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Vydáno: 29. 6. 2008 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín. 
Kontakt: Římskokatolická farnost—arciděkanství Kutná Hora, Jakubská  1,  
  Kutná  Hora, 284 01, 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 

29.6.  Sbírka na kostel Matky Boží  

5.7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (9.00 – kostel sv. Jakuba)  

6.7.  Jáhenské svěcení Pavla Jägera (9.30 – katedrála v HK)  

7.7.  Ekumenická bohoslužba k svátku mistra J. Husa  
(18.00 – sbor Církve československé husitské v KH)  

18.—20.7.  Setkání mládeže na Velehradě  

25.7.  Poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba (18.00)  

25.7.  Koncert duchovní hudby na historické nástroje  
(19.00 – kostel sv. Jakuba) 

26.7.  Znovuvysvěcení kapličky ve Zdeslavicích (15.00)  

27.7.  Sbírka na úpravy kaplanského bytu  

27.7.  Poutní mše sv. v Paběnicích (10.30)  

15.8.  Poutní mši sv.  v kostele Matky Boží (18.00) 

17.8.  Poutní mše sv. na Bykáni  

31.8.  Žehnání školních tašek (9.30)  

31.8.  Sbírka na úpravy kaplanského bytu  

24.7. Setkání seniorů (16:00—fara) 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ 

 
FARNÍ VÝLET – sobota 11. října 2008 
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Milí farníci, 
 před týdnem jste mi přáli k svátku pouze vše dobré, s vysvětlením, že to nej-
lepší jsem už dostal, když mě poslali do kutnohorské farnosti. Toto srdečné a 
s nadsázkou sebevědomé konstatování mohu po roce jen potvrdit. Jsem rád, že jsem 
mezi vámi a sám jsem překvapen, jak rychle jsem si tento kraj, město i lidi oblíbil. 
Vděčný jsem především za jakoukoliv ochotnou pomoc ve prospěch našeho spole-
čenství. Věřím, že podobně srdečného přijetí se dostane i našemu novému jáhnovi 
Pavlu Jägerovi, kterého v naší farnosti přivítáme při  poutní mši sv. na svátek sv. 
Jakuba. 
 Začíná čas prázdnin. Nejen pro děti, ale i pro nás dospělé se mnohé změní a 
snad se vše i trochu zklidní. Většinu z nás čeká také dovolená. To není čas zahálení, 
ale zaslouženého odpočinku. Čas, kdy člověk může zapomenout na starosti všedního 
dne, popřemýšlet o svém životě, rozhlédnout se kolem sebe, poznat nová místa i 
lidi, naplno prožít chvíle se svými blízkými či přáteli. Je to sedmý den odpočinku, 
kdy máme prožít radost ze života a všeho dobrého, co nám Pán v životě nabízí.  I 
dlouho očekávané prázdniny však jednou skončí. Proto nepromarněme čas a všichni 
si je v klidu a radosti užijme!!! 

Žehná Vám P. Jan Uhlíř 

 Když naši předkové zasvětili farní kostel, zvaný Vysoký, sv. Jakubovi, chtěli 
tomuto apoštolovi svěřit pod ochranu nejen kostel, ale i celé své město. Úcta 
k sv. Jakubovi byla ve středověku velmi rozšířená a poutě k jeho hrobu do španěl-
ského Santiaga de Compostela velmi populární.   
 
 I my chceme navázat na tradice našich předků a o svátku sv. Jakuba v pátek  
25. července v 18.00 hodin děkovat Bohu za jeho ochranu, modlit se za naše 
město a všem lidem v něm žijícím vyprošovat Boží požehnání.   
 
   Oslavit našeho patrona chceme i hudbou. Proto se ve stejný den a na stejném 
místě, v chrámu sv. Jakuba,  uskuteční velmi zajímavý koncert duchovní hudby, 
který začne v 19.00 hodin.  Na 40 různých historických nástrojů od fléten a šalmají 
až po zvonkohru a varhany nám zahrají P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt.  
 
 Milí farníci, pozvěte na bohoslužbu či koncert i své známé a nebojte se jim 
připomenout dědictví našich předků, kteří naše město svěřili pod ochranu sv. Jaku-
ba a sv. Barbory.  

POUTNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA 

P. Jan Uhlíř 
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 Jak už víte, od konce července bude v naší farnosti působit 
jáhen Pavel Jäger . Určitě nám o sobě něco prozradí v příštím 
čísle Zpravodaje. Pro první seznámení uvádím pouze základní 
data. 
 Pochází ze Žamberka, je mu 25 let, před vstupem do semi-
náře vystudoval SPŠ elektronickou v Dobrušce a studia na  Kato-
lické teologické fakultě UK v Praze dokončil 19. června státnice-
mi. Po exerciciích v trapistickém klášteře v Novém Dvoře 
(plzeňská diecéze) bude na jáhna vysvěcen v neděli 5. července 
v katedrále Svatého ducha. Jeho koníčkem je historie a práce 
s dětmi a mládeží. Je členem Kolpingovy rodiny. V naší farnosti 
bude přivítán při poutní mši sv. o svátku sv. Jakuba v pátek 
25.července. 

