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Vydáno 4. 5. 2008 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín. 
Kontakt: Římskokatolická farnost—arciděkanství Kutná Hora 
        Jakubská  1, 284 01 Kutná Hora, telefon: 327 512 115, www.khfarnost.cz 
 
        P. Jan Uhlíř, tel.: 777339233, e-mail: januhlir@centrum.cz 
        P. Pavel Tobek, tel.: 604701114, e-mail: p.tobek@tiscali.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ 

11.5. Farní den  
(9.00 mše sv. v kostele sv. Jakuba a posezení na klášterní zahradě) 

12.-17.5. Adorace za evangelizaci v Hradci Králové  
(vždy 20.00 - sv. Jakub) 

16.5. Poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého (18.00)  

17.5. Poutní mše sv. v Souňově (10.30) 

17.5 Setkání dětí s biskupem v Hradci Králové 

18.5. Poutní mše sv.kostele Nejsvětější Trojice (11.00) 

22.5. Setkání seniorů (16.00 - fara) 

22.5. Slavnost Božího Těla (18.00 - chrám sv. Barbory) 

23.5. Zakončení maturit (15.30 - mše sv. v klášterním kostele) 

25.5. Malešov (8.00 - mše sv.) 

30.5. Poutní mše sv. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně (18.00) 

1.6. Sbírka na potřeby diecéze 

11.6. Den otevřených dveří v charitě (9.00—15.00) 

14.6. Den o řeholním životě pro děti z diecéze (klášter) 

22.6. Stříbření - mše sv. v chrámu sv. Barbory (9.30) 

10.5. Svatodušní vigilie (20.45 - kostel Nejsvětější Trojice) 

9.5. Dětská mše sv. (18.00—klášterní kostel) 

19.5. Poutní mše sv. v Roztěži (18.00) 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ 

POUŤ SV. JAKUBA, patrona farnosti - pátek 25. července 2008 
 

 FARNÍ VÝLET- sobota 11. října 2008 
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Milí farníci, 
 slavnost Seslání Ducha svatého završí velikonoční dobu. Tato událost se však 
stala impulzem pro nejisté a ustrašené apoštoly, kteří nebojácně zvěstovali evangeli-
um, a začala růst Kristova církev.  Ti, kdo uvěřili v Krista, pak „vytrvale poslouchali 
učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,42). 
 Ani pro nás touto slavností nic nekončí, ale začíná. Abychom mohli vydávat 
přesvědčivé svědectví o životě s Kristem a v církvi, musíme se obdarováni Duchem 
svatým nejen zaposlouchat do apoštolského učení či se zúčastnit mši svaté, ale také 
se učit spolu žít a vzájemně se jeden za druhého modlit. 
 Kéž všechny květnové aktivity, včetně společného farního dne, přispějí 
k posílení našeho společenství, ve kterém se všichni budou dobře cítit a do kterého 
se Bůh „nebude bát“ povolat ty, kdo v něho uvěří.  

P. Jan Uhlíř 

 Jak již bylo oznámeno, FARNÍ DEN se bude konat v neděli 11. května o 
slavnosti  SESLÁNÍ SVATÉHO DUCHA a bude spojený s oslavou DNE MATEK. 
V 9.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jakuba a pak se přemístíme na  klášterní 
zahradu, kde budeme opékat maso, zapíjet ho dobrým pivem, smažit moravské 
„beleše“, rozlévat vegetariánskou „gulášovku“, vařit kávu a čaj, k tomu bude  spous-
ta dobrot z naší společné farní kuchyně, možná budeme  popíjet i kutnohorská vína. 
 Odpoledne nás kulturním programem obohatí naši mladí, kteří chtějí tímto 
popřát všem maminkám k jejich svátku. Uslyšíme lidové písničky, něco z repertoáru 
KUKAKA, na prknech pódia je slíbena hra JONÁŠ, případně i další umělecké aktivi-
ty, do kterých  se můžete zapojit i Vy. Pro zájemce, pokud se domluví, bude 
k dispozici  i pan vinař s povídáním o víně na Horách Kutných,  případně prohlídka 
vinných sklepů. K podvečernímu ztišení a požehnání všem zúčastněným využijeme 
prostory klášterního kostela  Nejsvětějšího Srdce Páně. 
 Na úhradu nákladů spojených s přípravou jídla bude použita sbírka při ranní 
mši sv., proto pamatujte a zvyšte svůj příspěvek o nějakou bankovku. Je samozřej-
mě vítán každý další příspěvek ve formě motlitby, financí, cukrářských i pekařských 
výrobků, fantazií studené kuchyně apod. 
Pokud Vás ještě něco napadne, těším se na Vaše příspěvky a nápady. 
  
 Přijďte všichni!!! 

FARNÍ DEN - POZVÁNÍ VÁM VŠEM   

      Anna Hylská   
   tel.: 731 598 862, 327 516 233 

 farníkům z blízka i z daleka prožít společné chvíle  
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 Za pár týdnů bude dovršen třetí rok používání nového modelu mší sv. pro 
děti. Na podzim 2005 se „dětská mše sv.” přesunula do klášterního kostela a začala 
být slavena (skoro) vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci. Po třech sezonách se zdá být 
vhodný čas společně se zamyslet nad účinností tohoto modelu a prodiskutovat  jeho 
případnou korekci. K rokování o mši sv. pro děti a také o výuce náboženství v kut-
nohorské farnosti, popřípadě i o jiných otázkách týkajících se pastorace dětí a mlá-
deže v našem společenství, zveme všechny zájemce, především rodiče a jiné zainte-
resované osoby na úterý 3. června od 17. hodin do voršilského kláštera.  
 
Případné návrhy a připomínky můžete posílat i na naše emailové adresy: 
p.tobek@tiscali.cz nebo januhlir@centrum.cz. 

ROKOVÁNÍ O MŠI SVATÉ PRO DĚTI A VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

Alena Pazderová, Bára Hlavinková  

 Ve čtvrtek 3. dubna jsme se ve hřbitovní kostele Všech svatých rozloučili 
s jedním z našich farníků, panem Jiřím Rapačem, který zemřel ve věku 86 let. Ně-
kolik týdnů již trávil na oddělení LDN kutnohorské nemocnice, kde ho obětavě na-
vštěvoval s Nejsvětější svátostí P. Jan Mařík. V posledních dnech mu duchovní útě-
chu poskytoval také P. Jan Uhlíř. Ten též pomohl paní Rapačové s organizačními 
věcmi ohledně zařizování pohřbu. Paní Rapačová jim oběma chce touto cestou vyjá-
dřit velký dík – přeje si, aby se o tomto vstřícném přístupu  dověděli všichni, kdo 
čtou náš Zpravodaj. 
 My farníci, kteří se s paní Rapačovou osobně známe, jí zase vděčíme za její 
mírnou a laskavou povahu a za práci pro farnost – po dlouhá léta uklízela kostel sv. 
Jakuba. Přejeme jí, aby s Boží pomocí dobře zvládala i další dny svého života.  

