nejdříve hodně stýskalo, teď už si
zvykl a je opět spokojený.
Myslím, že když se děti již
v předškolním věku zařadí do školního
zařízení vedeného v církevním duchu,
bylo by dobré zachovat jejich společenství a zároveň i společenství rodičů,
kteří se ve školce často potkávají. Bylo
by skvělé, kdyby se podařilo založit církevní základní školu, která by navazovala v tomto směru na školu mateřskou
a doplnit tak „vzdělávací mezeru“ mezi
školkou a gymnáziem.
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Váš starší syn Jiřík prodělal vážné nádorové onemocnění, nad
kterým se mu nakonec podařilo
zvítězit. Co ti dala tato zkušenost?
Jak ji vidíš zpětně – jako matka,
ale i jako věřící křesťan?
Jiříkovo onemocnění u něho bylo zjištěno v necelých pěti letech. Samozřejmě
nás to velmi zasáhlo. Byli jsme tím jako
rodina vytrženi z normálního života
a celý rok jsme trávili střídavě
v nemocničním prostředí v Motole, kde
se Jiřík podrobil náročné léčbě, a v domácí péči. V tomto období jsem poznala, jak velkou oporu mám ve svém manželovi, Jiřík ve svém tátovi a jak je důležité držet spolu úzce pohromadě, vzájemně se podporovat. Celý rok jsme žili
jen vzájemně pro sebe a modlili se za
uzdravení Jiříka. Za Jiříka se ale modlila také spousta dalších lidí, rodina, lidé
ve farnosti, kněží, sestřičky a také děti,
se kterými se Jiřík setkával. To nám dávalo sílu celou situaci zvládnout, a tak
jsem si uvědomila, jak je důležité, aby se
za vás měl kdo modlit. Po roce léčby
bylo onemocnění pryč a já vím, že do
konce svého života budu Bohu děkovat.
Před dvěma lety jsi byla členem
týmu kurzu Alfa v naší farnosti.
Jaké to pro tebe bylo a jak tuto

zkušenost hodnotíš?
Kurz Alfa mi přinesl také poznání dalších lidí nejen z farnosti. Bylo příjemné
každý týden přemýšlet o tématu, které
s sebou nesla přednáška ze čtvrtečního
večera, společenství s členy kurzu ve
skupinkách pro mě bylo velkým obohacením. Svědectví některých účastníků
kurzu bylo obrazem toho, jak Bůh působí v jejich životě, jak o sobě dává vědět
a čeká, zda člověk přijme jeho pomocnou ruku a pochopí, kdo mu ji podává.
Velkým prožitkem byl i společně strávený víkend ve Slavoňově, modlitba
v kapli v Rokoli a večer v kostele sv. Jana Křtitele. Téma, které se mě během
Alfy nejvíce dotýkalo a z něhož čerpám
stále, bylo uzdravení.
A na závěr se zeptám, co pro tebe
znamená postní doba? Jak ji budeš nebo chceš prožívat?
Blížící se doba postní ve mně vyvolává
zamyšlení se nad pokorou, nad tím, zda
dokážu některé těžké situace přijímat
a také je odevzdávat. Zda si nedělám
zbytečné obavy a do budoucna se dívám
s radostí. Závěr postní doby je pro mě
obdobím smutku, soucitu a zároveň naděje na vykoupení a záchranu. Nejsilněji
ale z celé doby postní vnímám obrovskou Boží lásku.
-red-