NOVÝ JÁHEN VE FARNOSTI 

KOSTEL MATKY BOŽÍ OPĚT OTEVŘEN 

 Jak už víte, rozhodli jsme se opět otevřít kostel Matky Boží. Není sice zatím 
zcela opravený, ale odhalené kamenné zdivo nepůsobí nedůstojně, ale naopak velmi 
zajímavě. Bohoslužby zde budou pravidelně každou neděli v 18 hodin. 
Veřejnosti bude kostel zpřístupněn od července do září vždy o víkendech od 10.00 
do 17.00 hodin.   
 Velký dík patří všem, kdo přišli pomoci s úklidem kostela. Tak velkou účast 
(ve dvou dnech přes 45 lidí) asi nikdo nečekal. Je potěšující, že se dokážeme sejít 
nejen ke mši sv., ale i ke společné práci.  
 Kéž Matka Boží ochraňuje naše rodiny a vyprošuje požehnání všem, kdo do 
jejího kostela zavítají. 

P. Jan Uhlíř  

 Ač začínají prázdniny, rád bych vás po-
prosil o nahlášení dětí na výuku náboženství. Je 
tak možné učinit v kostele nebo na emailové ad-
rese januhlir@centrum.cz. Na konci prázdnin 
bych vás kontaktoval a domluvil s vámi den a čas 
výuky. Jak jsem si všiml, je mnoho dětí, které 
chodí do kostela a přitom nechodí na nábožen-
ství. Je možné, že je vedete sami nebo vám čas 
výuky nevyhovuje. Jako farář však za tuto skuteč-
nost cítím zodpovědnost a rád bych o tom ale-
spoň věděl či se s vámi snažil najít jiné řešení.  
 Zároveň bych vás poprosil o pomoc. Infor-
mujte své známé o možnosti výuky náboženství. Je mnoho dětí pokřtěných a na ná-
boženství nechodí ani v prvních letech školní docházky. Nerad bych někoho nutil, 
ale někdy hezké pozvání je tím nejdůležitějším krokem. Jakékoliv připomínky či 
návrhy vítám. 

PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 

P. Jan Uhlíř  
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NEJLEPŠÍ BIOLOG ČR STUDUJE NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU  

 Fantastickým úspěchem pro kutnohorské církevní gymnázium skončila celo-
státní soutěž v biologii ve Svitavách. Student oktávy Ondřej Korábek vyhrál první 
místo a stal se tak nejlepším mladým biologem České republiky. Podařilo se mu tak 
vylepšit svoje výsledky z loňského roku, kdy byl v téže soutěži čtvrtý. Díky svým zna-
lostem procestuje vzdálené části světa. Loni totiž reprezentoval naši republiku na 
mezinárodní biologické olympiádě v Kanadě, letos o prázdninách pojede na její dal-
ší ročník do Indie. 

Karel Vopařil 

Kateřina Korábková  

pohádky „Jak dědeček měnil, až vyměnil“, nezůstanete zcela bez zážitků. Nebo závě-
rečná cesta po stopách Tadeáše Haenkeho, kdy jsme vstávali ve tři hodiny ráno, byli 
nepřetržitě na nohou asi do deseti hodin dopoledne a ještě pořádně promrzlí při 
putování po jinovatkou pokrytém kraji - inu, Vysočina-, tak to nelze jen tak zapome-
nout. 
 Rozhodně jsme ale neprovozovali jen fyzicky náročné aktivity. Hned první 
den nás čekalo velké duševní vypětí... Trochu přeháním, ale zkuste si vymyslet pro 
večer poezie báseň na téma „rozumí tomu jako koza petrželi“. 
 Zkrátka a dobře jsme se nenudili a Dny pro duši tak rozhodně nebyly beze 
smyslu. Díky Vám, organizátoři! 

SUDOKU 

začátečník expert 
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UDÁLOSTI NA CG V KOSTCE 
21.4. proběhly přijímací zkoušky. Do primy 
bylo přijato na základě přijímacího řízení 30 
studentů, na odvolání další dva. Do sekundy, 
tercie, kvarty a kvinty bylo přijato po dvou 
studentech. 
 
Koncem dubna studenti sekundy a počátkem 
května studenti sexty absolvovali 
tzv. orientační dny v Jeníkově u Hlinska. 
 
V týdnu od 7. května se část studentů kvarty 
zúčastnila poznávacího zájezdu do Londýna a 
15. května  odjeli na čtyřtýdenní jazykový po-
byt do partnerské školy v Münsteru (SRN) 
jedna studentka ze sexty a jeden student ze 
septimy. 
 
Ve dnech  19.až 23. května skládalo 29 studen-
tů ústní maturitní zkoušku. S vyznamenáním 
maturovalo 11 studentů, 16 studentů prospělo, neprospěli dva. Předsedkyní maturit-
ní komise byla ing. Dagmar Kučerová z Biskupského gymnázia ve Skutči. V poslední 
den maturit odpoledne se v klášterním kostele uskutečnilo slavnostní vyřazení ab-
solventů, kterému předcházela mše svatá, celebrovaná Mons. Tomášem Holubem. 
Na závěr bylo pro studenty, rodiče a hosty připraveno občerstvení. 
 
Od 26. května předsedal  ředitel školy Mgr. Jiří Vojáček maturitním zkouškám na 
Biskupském gymnáziu v Brně a  ve stejném termínu byl předsedou maturitní komi-
se na Biskupském gymnáziu ve Skutči spirituál školy P. Pavel Tobek. 