ROZLOUČENÍ  

-mb-  

P. Pavel Tobek  

NEDĚLNÍ SAKRISTIE PRO DĚTI 
 Už několik týdnů zvou maminky děti předškolní-
ho a nižšího školního věku při nedělní dopolední mši 
svaté do sakristie. Děti tam mají v době, kdy ostatní na-
slouchají kázání, svůj vlastní program. Maminka, která 
má program v určitou  neděli na starosti, vybere myšlen-
ku, kterou pak spolu s dětmi formou rozhovoru objevují. 
Povídání s dětmi se zaměřuje na jejich zkušenosti a sna-
ží se je propojit s vybranou myšlenkou evangelia. 
 V druhé části setkání děti tuto myšlenku vyjádří 
nějakou výtvarnou formou. To, co vytvoří, pak nesou 
v obětním průvodu jako svůj dárek Pánu Ježíši. Setkání 
je otevřeno oběma rodičům, na začátku se sice píše o 
maminkách, ale jen proto, že tatínkové se dosud nezapo-
jili. Pokud jsou vaše děti nesmělé a nechtějí jít samy, 
přijďte s nimi a poskytněte jim podporu.  Umožněte jim 
přijímat dobrou zvěst jazykem, kterému rozumí.  
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Roztěž 5.5.  v 18.00  po 

Třebonín 6.5. v 16.00 út 

Lomeček 8.5. v 16.00  čt 

Paběnice 13.5. v 16.00  út 

Malešov 13.5.  v 18.00  út 

Grunta 14.5.  v 18.00  st 

Bahno 15.5.  v 17.00  čt 

Chlístovice 15.5.  v 18.00   čt 

Roztěž 19.5. v 18.00  po 

Hraběšín 20.5  v 16.00  út 

Třebonín 27.5.  v 16.00  út  

Hořany 27.5. v 17.30 út 

Bykáň 29.5.  v 18.00  čt 

Křesetice Každou středu v 17.00 

MÁJOVÉ 2008 

Mše sv. s májovou pobožností neodmyslitelně patří k měsíci květnu. 
Je to hezká příležitost oživit vesnické kapličky a na neobvyklém mís-
tě vyprošovat požehnání všem lidem, kteří žijí kolem nich.   

V Kutné Hoře budou májové před večerní mší sv.  
 

Každé úterý v 18.00 bude pouze májová pobožnost.  
 

Protože v pondělí 5.5. a 19.5. bude mše sv. v Roztěži,  
nebude již v Kutné Hoře. 



 18 

 

 Vrátil jsem se na Kutnohorsko po dvanácti letech. Při návštěvě Roztěže jsem 
byl hluboce zklamán, zabolelo mě to. Okolí zarostlé a neupravené. Pan Zich, který 
bydlel několik metrů nad kaplí a který se staral o pořádek kolem (pravidelně sekal i 
trávu), již zemřel. Tak krásné a působivé poutní místo se mi zdálo úplně zapomenu-
té a opuštěné. I poutníků ubylo, bývá tam osm až deset lidí. Snažím se vysvětlit, že 
pouť je rodinná slavnost a že i málo dětí, které přicházejí s láskou, udělá P. Marii a 
jejímu Synu  velkou radost. Odnesou si pak požehnání a jistotu Boží lásky do svých 
domovů. Stále připomínám, aby se všichni dobře dívali na obraz P. Marie 
s Ježíškem. Drží ho tak lehce ve své náruči a říká všem: „Ježíš je váš, chce být 
s vámi, vezměte si ho do svých životů“. Je to nesmírně povzbudivé. 
 Letos se budou bohoslužby konat v pondělí 5. a 19. května  v 18 hodin (s má-
jovou pobožností) a poutní mše svatá bude v neděli 7. září (den před svátkem Naro-
zení P. Marie) v 15 hodin.   
 Možná ještě jeden „zázrak“ na závěr. Loni týden před poutí řádila v okolí Roz-
těže vichřice, která pokácela téměř všechny lípy kolem kaple. Když jsme se tam při-
jeli podívat, byli jsme zděšeni. Ke kapli nebyl přístup ze žádné strany, všude byly 
popadané stromy a větve. Kaple však zůstala neporušená. A během týdne silničáři 
všechny stromy rozřezali a uklidili a byla pouť. I dělníci si pochvalovali, jak je pobyt 
na tomto místě posiluje a jak jim dává jakousi pozitivní energii. 
 Těšíme se, že Vás letos přijde na pouť do Roztěže hodně. Jsou místa, kde člo-
věk více vnímá a prožívá láskyplnou Boží přítomnost. „Naše“ Roztěž určitě mezi ně 
patří. P. Josef Tajchl  

17.5.  17.00  Grunta  Koncert mládežnické skupiny KUKAKA  

28.5.  19.30  Chrám sv. Barbory   Koncert pro varhany, housle a violu 

11.6  19.00  Chrám sv. Barbory  Oslava Romantismu – Bruch, Mendelssohn  

12.6  21.30  Kostel sv. Jakuba  Schola Gregoriana Pragensis  

13.6.  19.00  Kostel sv. Jakuba  Závěrečný koncert - Shulhoff, Schubert  

OPERNÍ TÝDEN V KUTNÉ HOŘE (20.-28.6.) 

22.6  20.00  Chrám sv. Barbory  A. Dvořák: Stabat Mater  

28.6.  21.00  Kostel sv. Jakuba  G. Puccini: Tosca  

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA 2008 (8.-13.6.)  

KONCERTY V NAŠÍ FARNOSTI 
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V rámci roku evangelizace se pan biskup 
rozhodl po slavnosti Seslání Ducha svatého uspo-
řádat v Hradci Králové Týden vzájemného pozná-
ní a porozumění. Jedná se o preevangelizační ak-
ci, při které se mohou místní obyvatelé díky růz-
ným kulturním představením a besedám lépe se-
známit s křesťanstvím. V rámci tohoto týdne  bu-
dou probíhat i evangelizační akce ve školách či v 
samotném městě. Jako apoštolové naplněni silou 
a radostí Ducha svatého budou i v našem diecéz-
ním městě někteří věřící šířit evangelium. 
  V naší farnosti se nijak zvlášť rok evangeli-
zace neprojeví. Proto jsme se na pastorační radě 
dohodli, že by bylo dobré podpořit toto úsilí ale-
spoň modlitbou. Po celý týden od 12.5. do 17.5. 
bude od 20.00 hodin probíhat třičtvrtěhodino-
vá adorace v kostele sv. Jakuba. Při modlitbě 
budeme vyprošovat dary Ducha svatého nejen pro 
hradecké misionáře, ale především pro lidi Krista 
zatím neznající. 

Je pochopitelné, že pro většinu z vás je 
nemožné přicházet na adoraci každý den. Proto si, prosím, vyčleňte alespoň jeden 
večer a přijďte prožít krásné chvíle v tiché blízkosti vzkříšeného Krista. Určitě po-
známe, že je modlitba užitečná nejen pro ty, za které se modlíme. 

PODPOŘME EVANGELIZACI V HRADCI KRÁLOVÉ 

P. Jan Uhlíř 

WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI  

 Kutnohorská farnost má konečně vlastní webové stránky. Jsou určeny jednak 
farníkům, dále návštěvníkům a v neposlední řadě také lidem, kteří na ně v podstatě 
zabloudí. Ti zde najdou kromě kontaktních informací, aktuálních ohlášek, pořadu 
bohoslužeb a historie pamětihodností také informace o tom, co to vlastně taková 
farnost je a co může člověku nabídnout. Věřím, že se stránky budou dále rozšiřovat, 
takže se na nich budou objevovat také aktuální informace o plánovaných akcích. 
Stránky naleznete na adrese www.khfarnost.cz . 

Karel Macek  

SETKÁNÍ DĚTI S OTCEM BISKUPEM 

 Dne 17.5. 2008 se uskuteční v Hradci Králové setkání dětí s panem bis-
kupem Dominikem Dukou. Odjezd je v 7.00 hod ráno, od nákupního centra BILLA 
v Kutné Hoře, návrat bude po 17-té hodině. Cena  je 50 Kč za 1 osobu. Občerstvení  
je nutné vzít sebou. Tato akce je vhodná pro děti ve věku 5 – 15 let. Kdo by se jí chtěl 
zúčastnit ať se přihlásí u sestry Anežky (777736025)nebo paní Marie Štorkové 
(777706280). 