Jací jsou (fejeton)
Letos jsem třídním učitelem nejmladšího ročníku na našem gymnáziu, primy. Občas mi někdo z mých známých položí otázku: Tak jací jsou? Zatím jsem se s každým,
kdo se mě tak zeptal, zapovídal. Letošní primáni jsou zajímaví, chytří, vtipní a slušní. Občas, když probereme, co jsme měli, jim vyprávím historky.
Minulý týden jsem primánům vyprávěl, jak to bylo, když jsem byl stejně starý
jako oni. To znamená před pětadvaceti lety. Nějak na to prostě přišla řeč.
Tehdy jsem rád četl knížky od Karla Maye, protože bylo příjemné připadat si
jako Old Shatterhand. Pamatuju si, jak jsem si asi v sedmé třídě říkal, že vlastně
všechno, co se týká indiánů, znám z knih od Karla Maye; a že by bylo zajímavé tím
pádem něco vědět i o Karlu Mayovi. První krok, jak to zjistit, bylo podívat se do encyklopedie A – Ž, kterou jsme měli doma. Tam nebylo o Karlu Mayovi ani slovo, což
mě rozesmutnilo, tak jsem šel za maminkou a zeptal jsem se jí, co mám dělat. Řekla
mi, že jestli to opravdu chci vědět, musím to jít zjistit do okresní knihovny. Šel jsem
tam – a tam měli daleko obsáhlejší encyklopedii; matně si představuju, že mohla
mít tak patnáct svazků. O Karlu Mayovi se tam psalo, řekněme, na třetině stránky.
18

Pamatuju si své tři pocity – že mi to stačilo; že mě překvapilo, že byl ve vězení; a
že jsem věděl, že v okrese Mělník není
jiný snadný způsob, jak se o Karlu Mayovi dozvědět něco dalšího.
To jsem vyprávěl svým letošním
primánům: nedávnou (?) vzpomínku
z doby, kdy nebyl internet… Přinejmenším nebyl v takovém stavu, aby tam bylo
možné nalézt něco o Karlu Mayovi. Když
jste chtěli vědět, kdy jede vlak, a neměli jste doma tlustý svazek letošních jízdních
řádů, museli jste se vypravit na nádraží. Povídání o časech bez internetu je pro primány jako popisovat, jak se lidé přepravovali na koních. Chvilku to pro ně bylo nepředstavitelné, pak zazvonilo.
Za to, že jsou zajímaví, chytří, vtipní a slušní, jsem rád. Kromě toho jsou
z úplně jiného století než jejich rodiče nebo učitelé. Pořád to zpracovávám.
Václav Schuster

Kalendář akcí
Ne

11. 02.

První kartička na četbu Starého zákona

St

14. 02.

Popeleční středa (16:00 – Třebonín; 18:00 – chrám sv. Barbory)

Čt

15. 02.

Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec)

Pá

16. 02.

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

So

17. 02.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

Ne

18. 02.

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

St

21. 02.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

St

21. 02.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Ne

25. 02.

Sbírka na Svatopetrský haléř

Ne

25. 02.

Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Út

27. 02.

Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

St

28. 02.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Čt

01. 03.

Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec)

Pá

02. 03.

Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

02. 03.

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

So

03. 03.

„Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

So

03. 03.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

03. 03.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)
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Út

06. 03.

Dětská mše svatá (17:00 – klášterní kostel)

St

07. 03.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

Pá

09. – 11. 03. Přespávání dětí z 6. – 8. tříd ZŠ na faře

Pá

09. – 11. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově

Ne 11. 03.

Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 11. 03.

Misijní koláč

Út

13. 03.

Jednání Pastorační rady farnosti (18:00 – arciděkanství)

Út

13. 03.

Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

Čt

15. 03.

Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec)

St

14. 03.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

So

17. 03.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

17. 03.

Duchovní obnova mládeže v Kolíně

So

17. 03.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne 18. 03.

Sbírka na plošné pojištění diecéze

Po

19. 03.

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

Út

20. 03.

Rovnodennost v sedlecké katedrále (17:00)

St

21. 03.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

21. 03.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

Pá

23. 03.

Křížová cesta městem (18:00 – začátek u kostela sv. Jakuba)

24. – 25. 03. Víkend pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ
So

24. 03.

Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové

Ne 25. 03.

Květná neděle

Ne 25. 03.

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření
(od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba)

Út

Sederová večeře (18:30 – arciděkanství)

27. 03.

Plánované akce
13. – 15. 04. Setkání ministrantů v Kutné Hoře
Út

01. 05.

Ne 13. 05.
11. – 15. 07.

Pouť za rodiny do Sudějova
Farní shromáždění (10:00 – arciděkanství)
Katolická charismatická konference v Brně (zájemci o společnou
cestu a/nebo ubytování mohou kontaktovat Annu Hylskou)

21. – 22. 07. Oslava svátku sv. Jakuba