Stanislava Lisková 

DNY PRO DUŠI 
 Ve dnech od 5. do 7. května se většina 
třídy sexty Církevního gymnázia zúčastnila Dnů 
pro duši (jinak také orientačních dnů). Jedná se 
o akci, jejímž cílem je dát dohromady třídní 
kolektiv, prožít něco zajímavého a zamyslet se 
společně nad nějakým tématem, které se prolí-
ná celými Dny pro duši. Tentokrát šlo o sociální 
a emoční inteligenci. 
 Během těch tří dnů, společně strávených 
v Jeníkově poblíž Hlinska, jsme se k sobě po-
mocí různých aktivit alespoň částečně přiblížili. 
Ono když vás někdo pošle s jehlou do sousední vsi za účelem obchodování podle 
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Od 29. června 2008 budou nedělní večerní bohoslužby 
v 18.00 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. 

 

ZMĚNY V KLÁŠTEŘE SV. VORŠILY 
 21. června tohoto roku převzala sestra Anežka jmenová-
ní, kterým se stává provinciální představenou  Česko-
moravské provincie Řádu sv. Voršily. Zároveň zůstává i před-
stavenou komunity sester v Kutné Hoře. Kutnou Horu neo-
pouští, ale tři pracovní dny v týdnu bude muset trávit v Praze. 
V Kutné Hoře by si ráda ponechala některé aktivity, např. výu-
ku náboženství nebo setkávání s maminkami z farnosti. Je si 
vědoma toho, že  ne vždy bude reálné dostát těmto závazkům a 
počítá s tím, že potřeby dětí i maminek jí pomohou uspokojo-
vat její spolusestry. 
 Opouští práci pastorační asistentky pro charitu, při kte-
ré se věnovala lidem v centru pro bezdomovce, v charitním 
šatníku, romským dětem v Majáku, chodila do nemocnice na  
odd. LDN a věnovala se také zaměstnancům, pro něž připravo-
vala společné modlitby a byla jim oporou v některých složitých 
situacích. Sama práci v charitě hodnotí jako velmi přínosnou 
zkušenost, protože sestry mají zkušenosti pouze ze školství a je 
ráda, že mohla tento jiný svět poznat. 
 Z Kutné Hory odchází též sestra Magdalena, která bude učit na voršilské zá-
kladní škole v Praze. Budeme rádi vzpomínat na příjemný altový hlas zpívající žal-
my. Scházet bude i dětem,hlavně romským, kterým rozdávala radost. Připomínat si 
můžeme i zážitky z cest ve farních zpravodajích.  
 Hlubší osobní  přátelství vzniklá v Kutné Hoře, se určitě neztratí, protože 
sestra Magdalena se svou společenskou povahou je jistě dokáže udržet i prostřed-
nictvím moderních komunikačních technologií. A koneckonců – do Prahy není tak 
daleko. 
 Naopak do Kutné Hory přijdou hned dvě nové sestry – Benedikta Králíčková, 
která převezme na částečný úvazek práci v charitě a sestra Marie Anna Linhartová, 
která bude v roli pastorační asistentky pomáhat v církevním gymnáziu při výuce 
náboženství a křesťanské etiky a převezme práci paní Barbory Hlavinkové ve škol-
ním klubu, která odchází na mateřskou dovolenou. 
 
 Oběma odcházejícím sestrám děkujeme za všechno, co pro naši farnost i naše 
město dobrého vykonaly a přicházejícím sestrám přejeme, aby se jim u nás líbilo. 

Marie Macková 

ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB  

P. Jan Uhlíř 

O prázdninách nebude v úterý v Kutné Hoře mše svatá. 
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ACTIV8 A PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD – LAST MINUTE A PODĚKOVÁNÍ 

 Mladí by touto cestou chtěli upřímně poděkovat za štědrost všech, kteří kou-
pili kartičky Mozaiky 2008 a přispěli na velehradské setkání. Sbírka v naší far-

nosti vynesla celkem 6200 Kč. 
 
 Pro všechny mladé ještě stále platí pozvání k pěší pouti na Velehrad (11. - 
17.  7.) a k účasti na česko-slovenském setkání ActIv8 (18. - 19. 7.). Pro podrobnější 
informace viz. minulé vydání Zpravodaje. V případě zájmu se urychleně přihlaste 
Katce Telecké nebo Cyrilu Malíkovi. 

Katka Telecká  

ZNÁME DOBŘE SVŮJ FARNÍ KOSTEL,  ANEB  SVATOJAKUBSKÁ SOUTĚŽ 

 V tzv. Šenkýřské kapli, nacházející 
se v přízemí pod severní věží, můžeme 
obdivovat jednu z nejvýznamnějších cen-
ností našeho farního kostela – rozsáhlý 
obrazový reliéf Kristus a synové 
Zebedeovi, vyřezaný snad v roce 1678 
z lipového dřeva. Rozměry jsou opravdu 
zarážející, výška více než 5  m, šířka  
3,5 m. Autorem tohoto plastického obrazu je pravděpodobně řezbář K. Eigler. Pů-
vodně se tento dřevěný a velmi těžký obraz nacházel  nad hlavním oltářem, ze sta-
tických důvodů byl po osmi letech přemístěn na své nynější místo. Na dřevěném 
plastickém obraze vidíme osm osob v životní velikosti: uprostřed Kristus, klečící 
matka Zebedeova, za ní stojící a uklánějící se její synové – Jakub a Jan, po Kristově 
levici 4 rozmlouvající apoštolové. V oblacích se nad Kristem vznáší Bůh Otec a Duch 
svatý. Celé téma zobrazuje evangelijní příběh: Mt 20, 20-28. 
 Velkou zajímavostí reliéfu je i v pozadí obrazu zobrazená silueta barokní Kut-
né Hory, sami si můžeme ověřit své topografické znalosti a porovnat dnešní město 
se situací druhé poloviny 17. století. Prázdné místo po tomto reliéfu zaujal  nedocho-