M. Štorková 
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VE DNECH  18.7. - 20.7.2008 SE NA VELEHRADĚ USKUTEČNÍ SETKÁ-
NÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MLÁDEŽE – ACTIV8 

  
 Jeho smyslem je umožnit prožít všem oslavu svě-
tového dne mládeže. Setkání úzce navazuje na slavení 
Světového dne mládeže v australském Sydney, které 
bude  pořádáno ve dnech 15.7. – 20.7. 2008. Na toto 
celosvětové setkání byla z České republiky  z pochopi-
telných důvodů vyslána pouze nepříliš početná delegace 
zástupců. Setkání ActIv8 na Velehradě má být příleži-
tostí pro ty, kteří si dalekou a nákladnou cestu do Aus-
trálie nemohou dovolit. 
 Název ActIv8 je anglický přepis hlavního motta 
Celosvětového setkání mládeže v Sydney 2008.  
Act = skutky apoštolů, I = 1. kapitola,  
v = verš, 8 = číslo verše (Sk 1,8): „Dostanete sílu Ducha 
svatého, který na vás sestoupí, a budete mými svědky.“ Vyslovený název setkání 
však zní stejně jako anglické slovo activate, což znamená aktivovat, povzbudit, po-
hnout se, atd. 
  ActIv8 je možné, podobně jako loňské celostátní setkání mládeže v Táboře, 
podpořit účastí na akci Mozaika. Jedná se o veřejnou sbírku realizovanou prode-
jem kartiček, jejichž design je inspirován sedmi dary Ducha svatého. Mozaika sym-
bolizuje společenství církve a jeho jednotu a nabízí všem věřícím možnost zapojit se 
do společného díla. 
 Cena jedné kartičky je 50,- Kč. Prodej byl oficiálně zahájen 30. 3., ukončen 
bude týden po setkání na Velehradě, tj. v neděli 27. 7. 2008.  
 

V naší farnosti bude možnost kartičky zakoupit během farního dne 
 (11. 5.) a o následující neděli (18. 5.) po mši svaté. 

 
 Finanční podpora setkání není však jedinou náplní akce Mozaika. Kdokoli se 
může zapojit zejména modlitbou za mládež. 
 A každý, kdo se cítí být mladým, je zván přímo na Velehrad. Na programu 
víkendového setkání je řada zajímavých bodů: telemost z průběhu oslav Světového 
dne mládeže v Sydney, koncerty a kulturní vystoupení, workshopy, přednášky, 
sport, semináře, tématické mezinárodní skupinky, diskusní skupiny, společné boho-
služby a modlitby (vigilie). Registrace a platba účastnického poplatku 150,-  Kč pro-
bíhá přímo na místě, poutníci se ubytují ve vlastních stanech a jídlo si zajišťuje rov-
něž každý sám. 
 Pro mládež se navíc nabízí možnost vydat se na Velehrad formou pěší pouti. 
Farní společenství mládeže z Kutné Hory a okolí vyráží na cestu už zhruba týden 
před začátkem setkání a srdečně mezi sebe zve každého, kdo má na pouť čas, chuť a 
dostatek elánu. Podrobnější informace ještě včas upřesníme, nicméně zájemci se už 
teď mohou hlásit svoji účast u Katky Telecké nebo Cyrila Malíka. 

Katka Telecká 
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 Za obcí Malešov nad vod-
ní nádrží  stojí na pokraji lesa 
secesně upravený zámek. Kdysi 
dávno říkali tvrzi, která stála na 
jeho místě, Černý hrad nad strží. 
Na troskách tvrze nechal hrabě 
Jan Špork  postavit lovecký zá-
mek, který byl zároveň správním 
centrem jeho panství. Později 
získal  panství rod Salmů, který 
dal  zámek přebudovat do dnešní 
podoby. 
 Hrabě Špork má svůj po-
díl i na vzniku pověsti, která 
dnes již upadla v zapomenutí.  
V roce 1669 docházeli na stavbu 
Šporkova zámku  kutnohorští 
zedníci. Pracovali hodně s vápnem, jehož prach nepůsobil nejlépe na oči. Pálil, škrá-
bal, oči řemeslníků pochopitelně trpěly, až jeden z nich oslepl. Bolesti byly veliké, a 
tak si ve studánce blízko staveniště oči umyl. Dnes se budeme již těžko dohadovat, 
zda šlo o zázrak, ale postižený zedník podle pověsti prohlédl a bolesti zmizely. 
V hladině studánky uviděl - jakoby v odrazu mezi stínem větví - Pannu Marii. Zprá-
va o zázračném uzdravení se rychle roznesla. Ze širokého okolí přicházeli nemocní, 
kteří toužili po uzdravení svých chorých očí. Všichni prý byli uzdraveni, ale Pannu 
Marii viděl jen ten první. Vědomí o zázračné studánce se rychle rozšířilo a ke Kutné 
Hoře přicházelo mnoho poutníků. 
 Úspěšnost léčení nikdy nikdo nezaznamenal, ale z Roztěže se stalo známé 
poutní místo, navštěvované nemocnými i zdravými z dalekého kraje. Místní obyva-
telé nad studánkou postavili  kapličku a označili i strom, jehož větve s obrazem P. 
Marie zedník viděl. Byla to olše, která časem uschla. Studánka s kaplí stojí dodnes. 
Pamětníci hovoří i o starém kmeni olše, který byl dlouho v kapli uchováván. 
     Před časem se o studánku zajímal jeden ze senzibilů. Podle něho studánka i celé 
toto místo vyzařuje jakousi kladnou magickou a těžko vysvětlitelnou sílu. Nebyl 
schopen říci jakou, ale celé okolí je prý plné pozitivní síly, která působí na citlivé 
osoby. 
 Poutní místo Roztěž patří do farnosti Bykáň, kam jsem byl v roce 1985 „za 
trest“ ustanoven administrátorem. Moc jsem si toto místo oblíbil a zamiloval. Kona-
ly se tam tři poutě – o slavnosti Nejsvětější Trojice (výročí posvěcení), v neděli  po 2. 
červenci (dříve svátek Navštívení P. Marie) a na svátek Narození P. Marie – vždy 
odpoledne. Bývalo tam  plno poutníků, stáli i venku. Chvíle tam prožité byly skuteč-
ně požehnané. Poutní místo jsme vždy  na pouť za pomoci bykáňských farníků při-
pravovali i několik dnů. A tyto chvíle tam prožité byly působivé, byl to vždy hluboký 
zážitek. Voda vytékala ze studánky pod kaplí a my jsme v ní umývali sebe i celou 
kapli. 
 Jednou mi tam vyprávěli bratři Kamarýtové, farníci z Kolína, kteří zhotovova-
li pro roztěžskou kapli ambon, o své mamince. Svým trabantem jezdili i s maminkou 
na všechny poutě, ta však stářím postupně ztrácela zrak. A tak ji bratři poprosi-
li:“Mami, dneska si pořádně umyješ oči ve studánce a budeme prosit za tvé uzdrave-
ní.“ Udělali to a když odjížděli domů lipovou alejí, maminka najednou povídá: 
„Kluci, nad námi jsou lípy“. A maminka viděla. Byl to „zázrak?“ Až do své smrti pak 
četla a zašívala bez brýlí. 

ROZTĚŽ, PAMÁTNÉ POUTNÍ MÍSTO KUTNOHORSKA 
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CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM 

 Události na gymnáziu pomalu směřují k zakončení tohoto a 
zahájení nového školního roku. V polovině března byl konečný 
termín podání přihlášek do naší školy – do primy  se přihlásilo 48 
uchazečů a do vyšších ročníků dalších devět studentů.  Přijímací 
zkoušky proběhly  21. dubna a prozatím bylo přijato 29 studentů. 
 V polovině dubna také proběhly předmaturitní písemné 
práce  z německého, francouzského a anglického jazyka. Maturit-

ní písemnou práci z českého jazyka psali oktaváni 24. dubna. 
 Ke dni učitelů 28. března  připravili studenti naší školy pedagogům milé pře-
kvapení – čtyři vyučovací hodiny je zastupovali coby učitelé. 
     -sl- 

„Svatá vůle mého Boha, miluje Tě nade všecko!“ 
 
     To jsou slova sestry Blandiny, OSU, jedné z dalších postav 
voršilské duchovní rodiny, založené svatou Andělou v roce 
1535. 
     Sestra Blandina, vlastním jménem Maria Magdalena Merte-
nová, se narodila 10. července v Düppenweileru (diecéze Trevír) 
a byla devátá z jedenácti dětí, její rodiče byli chudí farmáři. Pře-
dali mladé dívce skutečné základy života víry. V devatenácti 
letech začala Maria Magdalena  s nesmírným nasazením i od-
bornými znalostmi vyučovat, vynikala pokorou a láskou vůči 
nemajetným dětem. Domnívala se ale, že by dětem mohla po-
sloužit lépe jako řeholnice.  A tak v pětadvaceti letech v dubnu 
1908 vstoupila do Řádu sv. Voršily v Kalwarienbergu, kde pak 
působila jako učitelka a vychovatelka. Její spiritualita je velmi 
jednoduchá, ráda opakovala: „Kdo miluje Boha, nepotřebuje dělat nic mimořádné-
ho, stačí Ho milovat.“ Tato její myšlenka je klíčem  k tajemství jejího svatého života.  
Spojovala činnost s kontemplací a žila z Eucharistie, Božího slova a modlitby. Když 
skládala v roce 1913 své slavné sliby, nabídla se Bohu jako oběť. A Pán její oběť při-
jal. Během necelého jedenáctiletého řeholního života, poznamenaného  hlubokou 
bolestí, byla zasažena tuberkulózou, kterou snášela s nesmírnou trpělivostí. Zemřela 
ve svých pětatřiceti letech 18. května 1918 v Trevíru. V listopadu 1987 byla blahosla-
vena  Svatým otcem Janem Pavlem II.: „Během svého života nevykonala sestra 
Blandina nic mimořádného, ale své každodenní povinnosti a úkoly plnila mimořád-
ným způsobem. Teprve po její smrti se její život a činnost ukázaly v takovém světle, 
že dnes ji Církev může slavnostně vyhlásit za blahoslavenou a nabídnout ji jako vzor  
k následování učitelům, vychovatelům, řeholnicím i všem věřícím, kteří věrni plní 
své každodenní povinnosti, milují své bližní, následují Krista v útěchách i neútě-
chách a tak dosahují křesťanské dokonalosti.“ 
    Na závět pár jejích poznámek: „Jak lehká je smrt, když již zde na zemi milujeme 
toho, který bude naším Soudcem!  Víra je nadpřirozená atmosféra, která mi pomáhá 
vidět Boha ve všech věcech a v každém stvoření, která mi ukazuje nepříjemné a bo-
lestné události, zklamání, pokořování, utrpení všeho druhu jako zkoušky všemocné 
ruky, která mě chce zachránit a posvětit....Vůle Boží je pro mne potravou, odpočin-
kem, radostí a blažeností. Svatá vůle mého Boha, miluje Tě nade všecko....!“ 

OKÉNKO SESTER VORŠILEK 

S. Magdalena, OSU  
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O VÍŘE A CHARITĚ 

Rozhovor s RNDr. Robertem Otrubou, 
ředitelem Oblastní charity Kutná Hora  

Když jsem dostala za úkol představit Vám formou rozhovoru ředitele kutnohorské 
Oblastní charity, trochu ve mně zatrnulo. Dělat rozhovor s plachým  introvertem, 
který je mým šéfem a který mne požádal, abych mu byla kmotrou při křtu, mi při-
padalo dost náročné. A tak jsem se zeptala:  

Roberte, jak se tohoto úkolu zhostí-
me? 
 Já bych ani moc nechtěl, aby to 
bylo o mně, co třeba mluvit více o chari-
tě? 
 
Já bych si ale myslela, že některé věci 
je dobré zveřejnit. Říká se, že světlo 
se nedává pod kbelík.  
 Na tom asi něco bude. Jasně si 
uvědomuji, že třeba Matka Tereza dala 
světu dobrý dar nejen tím, že dobro ko-
nala, ale také tím, že to dobro bylo vidět. 
Já to tak neumím, můžeme se ale spolu 
pokusit ten kbelík trochu odklopit. 
 
Dobrá, nezačneme rovnou Tebou, ale  
vybereme si verš, který si dáme jako 
motto: 
„Každá píseň se rodí z ticha. Je třeba 
slyšet, jak srdce bije a tiše, tiše, tiše 
vzdychá. Každá píseň se rodí z ticha. Je 
nejdřív jako malý plamínek, co malič-
ko, maličko bliká“ (P.Šabaka)  
 Odebrali jsme se tedy na tzv. 
„šestnáctku“, což je místnost určená pro 
ztišení a případně modlitbu v azylovém 
domě Přístav, a zde vznikl tento rozho-
vor 
Myslím, že čtenáře bude zajímat ale-
spoň několik životopisných údajů.  
 Pocházím ze Strakonic, jsem pro-
střední ze tří kluků. Ve víře jsem vycho-
ván nebyl, přestože maminka  a můj 
starší bratr byli pokřtěni. Vystudoval 
jsem gymnázium a  Matematicko fyzi-
kální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 
obor  fyzika. Fyzice jsem se věnoval jen 
dva roky, později jsem pracoval 
v archeologii a nakonec skoro 11 let 

v úřednických profesích. Do Kutné Hory 
jsem se přestěhoval za manželkou, která 
je kutnohorská rodačka. Máme dvě děti, 
Anežku a Václava. 
 
Před více než třemi lety jsem Tě oslo-
vila, zda bys nechtěl převzít funkci 
ředitele charity v Kutné Hoře. Jak to 
na Tebe zapůsobilo?  
 Jako blesk z čistého nebe. Otázka 
mě zastihla v době, kdy člověk kolem 
čtyřicítky nějak bilancuje  a rád by ještě 
něco smysluplného vykonal. Bylo pro 
mě důležité, že charita je církevní orga-
nizace. Velmi mne to zajímalo, chtěl 
jsem se církvi nějak přiblížit. Potom 
následovalo rozhodnutí, životní rozhod-
nutí. 
 
Tomu velmi dobře rozumím. Ale 
pojďme ještě trochu zpátky. Pozvání 
do charity nebylo tvým prvním setká-
ním s křesťanstvím.  
 Poprvé jsem se více o křesťanství 
začal zajímat na vojně. Sloužil jsem jako 
absolvent  v Litoměřicích. Litoměřice 
jsou krásné město, a navíc je tam semi-
nář. Nesmyslnost základní vojenské 
služby mě vyháněla hledat něco jiného. 
Potkával jsem seminaristy - bohoslovce 
a měl jsem možnost nahlédnout na slav-
nostní obřady v katedrále. Můj první 
vstup do kostela byl velmi nesmělý. Tro-
chu jsem pořád čekal, že mě někdo vy-
žene. Vůbec ničemu jsem nerozuměl, 
nevěděl jsem jak se mám chovat. Záro-
veň na mne velmi pozitivně působila 
krása kostela, slavnostní atmosféra ob-
řadu a při opakovaných návštěvách i to, 
že je rituál stále stejný. V Litoměřicích 
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jsem navštěvoval nejvíce farní kostel, kde 
působil P. Karel Havelka, který oslovoval 
vojáky v kostele a nabízel jim možnost 
zajít na faru na čaj a na něco dobrého, co 
napekly hodné farnice. Pro nás kluky, 
kteří netoužili jít do hospody, to hodně 
znamenalo. Víc než na slova z té doby si 
pamatuji tu milou atmosféru. Nikdy ne-
zapomenu na údiv velitele, když jsem na 
Štědrý den žádal dlouhou vycházku a on 
zjistil, že chci jít na půlnoční. 
 Samozřejmě mě ovlivnila moje 
žena, ona sama byla pokřtěna při studiu 
na vysoké škole. Na církevní sňatek nás 
připravoval P. Vladimír Hronek, měli 
jsme ho v chrámu sv. Barbory. 
 