vaný obraz od kutnohorského malíře Václava Františ-
ka Maříka, který byl původně nad hlavním oltářem. 
Obraz Stětí sv. Jakuba, který zde můžeme obdivo-
vat v současnosti, je v pořadí již třetím centrálním 
obrazem dnešního hlavního oltáře. Tento obraz je zde 
od roku 1752, původně se však nacházel úplně na ji-
ném místě města. 
 Pokud se rozhodnete zúčastnit této malé 
„svatojakubské“ soutěže, napište své odpovědi na lís-
tek, připište své jméno a odevzdejte do 20. července 
do připravené krabičky v kostele sv. Jakuba nebo na 
e-mail : Lubomir.Kratky@gkolin.cz. 
 Ze správných odpovědí budou při ohláškách 
během poutní mše sv. 25.7. vylosováni tři výherci a 
odměněni drobnou pozorností. 

Lubomír Krátký 

Soutěžní otázky: 
A) Kdo je autorem obrazu Stětí 
sv. Jakuba? 
B) Kde se tento oltářní obraz 
do r.  1752 původně nacházel? 
(před vsazením do dnešního hlavního oltáře)  
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P. Pavel Tobek 

Stále hledáme dobrovolníky – společníky pro pacienty  na LDN 
v nemocnici v Kutné Hoře. Zájemci se mohou hlásit u p. Mackové – tel. 

327 512 257, 731 598 876, email: macek.marie@seznam.cz. 

Ještě máme pro Vás jedno důležité sdělení: 
Velmi rádi uvítáme vaše připomínky, náměty, dotazy týkající se naší činnosti. 

na tel. 327 315 717 – R. Otruba, email: reditel.charita@kh.cz,  
na tel. 327 512 257—M. Macková, email:  macek.marie@seznam.cz. 

Charita Kutná Hora vám přeje krásné a požehnané prázdniny. 

také sebepoznání. Nepřízeň počasí, bolavé tělo a odmítnuté žádosti o pohostinství 
byly a jsou běžnou součástí pěšího putování a dobrou příležitostí nahlédnout něco z 
vlastních fyzických i psychických limitů. 
 Pěší putování skrývá ještě další rozměr. Chůze, až bolestně pomalá vůči nej-
různějším autům, letadlům, vlakům a jiným dopravním prostředkům, nabízí pout-
níkovi dost prostoru pro jiné vnímání času. Sám na sobě si může ověřit, že dosažení 
cíle vyžaduje námahu, vytrvalost a odvahu. To platí nejen při pěším putování. Rče-
ní: “Co nic nestojí, za nic nestojí” má obecnější platnost. Putování může být a bývá 
výraznou pomocí při hledání odpovědí na životně důležité  otázky. 
 Kutnohorská svatojakubská pouť může být alternativou pro ty z nás, kteří se 
nemohou nebo nechtějí vydat na stovky kilometrů dlouhé putovaní do severního 
Španělska. Jsem přesvědčen, že podobně jako Svatá Rodina putovala každoročně na 
svátky do Jeruzaléma (alespoň evangelista Lukáš to tvrdí a není důvod mu nevěřit) 
je v silách rodin naší farnosti putovat každoročně ke svatému Jakubovi. Letos už je 
asi pozdě, ale od příštího roku by to mohlo vyjít. Naplánovat si dovolenou tak, aby 
se nekřížila s poutí. Včas svolat rodinu a nejlépe společně a pěšky jít vzdát čest 
ochránci a patronovi naší farnosti a našeho města. 

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 
S představováním činnosti našich dalších středisek budeme pokračovat ve farním 
zpravodaji až po prázdninách. 
 
Na prázdniny připravujeme pro děti následující program: 
• od 30. 6. do 9. 7. Pohádkový tábor pro děti od 6 do 15 let v Rohozné u Jih-

lavy. Na programu jsou hry, soutěže, výlety, sportovní aktivity, výlet do ZOO 
Jihlava a další. Pořádá středisko Domek. 

• od 1. 7. do 4. 7.  a od 25. 8. do 28. 8. příměstský tábor pro děti školního 
věku s aktivitami v herně a výlety do okolí. Pořádá středisko Maják. 

• První týden v červenci a poslední týden v srpnu bude v běžném rozsahu pro-
bíhat program klubu Kotva (středisko Maják), zaměstnanci klubu chystají 
ještě další akce – výlety, návštěvy kulturních akcí, výlet do ZOO Praha a další. 

• Od 7. 7. do 1. 8. budeme pro děti v azylovém domě Přístav připravovat dva-
krát v týdnu volnočasové aktivity – hry ve společenské místnosti, venku, 
kratší výlety do okolí. 