Jak ses vyrovnával s liturgickými tex-
ty?  
 Podobně jako malé dítě, které jde 
do kostela s maminkou. Nejprve jsem 
poslouchal a při odposlechu začal opako-
vat. Teprve potom přemýšlel. Nejprve 
jsem uměl Otče náš, a to mi dělalo dobře. 
S vyznáním víry to bylo těžší. Text mi 
přišel dlouhý a pak - když přišla fáze pře-
mýšlení – jsem si říkal, buď musím text i 
vnitřně přijmout, nebo z kostela odejít. 
Přijal jsem a zůstal. 
 
K rozhodnutí dát se pokřtít jsi ale do-
šel až v poslední době.  
 Hodně mi pomohl přístup P. Jana 
Uhlíře, jeho otevřenost pro všechny. To 
je asi to, co od církve očekávám. Určitě  
k tomu přispěl kontakt s věřícími lidmi 
v charitě. Konečné rozhodnutí padlo  
v Janských Lázních na duchovní obnově 
s kolegy řediteli dalších charit 
z královéhradecké diecéze. Víru navíc 
upevnilo uzdravení v mé rodině, za které 
jsem velmi prosil. 
 
V charitě  ses ale nepotkal jenom 
s věřícím lidmi. 
 Lidé v charitě mě po mém nástupu 
překvapili velmi příjemně. Jejich pozitiv-
ní ladění, nesobeckost, schopnost praco-

vat více než je určeno pracovní náplní. 
Vnímám ale velmi intenzivně, zvlášť u 
vedoucích středisek, zda žijí ve spojení 
s církví nebo ne. Těžko se to popisuje, ale 
dá se vypozorovat, zda mají motivaci 
k práci a zdroj k dočerpání sil, které mu-
sejí do charitní práce investovat.  
 
Myslíš, že práce v charitě člověku bere 
nebo dává? Přispívá mu k růstu nebo 
opotřebení? 
 Určitě víc dává, a to že bere, je sa-
mozřejmé, bez toho to nejde. Ze začátku 
určitě přispívá k růstu, jenomže někdy se 
člověk dostane na hranice svých sil a zce-
la se vypotřebuje. A tady je právě důležité 
mít  zdroj své regenerace. 
 
Kde ho máš ty?  
 V přírodě. Inspiruje mě, cítím tam 
Boží blízkost. 
 
Zmínil ses, že vnímáš, zda kolegové 
(nebo spíš kolegyně) žijí ve spojení 
s církví. Dnes je trend uznávat Boha, 
ale neuznávat církev. Chtěl jsi skuteč-
ně říci s církví? 
 Ano, chtěl jsem skutečně říci 
s církví. Člověk, který se snaží navázat  
vztah k Bohu a neuznává církev, ochuzu-
je se o určité zrcadlo, reflexi své víry. 
Může si vytvořit jakési vlastní nábožen-
ství, které nemusí být správné.  Mrzí 
mne, že se v současné době o církvi píše 
tak, aby nepůsobila  sympaticky. Je to 
velká škoda. Já i kostely vnímám jako 
umělecká díla, která člověk vytvářel pro-
to, že chtěl dát Bohu  to nejlepší, co umí 
vytvořit. Mluvit o nich jenom jako o 
hmotném majetku mi připadá jako nepo-
chopení podstaty. 
 
I člověk by měl být „chrámem Božím“. 
Charita vytváří programy a služby 
pro lidi, kteří v nás tento obraz moc 
nevyvolávají. Spíše naopak. Zvlášť 
v poslední době se ve společnosti pro-
jevuje velká nesnášenlivost k lidem na 
okraji. Neměl jsi někdy pocit, jestli to 
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ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

Vojtěch Macek 

P. Pavel Tobek  

bují i plevel. Přes hříšnost svých členů je Církev svatá, protože v ní působí svatý 
Duch. Svatost je na jedné straně darem Ducha realizovaným mnoha způsoby, v 
nichž má zcela výsadní postavení Eucharistie. Na straně druhé zůstává svatost  neu-
stálou výzvou pro každého věřícího. 
 A co katolicita? Duch svatý je poutem všeobecnosti Církve nejméně ve dvojím 
smyslu. Za prvé: umožňuje, aby si v dravém toku času Církev zachovala své pouto s 
apoštolským původem. A za druhé: spojuje místní církve  v celistvost jednoho Kris-
tova těla. Z obojího vyplývá poslání jít až na konec světa a hlásat evangelium. Duch 
svatý je neustálou připomínkou misijního poslání církve, neboť Bůh chce, aby všich-
ni došli spásy. 
 Skutky apoštolů svědčí o bezprostřední asistenci Ducha svatého při uvádění 
do církevních úřadů. Je nesporné, že také apoštolskost Církve je projevem Ducha. 
Při vší dějinné proměnlivosti v hlásání i formě zůstává Církev - jak jsme již uvedli 
výše - závislá na svém apoštolském původu. Boží Duch je garantem apoštolské po-
sloupnosti a pomocníkem těch, kteří v jejím rámci střeží poklad víry před každým 
zfalšováním. 
 Není nemožné představit si alespoň přibližný směr dalšího ohledávání průse-
číků reality Ducha a reality Církve. Nepochybuji, že někteří se již těšili, jak se vypo-
řádám s tisíciletým evergreenem napětí mezi Charismatem a Úřadem. Má se Cha-
risma vždy a za všech okolností plně podřídit Úřadu? Mělo by Charisma v Úřad vy-
ústit? Měl by Úřad hrát pouze pomocnou, doplňkovou úlohu vůči Charismatu? Otá-
zek je spousta. Některé třeba odložíme, jiné zodpovíme díky studiu a některé nejsou 
v úplnosti zodpověditelné jinak, než skrze modlitbu. Veni, Creator Spiritus . . . 

  
  
 Třetí setkání pastorační rady vedl P. Uhlíř, začalo modlitbou. Kladně byly 
zhodnoceny dosavadní aktivity: farní duchovní obnova, Velikonoce a částečně i zá-
jem o úklid. Byl dopracován pastorační plán farnosti a rozhodnuto, že v sobotu 
11.10. se uskuteční farní pouť do Hradce Králové u příležitosti 700. výročí 
katedrály. Probíhá příprava farního dne 11.5. v Kutné Hoře. Diecézní setkání dětí 
se koná 17.5. v Hradci Králové. Májové pobožnosti se mší svatou se uskuteční 
v průběhu měsíce ve všech kostelech farního obvodu, farníci jsou zvláště zváni 
k účasti v Roztěži (pondělky 5. a 19.5.). Diecézní Rok nové evangelizace (a 
zvláště Týden vzájemného poznání a porozumění v Hradci Králové) podpoří naše 
farnost moderovanými adoracemi, 12.-17.5. denně od 20:00 do 20:45 
v kostele sv. Jakuba. Svatojakubská pouť se koná v pátek 25.7. v 18:00 u 
sv. Jakuba, svatobarborská pouť ve čtvrtek 4.12. v 18:00 u sv. Barbory 
(bude pozván apoštolský nuncius). Dále byla vedena diskuse o rozvrhu dětských mší 
sv., o sbírkách, podávání svatého přijímání, lepší znalosti našich kostelů ze strany 
farníků a o zpřístupnění kostela Matky Boží. 
Příští schůzka pastorační rady bude pravděpodobně až v září. 
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ZAMYŠLENÍ—DUCH SVATÝ A CÍRKEV 

Bývá zvykem připravovat se na slavnost Seslání Ducha svatého novénou. Po devět 
dní, vklíněných mezi Kristovo nanebevstoupení a Letnice, se v duchu a v pravdě 
připojujeme k apoštolům ve večeřadle a vyprošujeme si dary Ducha svatého. Ně-
kdy jen pro sebe, jindy je náš záběr širší. Následující článek má ambici být inspira-
cí k prožívání svatodušní novény pomocí  promýšlení role Parakléta v osobní víře 
a především v Církvi a snad i podnětem ke studiu. 