 12 

 

ZAMYŠLENÍ—SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 
 Každý kostel a téměř každá kaple mají své zasvěcení, 
svůj titul, kterým jsou svěřeny do “péče” příslušného nebes-
kého patrona.  Ke cti patrona se v daném kostele každoročně 
koná takzvaná pouť – oficiálně titulární slavnost. Běžnou 
formou jsou slavnostní bohoslužby, slavené v čerstvě vy-
gruntovaném chrámovém prostoru zahaleném v oblacích 
kadidla, provázené zpěvem vlastního či hostujícího chrámo-
vého sboru a obdařené odpustky pro ty, kdo nemají zalíbení 
v žádném, ani lehkém hříchu.  Z praktických důvodů se tyto 
bohoslužby obvykle překládají na neděli následující po dni 
patronova svátku. 
 Nejinak je tomu i s kutnohorským farním kostelem, 
dříve zvaným Vysoký. Rozhodnutím našich předků byl spolu 
s celou farností a městem svěřen do ochrany a přímluvy sva-
tého apoštola Jakuba. Volba patrona snad souvisela 
s  polohou Kutné Hory na jedné z poutnických tras, které se z celé Evropy sbíhají do 
galicijské Compostely ke hrobu jednoho ze synů Zebedeových. Svou roli mohla hrát 
také popularita světce, přání donátorů a v neposlední řadě i relikvie vložená do ol-
tářního kamene. 
 Ať už byl důvod jakýkoli, výsledek je zřejmý. Apoštol Jakub starší je vedle 
svaté Panny Barbory – a spíše před ní – tím světcem, kterému by naše farnost měla 
věnovat zvláštní pozornost. Řečeno jinak: Kutná Hora je poutním místem apoštola 
Jakuba. Není to poutní místo světového a zřejmě ani regionálního významu, ale 
poutní místo to je a blížící se výročí oslavy narození svatého Jakuba pro nebe je 
dobrou příležitostí se nad touto skutečností zamyslet. 
 Začněme poutí obecně. Slovo pouť – puť dříve označovalo cestu  ve smyslu 
směřování k cíli. Cestovat nutně znamená něco opouštět a k něčemu jinému se blí-
žit. Dokonce ani když nás cesta zavede zpátky do výchozího bodu, nenacházíváme 
ho takový, jaký jsme ho opustili. Opravdu nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. 
Cesta je mimo jiné obrazem našeho života. Občas můžeme slyšet slova “životní 
pouť”, spojení životní výlet nebo životní zájezd používá málokdo. Poznáváme, že 
každá pouť je cestou, ale ne každá cesta musí být poutí. O pouti hovoříme obvykle 
ve spojení s proměnou existence. Smyslem putování bývá odpuštění, smíření, na-
rovnání pokřivených vztahů, uzdravení duše i těla, posílení toho, co skomírá a ori-
entace na dobré vůbec. 
 V těchto intencích vypráví Bible o putování Izraele od egyptských hrnců pl-
ných masa do nejistoty Sinajské pouště. Důvod je zřejmý. Egyptské hrnce byly sice 
plné, ale byly to hrnce otroků. Jedním ze znamení poutí je osvobození od všeho zot-
ročujícího. Pouť je cestou ke svobodě, mnohem častěji svobodě vnitřní, ale někdy i 
svobodě vnější. Stačí si vzpomenout, s jakým efektem putoval náš  národ na  svato-
řečení Anežky Přemyslovny. 
 Svoboda není myslitelná bez poznání. Proto už ve starověku nacházíme svě-
dectví o poutnících směřujících do věštíren, z nichž ta v Delfách byla zřejmě nejzná-
mější, ale jistě nikoli jediná. Putování studentů a tovaryšů do světa na zkušenou, 
které zažívá svou renesanci, lze vnímat jako variaci na dané téma. Protože až do mi-
nulého století byla nejběžnějším způsobem putování chůze, skrývala v sobě pouť 
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POUŤ DO LURD   
 Pan vikář Vladimír Hronek vás zve na pouť do Lurd s poděbradskou farností. 
Zájezd je organizován u příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie a uskuteční se 
v termínu 18. - 25. září 2008. Cena zájezdu je 7.700,- Kč a zahrnuje dopravu, 4x 
ubytování v Lurdech, 4x polopenze a kompletní pojištění. Kromě Lurd jsou pláno-
vány zastávky i v La Salette a Avignonu. Přihlásit se můžete přímo u pana vikáře 
(tel.: 325612227). Více informací na letáčku na nástěnce v kostele sv. Jakuba. 

6.7.  19.30  Chrám sv. Barbory   Koncert ruční na zvony pro 45 hráčů z USA  

19.7.  19.00  Chrám sv. Barbory   Koncert varhanní hudby (Aleš Bárta)  

25.7.  19.00  Kostel sv. Jakuba  Koncert duchovní hudby na historické ná-
stroje  

KONCERTY V NAŠÍ FARNOSTI 

 V obci Grunta se nacházel do roku 1905 původní, velmi starobylý kostel ne-
zvykle velkých rozměrů. Dnešní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jeho nástupcem, 
stojí přesně na jeho místě, ve stejné ose, orientován také na východ. Zasvěcení pů-
vodního kostela bylo události Navštívení Panny Marie. Za vznik tohoto kostela 
v dávné době vděčíme působení cisterciáckého kláštera v Sedlci. Cisterciáci zasadili 
stavbu do krásného přírodního prostředí, vybrali vhodné místo blízko vody – staré 
studánky, učinili ze stavby významnou krajinnou dominantu. Tento kostel se těšil 
mariánské poutní tradici.     
 Zasvěcení původního kostela bylo spojeno s biblickou událostí Navštívení - 
setkání Panny Marie se svou příbuznou Alžbětou. Na hlavní oltář byl v 18. 
stol. umístěn pozdně barokní obraz od neznámého mistra (pravděpodobně někdo 
z okruhu kutnohorských malířů 2. pol. 18. století) znázorňující obě ženy.  
 Mariánská tradice dala jméno i zdejší obci. Nejstarší označení obce je zapsá-
no latinsky VALIS BEATE MARIE – tj. Údolí Panny Marie nebo Mariánské 
údolí. (Slovo Grunta je německého původu, od doby barokní počeštěná varianta 
staroněmeckého GRUNTH = údolí, důl, dno, hrouda; původně tedy Grunth Pan-
ny Marie).  
 Od nepaměti přicházeli v neděli po 2. červenci místní i lidé z okolí, aby chváli-
li Matku Boží, děkovali jí za ochranu a předložili osobní, rodinné i společné prosby. 
Poutní tradice přetrvala do 50. let 20. století. První červencovou neděli přicházelo 
procesí z blízkého Kaňku či (v předchozí době také) ze Starého Kolína. 
 Protože je současný gruntecký kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, 
slavíme 2. poutní slavnost vždy v neděli kolem 15. srpna. 
 Na obě poutní slavnosti Vás všechny srdečně zveme. Přijďme Pána Boha 
chválit, vyprošovat pro sebe, své blízké a celé okolí mocné Boží požehnání. Matce 
Boží poděkujme a nebojme se jí předložit své záležitosti - na naší životní cestě je 
vždy mocnou ochránkyní, přímluvkyní a pomocnicí.  

PROČ MÁME V GRUNTĚ DVĚ POUTNÍ SLAVNOSTI?  
Srdečné pozvání na poutní slavnost do kostela Nanebevzetí Panny Ma-

rie v Gruntě. 
Slavnostní mše sv.  v neděli 6. 7.  a 17. 8. v 11 hod.  

Lubomír Krátký 
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ROZHOVOR  

 V létě letošního roku se dožívá P. ing. Miloslav Fiala, 
OPraem, rodák z Malína, osmdesáti  let. Víme o něm, že je ab-
solventem vysoké školy ekonomické, teologické fakulty a členem 
řádu premonstrátů. Po kratším působení v duchovní správě mu 
byl v roce 1974 odebrán tzv. státní souhlas  a v náboženských 
činnostech mohl pokračovat až po listopadové revoluci 1989. 
Mezi lety 1974 až 1989 pracoval na stavbě pražského metra jako 
skladník a zásobovač. V roce 1990 se stal redaktorem nábožen-
ských pořadů, v letech 1991-1998 byl tiskovým mluvčím České 
biskupské konference a poté prezidentem České katolické chari-
ty. 
 V souvislosti se zmíněným jubileem se na něj náš ZPRA-
VODAJ obrátil s několika otázkami. 

1. Narodil jste se v Malíně, dnešním 
předměstí Kutné Hory. Jaké máte 
vzpomínky na rané dětství a na léta 
základní školní docházky? 
 Tehdy ještě doznívaly dobré sou-
sedské vztahy typické pro život na ves-
nici, a ty poznamenaly i první dětská 
léta. Ve škole, na ulici i v Sokole převa-
žovalo kamarádství, jako kluci jsme tvo-
řili  dobře sehranou komunitu, do níž 
patřily děti sedláků i dělníků. Kostel sv. 
Štěpána  byl v neděli plný věřících žijí-
cích spíše z tradice, průvodu Božího 
Těla se zúčastňovalo kolem tisíce lidí. 
Jeden z oltářů jsme stavěli i před naším 
domem. Vzpomínám na ty doby rád 
jako na idylu, která se ovšem 
v následujících letech změnila v pravý 
opak. 
 
2. Na co rád vzpomínáte z doby gym-
naziálních studií? 
 Gymnázium pro mě znamenalo 
nový svět – zamiloval jsem si natrvalo 
město s jeho uličkami a chrámy, a i když 
Němci zabrali školní budovu u sv. Bar-

bory a my jsme se učili v tísnivém provi-
zoriu, přesto vděčím oněm osmi letům 
za dobrý základ vědomostní i mravní. 
Mezi výrazné osobnosti, které mě oslo-
vily, patřil  mj. prof. L. Znojemský a P. 
Jan Filip. Oběma vděčím za daleko víc 
než kolik jim dovolovaly osnovy. 
 