 Celkem samozřejmě přijímáme skutečnost, že v trojčlenné struktuře ”Creda” 
je článek o Církvi zařazen do oddílu vyznání víry v Ducha svatého. Obzvlášť patrné 
to je při dialogické variantě, užívané například během udílení svátosti křtu:  „. . . 
Věříš v Ducha svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých . . .?”  To jistě 
není náhoda. 
 Při plném respektu ke skutečnosti, že Duch vane, kam chce,  můžeme vzhle-
dem k výše uvedenému konstatovat, že dílo třetí Božské osoby je rozvíjeno předně v 
Církvi. V té Církvi, o které vyznáváme, že je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská. Ve 
Skutcích apoštolů čteme, že Přímluvce, Duch svatý, je podmínkou svědectví i hlásá-
ní. Bez pomoci Parakléta nemůže Církev existovat. Zároveň je Církev privilegova-
ným místem působení Ducha. 
 Při letmém pohledu na dějiny Církve se ale zdá, že po celá staletí nebyl vý-
znam Ducha pro Církev  příliš reflektován. Svou roli v tom jistě sehrály četné nega-
tivní zkušenosti. Téměř každá generace se musela vypořádávat s blouznivci nejrůz-
nějšího ražení, kteří se proti stávající Církvi odvolávali na své soukromé obdarování 
Duchem. Jako příklad může posloužit charismatik 12. století Joachim de Fiore, kte-
rý chtěl budovat ráj na zemi popřením litery nejen v Bibli, ale i v ostatních záko-
nech. Na přehnaná očekávání a neuvážené výroky o působení Ducha v Církvi reago-
vali oficiální představitelé církevních struktur obvykle důsledným mlčením. Tato 
taktika se ukázala být kontraproduktivní především po vypuknutí reformace v 16. 
století. 
 Ať už výslovně proklamováno nebo jen mlčky předpokládáno, vždy platilo, že 
Církev byla založena Synem a je neustále oživována Duchem. Působení Božských 
osob přitom není izolované, ale vytváří jednotu. „Bůh nám poslal do srdce Ducha 
svého Syna” (Gal 4,6). Můžeme a máme se tedy ptát po konkrétních projevech pů-
sobení Ducha v Církvi. 
 Tím prvním, bráno podle vyznání víry, je jednota. Uvnitř Trojice sjednocuje 
Duch jako vzájemná boží láska Otce se Synem. Podobně je poutem jednoty i nave-
nek, neboť Církev je utvářena podle trinitárního společenství. Z toho vyplývá, že 
Církev je v podstatě jen jedna (nemáme více Trojic) a vše, co tuto jednotu poškozu-
je, je krokem proti Božímu Duchu, a to i ve chvíli ( a zřejmě tím více ve chvíli), kdy 
je to konáno s odvoláním na jeho dary. Pro katolíky při tom ještě vyvstává problém, 
jak se v tomto kontextu vyrovnat s osmým článkem věroučné konstituce II. Vatikán-
ského koncilu o církvi Lumen Gentium, který odmítá jednoduché ztotožnění této 
jediné Církve s církví (římsko)katolickou. Ale to je na jiné povídání. 
 Věříme v Církev, která není jen jedna, ale je také svatá. Tento přívlastek je její 
nejstarší charakteristikou.  První křesťanské generace tak Církve označovaly bez 
ohledu na skutečnost, že až do opětovného příchodu Ježíše Krista v ní vedle pšenice 
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Rozhovor připravila Marie Macková  

v charitě trochu nepřeháníme se služ-
bami pro osoby, kterým se říká sociál-
ně nepřizpůsobivé? 
 To jsem neměl a nemám. Většino-
vá společnost je lidem na okraji hodně 
dlužna. Na okraj je svým vlastním způso-
bem života a přístupem vytlačuje a pak je 
za to odsuzuje. Hněvat by se měla taky 
sama na sebe, jaké má nároky, jaké vy-
tváří zákony, jaké hodnoty dovoluje me-
diálně prezentovat. Tento dluh by bylo 
možné splatit změnou přístupu . Od běž-
ných občanských vztahů až po tvorbu 
jednoduchých opatření, která by přede-
vším spočívala v podpoře toho dobrého, 
co  se už děje. Vytvářejí se stále nové pro-
gramy na odstranění sociálního vylouče-
ní namísto podpory  obyčejné konkrétní 
práce s těmito lidmi, podporují se agen-
tury, které provádějí zbytečně složitá šet-
ření a stále se opakující výzkumy. Peníze 
se utrácejí a čas běží. 
 
Změnil tedy vstup do charity Tvůj po-
hled na tyto lidi?  
 V něčem určitě. Hodně cítím lítost 
nad tím, jaké dětství mají romské děti. 
Dříve jsem je vnímal spíše jako divoké a 
nevychované uličníky. Dnes ale vidím, že 
jejich rodiče jim nenabízejí vůbec nic pro 
naplnění volného času, je jim lhostejné 
jejich vzdělání. Není divu, jejich rodiče 
sami nic takového nepoznali a tak to ani 
dál nepředávají. A  přitom jsou romské 
děti stejně nadané jako každé jiné, přál 
bych si zvláště pro ně změnu k lepšímu. 
 
Jak vnímáš propojení charity a far-
nosti?  Nemáš někdy pocit, že charita 
jako by k církvi ani nepatřila?  
 Propojení charity a farnosti mi 
připadá běžné. Není  zde žádné výrazné 
napětí jako v některých farnostech, ale 
ani zvlášť hluboká spolupráce. Charita 
k církvi patří a církev byla od svého vzni-
ku jejím nositelem, i když její podoba 
byla různá. Charita v současné podobě je 
poměrně mladá a všichni lidé včetně far-

níků si na ni musejí zvykat. Víc mě mrzí, 
že se ve společnosti za charitu leckdy po-
važuje i činnost, kterou se shánějí peníze 
sice na dobročinné účely,  ale používají 
se způsoby, které s úctou k člověku mají 
pramálo společného a s křesťanstvím už 
vůbec nic. 
 
Máš na mysli něco konkrétního? 
 Například vytvoření rekordní sku-
piny naháčů, její vyfotografování slav-
ným fotografem a prodej fotografie jako 
uměleckého díla – to vše na dobročinné 
účely. 
 
Vidíš, to mě přivedlo na myšlenku, že 
málokdo o tobě ví, že máš velký vztah 
k výtvarnému umění. Mě to ani moc 
nepřekvapuje. Kdysi jsme jako první 
ředitelé charit procházeli různými 
profesními testy, v naší skupině bylo 
hodně lidí s uměleckými zaměřením. 
Čím myslíš, že to je?  
 Možná tím, že člověk hledající krá-
su se čím dál víc přibližuje skutečnému  
lidství. 
 
Nechceš čtenářům zpravodaje věnovat 
nějaký svůj obrázek?  
Pokusím se vybrat černobílou fotografii s 
názvem Cesta. 
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CHARITA PŘEDSTAVUJE - STŘEDISKO PŘÍSTAV 

 Sociální poradenství původně poskytovalo středisko Maják. Se vznikem uby-
tovny Přístav na podzim roku 2003 se sociální poradenství přestěhovalo do nyněj-
ších prostor. Na charitu se obracelo množství lidí, kteří se dostali do nouze, do kri-
zové situace nebo si nevěděli rady se zařizováním nejrůznějších záležitostí. Cílem 
sociálního poradenství je tedy pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální si-
tuaci a buď pro nedostatek informací nebo vlastních schopností nedokáží tuto situa-
ci řešit sami. 
 