3. Kdy ve Vás uzrálo rozhodnutí stát 
se knězem, a to řádovým, a proč tomu 
předcházelo studium ekonomie? 
 Jaksi podvědomě jsem směřoval 
ke kněžství už během dospívání, ale by-
lo to dost neurčité, a tehdejší Vysoká 
škola obchodní poskytovala vzdělání 
ekonomické, právní i  jazykové. Ale už 
v prvních letech studia jsem chtěl 
přestoupit do semináře, ale do věci se 
vložila kutnohorská StB. Při sedlecké 
faře jsme totiž měli aktivní skupinu 
mládeže, a tak jsem se na podzim 1949 
ocitl v krátké vyšetřovací vazbě v Praze a 
v Kolíně, a byl jsem nakonec rád, že 
jsem mohl – byť s potížemi – dokončit 
alespoň ekonomickou fakultu. Ale po 31 
měsících vojenské služby jsem začal 
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SVATODUŠNÍ VIGILIE  
 Probíhá to většinou podle téhož scénáře: 
„Napiš něco o ... (výletu s dětmi, poslední mlá-
dežnické akci, koncertu, brigádě, duchovní ob-
nově, tom a tom setkání...), ...ať je co do Zpra-
vodaje.“ Člověk si sedne, zavzpomíná, kolik lidí 
přišlo, co se dělo, kdo co řekl, jak všechno do-
padlo. Pak chvíli zápasí s klávesnicí, pravopi-
sem, trochou stylistiky, humoru, tvořivosti a 
někdy i duchaplností, nicméně při veškeré sna-
ze mu z toho nakonec vyleze víceméně vždycky 
tentýž ušmudlaný článek. 
 I tentokrát to začalo velice podobně. S vědomím, že mám napsat něco o sva-
todušní vigilii, jsem si sedla a začala vzpomínat. Jedinou hmatatelnou pomůckou mi 
byla poznámka v kalendáři (aha, desátého května!) a seznam písniček, které se při 
bohoslužbě zpívaly. 
 Snažím se soustředit, vzpomenout si na texty nebo nějakou nosnou myšlen-
ku, která během vigilie zazněla či se mě nějak výrazně dotkla, ale je to marné. Vyba-
vuji si jen pocity, které lze tak těžko popsat. Ne a ne se z toho vylíhnout kýžená kost-
ra onoho článku. 
 A pak mě napadne – právě skutečnost, že ve mně zůstal „jen“ pocit, je možná 
to, co dodává tomu květnovému večeru jedinečnost. Že se mi nedaří uchopit něja-
kou událost standardním způsobem, má příčinu možná právě v tom, že sama udá-
lost prostě standardní není. Najednou mi to do sebe začíná zapadat. Skromný, ne-
nápadný, pokorný kostel svaté Trojice se stal dějištěm vigilie, která pro mě svým 
průběhem nepředstavovala nic viditelně zvláštního. O to víc se ale mohlo dít pod 
povrchem. Docela obyčejná rodinná atmosféra – prosta vší pompy, jež by člověku 
utkvěla v jeho smyslové paměti – dala prostor tichému působení, které může zapus-
tit kořeny tak hluboko, že si jich třeba v první chvíli člověk ani nevšimne. 
 Vzpomněla jsem si na Eliáše a jeho setkání s Hospodinem. „Před Hospodi-
nem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru 
nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení 
oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.“ (1. Královská 
19,11-12) Tak jsem moc ráda, že se ho ta naše vigilie nesnažila překřičet. 

Katka Telecká  

Z pouti zdraví občané z Hraběšína  

me. S naším Pánem, který je vždy s námi, se nám to povedlo a všichni jsme si od-
nesli krásný zážitek z bohoslužby.  S otcem Tobkem jsme se pomodlili za všechny 
občany naší vesničky. 
 Po poutním obědě pokračovaly další radovánky, kdy se s muzikou stavěly 
májky u každého domu. Celé odpoledne bylo dost času na povídání se sousedy i s 
návštěvníky pouti. Než jsme se s kaplí zase na dlouhý čas rozloučili, konala se zde 
ještě májová pobožnost s otcem Uhlířem. Ani deštivé počasí a menší návštěvnost 
než o pouti nám nepokazila radost z pobožnosti. 
 A nakonec už jen velký zámek na dveře kaple a prosba našemu Pánu, aby-
chom se o příští pouti zase všichni ve zdraví sešli. 
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Marie Macková   

BYLA U NÁS POUŤ 
 Naše malá vesnička Hraběšín je kolem dokola 
obklopena lesy a krásnou přírodou. Kromě pár starou-
sedlíků a několika mladých rodin je zde hodně chalupá-
řů. Nic nám však nebrání v tom, abychom si zde, tak 
jako každý rok, oslavili pouť jak se sluší a patří. 
 Uprostřed vesnice stojí zámek. Nejdůležitější čás-
tí pro nás občany je kaple, která se v něm nachází. V 
kapli slavíme každý rok na sv. Floriána bohoslužbou 
pouť. Čtyři lavice, které jsou tam umístěny, však velké 
návštěvnosti nestačí, proto je třeba přidat  židle. 
 Dříve v naší vesničce bývala slavná pouť s proce-
sím. Celé okolí se sešlo před zámkem, kde se z kaple 
vyzvedla soška Panny Marie s děťátkem v náručí. Tato 
soška se usadila do čtyřramenného podstavce, který na 
svých ramenech nesly čtyři družičky. Matička měla na hlavě pomněnkový věneček,  
vlály z něj dlouhé stuhy, které držely další družičky a šly vedle jako špalír. Celý prů-
vod s hudbou, za zpěvu mariánských písní a modliteb kráčel daleko za vesnici, kde 
se pak otočil a vracel se nazpět do zámecké kaple. Tam se soška uložila do prosklené 
skříňky zase na celý rok. Celá slavnost byla zakončena bohoslužbou. 
 Když úřady procesí zakázaly, bývala bohoslužba jen v kapli. Po celá léta to tak 
bývalo až dodnes, kdy se zase přiblížil svátek sv. Floriána. Letos vyšel čtvrtý květen 
přesně na neděli, kdy jsme oslavili naši pouť. Týden před poutí ožilo okolí zámku 
a hlavně naše kaple. 
 Všechno bylo potřeba po dlouhém čase opět uklidit a vyzdobit. Loňského 
roku byla v kapli vyměněna okna, omítnuto opadané zdivo, vymalováno a také byly 
opraveny obrazy. I letos se nám však povedlo něco vylepšit. A to díky našemu obec-
nímu úřadu, který nám pomohl finančně a hasičům, kteří udělali radost nejen své-
mu patronovi. Za zapůjčení kaple vděčíme majiteli zámku, a proto ji budeme udržo-
vat, dokud budeme moci. Každým rokem se těšíme, jak si tu naši kapličku vystrojí-