Mezi služby naší sociální poradny patří: 
▪ sociální a obecné poradenství, poskytování informací 
▪ seznámení klienta s jeho právy a povinnostmi,  
▪ pomoc v prosazování práv a zájmů,  
▪ doprovázení klientů (např. při jednání na úřadech) 
▪ pomoc při zpracování písemných podání (žádosti, odvolání apod.),  
▪ odborné právní konzultace, 
▪ v oprávněných případech poskytujeme materiální pomoc 
▪ poskytujeme informace o kontaktech na další potřebné služby 
 
 Snahou pracovníků je každého uživatele aktivně zapojit, pomáhat mu, podpo-
rovat ho, motivovat a doprovázet v jeho problému. Rozvíjet jeho schopnosti tak, aby 
byl schopen další podobné situace řešit již samostatně. Služby jsou poskytovány 
zdarma. 

     Děkujeme všem, kteří se zúčastnili benefičního rockového koncertu pro ranou 
péči a přispěli tak na rehabilitační a stimulační pomůcky pro děti s postižením. Vý-

těžek na vstupném činil 11 500 Kč. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

 Středisko Přístav sídlí v bývalém ČSAD (pod plaveckým bazénem) 
v Čáslavské ul. 28 v Kutné Hoře. 
V Přístavu poskytujeme dvě služby: sociální poradenství a služby azylového domu 
pro matky a rodiny s dětmi. 

Pondělí, středa, čtvrtek  9.00 – 11.00  13.00 – 15.00  

Otevírací doba sociální poradny pro veřejnost: 

Sociální poradna 

     Dne 11. června 2008 proběhne v kutnohorských střediscích Oblastní charity Den 
otevřených dveří. V době od 9 do 15 hod. si budete moci prohlédnout střediska, se-

známit se s činností,  
se službami, které poskytují.  

V tento den také posvětí prostory Střediska rané péče P. Jan Uhlíř. 
 

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás! 
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KLÁŠTERFEST 

 V sobotu 26. dubna po třetí hodi-
ně odpolední se klášterní zahrada 
v Kutné Hoře rozezvučela hudbou. Ten-
tokrát si nezpívaly setry voršilky, ale ko-
nal se tu dlouho očekávaný KLÁŠTER-
FEST! Nejdříve nám zazpívala naše pro-
gresivní kutnohorská schola KuKaKa, 
následovala pražská Koza na útesu, kte-
rá svými  písněmi v jidiš a v hebrejštině 
vyprovokovala k tanci široké publikum. 
To už si nesedlo až do konce festivalu, na 
scéně se totiž objevily staré známé Hou-
by s Woctem, po nich energičtí Přibysla-
váci s kapelou Šatlava a nakonec nemé-
ně dynamická Studená sprcha. Myslím, 
že si všichni účastníci užili krásné odpo-
ledne a podvečer, nejen díky sluníčku a 
čerstvému vzduchu, ale také díky zají-
mavé a rozmanité hudbě mladých křes-
ťanů, při které si mohli povídat, jen tak 
odpočívat nebo si zadovádět :) Děkuje-
me všem organizátorům, skupinám a 
samozřejmě také Pánu - nejen za hezké 
počasí :)   Klára Cinerová  
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Marie Macková  ml. 

 J e l i k o ž  s e  b l í ž í 
„Kutnohorské stříbření“, dovolte 
mi malé zamyšlení nad touto 
událostí. 
Jsme s manželem věřící lidé, ale 
zároveň  se účastníme této histo-
rické slavnosti jako kostýmovaní 
diváci. Myslím, že je chvályhod-
né, že v dnešní uspěchané době 
se každý rok najde mezi Kutno-
hořany tolik nadšenců, kteří se  
„stříbření“ účastní v historických 
kostýmech. Obětují tomu svůj 
volný čas, pohodlí i nemalé fi-
nance (pořízení takového kostýmu něco stojí). Co je k tomu vede? Dělají to pro svou 
zábavu či z touhy předvádět se? Nebo tak činí z lásky k městu, jeho historii a slávě? 
 Součástí scénáře, který čerpá z historických pramenů, je i „stříbrná mše sva-
tá“, která se slaví v chrámu sv. Barbory jako připomínka na dobu, kdy  král Václav 
IV. na Horách Kutných pobýval a účastnil se pobožnosti. Proto tedy ty „maškary 
v kostele“, jak jsem zaslechla od některých věřících, kterým se to nelíbí. 
 Přesto si myslím, že z této mše svaté si mohou odnést krásné zážitky jak věří-
cí, tak i ateisté. Pro lidi dnešní doby, politiky nevyjímaje, je poučné vidět, jak se tady 
v chrámu světská moc, představovaná královským párem, s pokorou sklání před 
mocí Boží. Buďme hrdi na tak slavnou mši svatou i na celou historickou slavnost, 
kterou nám mohou ostatní města jen tiše závidět. 

Jaroslava Svatopolská  

KUTNOHORSKÉ STŘÍBŘENÍ ANEB  „MAŠKARY JDOU DO KOSTELA“ 

do jakých aranží se KuKaKa pustila, aby dokázala zaujmout a být originální. A to se 
jí povedlo. Úpravou zpěvů, kombinací nástrojů i pohybovými kreacemi. Ve skladbě 
„Jako vysoko je nad zemí nebe“ byla schovaná ještě jedna píseň („Chválu vzdejme“) 
a při čardáši „Chci oslavovat“ málokomu uniklo výborné napětí a atmosféra, kterou 
dotvořily stylové tóny houslí. A kdo jste si toho nevšiml - v poslední písni KuKaKa 
zařadila do svých nástrojů dokonce i kostelní zvonečky…  Nepřehlédnutelný byl také 
pěvecký pokrok chlapecké části sboru a vůbec zdánlivě naprostá samozřejmost více-
hlasých úprav skladeb. Celkem dvacet dva účinkujících podalo opravdu velmi zdaři-
lé výkony.  Přesto mám dojem, že ani po takovém vystoupení, jako byl tento kon-
cert, KuKaKa neztrácí rezervy a ten ohromný hudební potenciál, který v ní je. 
 Za krásný a radostný zážitek patří všem zpěvákům, muzikantům i dirigentce 
Kátě a dalším pomocníkům velký dík. Myslím, že budu mluvit za většinu publika: 
zpívejte dál, těšíme se na další koncert!  
 

Při příležitosti Dne matek vystoupí KuKaKa 10. května v 17 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě. Srdečně všechny zveme  

a těšíme se ! 
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Duhové atrium  
Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 327 524 028,  
Přístav, A+D  
Čáslavská 28, Kutná Hora, tel. 327 313 110,  
Maják  
Čáslavská 1-3, Kutná Hora, tel. 327 511 040,  
Středisko rané péče  
Palackého nám. 320 (vchod z ul. Na Sioně), tel. 327 311 493,  
Domek  
Školní  družina ZŠ Jana Palacha, Studentů 145, Kutná Hora, tel. 731 598 983 

Pavlína Procházková 

Azylový dům Přístav 

Kontakty na střediska 

 V říjnu roku 2003 vznikla ubytovna Přístav pro lidi, kteří ztratili bydlení a 
pro neplatiče nájemného. S příchodem nového zákona o sociálních službách došlo 
ke změně – z ubytovny vznikl azylový dům pro matky a rodiny s dětmi. 
 Do azylového domu Přístav přijímáme matky a rodiny s dětmi, které přišly o 
bydlení, poskytujeme jim ubytování na nezbytně nutnou dobu a pomáháme jim 
usnadnit opětovné začlenění do společnosti. Doba pobytu je zpravidla omezená na 1 
rok a za tuto dobu se snažíme maminky naučit dovednostem, které potřebují pro 
běžný způsob života, co největší samostatnosti a soběstačnosti, aby si mohly najít 
pro sebe a své děti bydlení trvalého charakteru. 
 Zároveň je jim k dispozici i sociální poradenství, neboť sociální poradna je ve 
stejném objektu jako azylový dům. Pro ubytované je vyhrazen jeden celý den 
v týdnu (úterý), ale mohou samozřejmě využít i další dny během otevírací doby soc. 
poradny. V azylovém domě je stálá 24hodinová služba, takže s některými záležitost-
mi se mohou ubytovaní obracet na personál kdykoliv. Konají se pravidelné domovní 
schůze. 
 Dále mohou využít i další charitní služby, např. pracovní poradenství středis-
ka A+D, předškolní klub a doučování ve středisku Maják, které sídlí naproti. 
 
Do azylového domu mohou být přijaty: 
▪ maminky s dětmi do 15 let 
▪ těhotné ženy bez přístřeší 
▪ v nutném případě i celé rodiny (rovněž s dětmi do 15 let) 
 
 V azylovém domě mají ubytovaní k dispozici: 8 pokojů, společné sociální zaří-
zení (WC, sprcha), společnou kuchyň, společenskou místnost, sušárnu a úklidovou 
místnost se dvěma pračkami. 
     V současné době je ubytováno: 11 dospělých a 22 dětí. 
  
 V objektu střediska Přístav se nachází rovněž středisko A+D (pracovní pora-
denství a dobrovolnické centrum), které jsme vám již představili v jednom 
z minulých čísel, a správní středisko. 
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 V sobotu 12. dubna v 6:45 ráno jsme 
se sešli na hlavním nádraží v Kutné Hoře. 
Jelo nás šest -  tedy já, můj bratr Tomáš, Jir-
ka, Vojta, Jarda a ještě jeden Tomáš. Z mého 
pohledu bylo diecézní setkání připraveno 
velmi dobře. Mohlo by tedy být delší, ale kde 
by sehnali nocleh pro 262 dětí? 
 Ministranti i ministrantky byli rozdě-
leni do 16-ti skupinek, ve kterých potom sou-
těžili. Soutěž spočívala v tom, že jsme chodili 
po stanovištích, kde byla připravena různá 
témata, např.: ministrant a internet, minist-
rant a škola, ministrant a kamarádi, ministrant a rodina nebo ministrant a práce. 
Tady se nám líbilo nejvíce, protože zde předváděli svoji techniku hasiči. Jeden člen 
každé skupinky si mohl vyzkoušet transport na lehátku, zavěšeném na  lanech. 
 Na závěr setkání byla mše svatá s mnoha kněžími, všemi ministranty a hlavně 
s panem biskupem Dominikem Dukou. Po skončení mše svaté dostal každý minist-
rant jako upomínku cédéčko s fotografiemi, zajímavostmi, odkazy na různé minist-
rantské internetové stránky a hrami. 
 Když jsme docházeli k faře, udělali jsme špalír pro pana biskupa a všechny 
kněze. Poté jsme se rozloučili a šli na nádraží, odkud jsme se rozjeli do svých domo-
vů. 

Lukáš Teplý  

DIECÉZKO SE SVATÝM JOSEFEM A OSLAVOU DUCHA SVATÉHO 

 V počtu zhruba osmi set přijeli mladí lidé 
z celé diecéze v sobotu před Květnou nedělí (o slav-
nosti svatého Josefa) do Hradce Králové, aby se tu 
setkali se svými biskupy a společně oslavili XXIII. 
Světový den mládeže. Program, který připravovalo 
na sto dvacet dobrovolníků už od pátečního večera, 
se odvíjel od ústředního motta, verše ze Skutků 
apoštolských: „Dostanete sílu Ducha svatého, který 
na vás sestoupí, a budete mými svědky.“ 
      Dopolední část, již tradičně se odehrávající 
v budově Filharmonie, nabídla mládeži zábavu, 
inspiraci i zamyšlení v podobě pestré směsice scé-
nek, písniček, katecheze i osobních svědectví. Výzva 
však zazněla zcela jasně: budovat svůj křesťanský 
život ve spolupráci s Duchem svatým, trpělivým 
Učitelem a zprostředkovatelem lidského vztahu 
s Bohem. A právě díky množství různých způsobů, 
kterými bylo toto poselství vysloveno, se mohlo každého přítomného dotknout spe-
cifickým způsobem. Naplněný sál byl pro řadu účastníků příležitostí potkat staré 
kamarády, seznámit se s novými a v neposlední řadě se ujistit o tom, že ve svém úsi-
lí žít podle evangelia nejsou sami. 
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 Poslední březnové odpoledne 
zaplnily lavice chrámu sv. Jakuba pří-
znivci i zvědavci farní kapely KuKaKa, 
která se na tento den připravovala už 
několik týdnů předem. Pod názvem 
Kutnohorská Katolická Kapela toto 
hudební uskupení oficiálně vystupuje 
teprve od loňského roku, kdy se na-
bídla možnost předvést své umělecké 
hřivny na Celostátním setkání mláde-
že v Táboře. Zpěváci a muzikanti, kteří 
tvoří většinu kapely, doprovázeli dět-
ské mše svaté již řadu let předtím. 
Počet scholistů se však výrazně rozrostl o nové tváře, ať už z farnosti nebo z řad stu-
dentů CiGy, a kapela tak začala nabývat „na síle“. Na koncert KuKaKy 30. března 
jsem se moc těšila, protože jsem měla poprvé možnost vychutnat si všechny písnič-
ky ze strany posluchače… 
 V patnáct hodin vypukl více než hodinový řetězec pomalejších i rychlejších, 
vážnějších i odlehčenějších písní, dle současného „katolického žebříčku“ velmi po-
pulárních. Zazněly hymny ze světových setkání mládeže v Manile a Torontu, sloven-
ské vypalovačky „Stretol ma dnes Pán“ a „Buděm jako strom“, spirituály „Amazing 
Grace“ a „Haleluja, Amani Utupe Na Ustawi“ (Daruj nám pokoj, dej nám odvahu), 
písně „Ježíš je má skála“, „Teď skryjme se v Pánu“ a další. Přestože jsem téměř 
všechny skladby znala i v provedení jiných schol, byla jsem příjemně překvapena, 

KUKAKA OPĚT NA SCÉNĚ 

      Po dopolední duchovní porci přišly oblíbe-
né bagety a s nimi přesun na místa konání odpo-
ledních tématických skupin. V nabídce nechyběly 
diskusní skupinky a přednášky, hudební a výtvar-
né workshopy, sportovní aktivity, ani filmová pro-
jekce. V kapli svatého Klimenta probíhala adorace 
a katedrála byla celé odpoledne otevřena těm, kdo 
chtěli přistoupit ke svátosti smíření. Ve dvě hodi-
ny se pozornost obrátila na nádvoří Nového Adal-
bertina, kde začínala společná křížová cesta. Sedm 
zastavení, tématicky zaměřených na vztahy mla-
dých lidí k sobě, svému okolí a k Bohu, vedlo kří-
žovou cestu přes Velké náměstí ke katedrále, kde 
celé setkání vyvrcholilo slavnostní mší svatou. Po 
ní byli mladí lidé rozesláni do svých domovů 
s povzbuzením k evangelizaci - symbolickou jed-
nou sirkou, která má připomínat papežovu výzvu 
určenou každému mladému křesťanovi: přivést k 
Ježíši Kristu jednoho mladého člověka způsobem, jaký považuje za nejlepší.  

Katka Telecká 