 Velikost zahrady a přilehlých objektů umožňuje, aby se každý zařídil po svém. 
Zatímco starší sedí v chládku pod stromy za kostelem, děti se honí po zahradě. Na 
podiu mládež připravila aparaturu k hudebnímu vystoupení, které přišlo na pořad 
v odpoledních hodinách. Je určeno především maminkám, neboť je, kromě svato-
dušních svátků, také svátek matek. Na něj jako každoročně reagují i lidovci 
s drobnými dárky pro maminky. Vystoupení bylo multikulturní, slyšeli jsme i rom-
skou hudbu a anglicky zpívané písně hostů pocházejících z Asie. Ti, kteří se cítili 
nasyceni jídlem, pitím a událostmi,  mohli kdykoliv odejít. Kdo chtěl, mohl navštívit 
vinné sklepy, kdo nechtěl, mohl sedět a povídat si, s kým chtěl. A toho povídání bylo 
opravdu hodně. Požehnání se posunulo až na pátou hodinu odpolední, ale ani se 
nedá napsat, že požehnáním  bylo odpoledne zakončeno. 
 Nejen  proto, že bylo potřeba areál uklidit, ale hlavně proto, že v nás tento 
den zůstal jako bohatství, které nám nikdo nevezme. V každém z nás kousek zůstal, 
ať už si to uvědomujeme nebo ne. V každém z nás jiný kousek. 
 Možná se rodí nová tradice, třeba se za rok sejdeme, aby se ty kousky znovu 
potkaly. 
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soukromě studovat teologii a absolvoval 
jsem tajný noviciát ve společenství bratří 
sv. Norberta, a pak rovněž v tajnosti  při-
jal nižší kněžská svěcení. 
 
4. Mohl byste našemu ZPRAVODAJI 
krátce odpovědět na otázku, co Vám 
dala a naopak vzala léta, která jste 
strávil mimo kněžskou službu? 
 Jako kaplan v Hradci Králové jsem 
byl velmi šťasten, ale když jsem absolvo-
val v pořadí 15. výslech StB a stal se bu-
dovatelem Metra, otevřely se soukromé 
pastoraci nové možnosti v podobě byto-
vých seminářů a kroužků nad Písmem, 
duchovních obnov, exercicií a duchovní-
ho doprovázení zvláště mladých lidí. Vel-
koměsto poskytovalo mnoho pestrých 
možností pro „podzemní“ práci. A poznal 
jsem realitu  života bez příkras, ovšem za 
cenu dost tvrdé práce a sebezáporu, přes-
to klady převažovaly nad zápory. Ostatně 
z tehdy nabytých zkušeností žiji dodnes. 
 
5. Jak se díváte na činnost České kato-
lické charity, v jejímž čele jste jako 
prezident stál? Z tohoto titulu jste také 
ostatně byl hostem naší oblastní cha-
rity. 
 Práce Charity ČR, jak se během let 
obdivuhodně rozvinula u nás i 
v zahraničí, je neodmyslitelnou součástí 
působení církve a tím i pastorace, a to od 
jejích začátků, jak o nich čteme 
v Lukášových Skutcích. Ale právě proto 
velmi záleží na plně křesťanské motivaci 
alespoň vedoucích pracovníků, aby při-
nášela potřebným nejen hmotnou  po-
moc, ale i lidskou chápající blízkost. To je 
zdůrazněno v první encyklice Benedikta 
XVI. Stále vzpomínám na návštěvu ve 
vaší oblastní charitě a na obětavost, se 
kterou jste během let vybudovali dobře 
fungující pracoviště s řadou velmi pro-
spěšných  iniciativ. Díky za tuto práci! 
 

6. Víme o Vás, že jste činný publikač-
ně, velmi pěkné jsou např. úvahy 
v knížce „Myšlenky pro čas i nečas“. 
Můžete nám říct pár slov i o této vaší 
„spisovatelské“ práci? 
 Sdělovací prostředky nám posky-
tují potřebný prostor pro pre- a evangeli-
zaci, a tak od prvních dnů „sametu“ se 
snažím to málo, o čem mohu svědčit, 
zveřejnit v rozhlase, v tisku nebo v knize 
(a v TV, pokud mě pozvou). I zde ovšem 
platí, že člověk musí  plně stát za tím, co 
zveřejňuje, je nutné stále se vzdělávat a 
žít pravdivě tak, jak to od nás požaduje 
evangelium. Slíbil jsem to kdysi p. bisku-
povi Tomáškovi a snažím se podle toho 
řídit stále. Ostatní přenechávám Pánu 
Bohu. 
 
7. Co byste na závěr popřál nám, far-
níkům? 
 Ze srdce přeji všem milým farní-
kům, aby vytvářeli úzké společenství 
bratří a sester, kteří se dokážou radovat 
z daru víry, vzájemně se posilovat 
v dobrém, podle možností se scházejí i 
mimo bohoslužby (kroužky mládeže, 
mladých rodin, seniorů, nad Písmem, 
nad Katechismem …), stále se vzdělávají 
v pravdách univerzálního křesťanství. 
Stávají se tak tolik potřebným kvasem 
v naší mravně narušené společnosti a 
aktivně spolupracují – každý podle svých 
darů – s duchovní správou. 
 Všechny Vás bratrsky zdravím a 
často a rád vzpomínám. 
 
Děkujeme za rozhovor a do dalších let 
Vám přejeme dobré zdraví a hojnost Bo-
žího požehnání. 
 
 

Rozhovor připravila Marie Bisingerová  
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM 
Milí přátelé farníci, 
 chtěla bych ještě jednou poděkovat Vám všem, 
kdo jste přišli „pobejt“, poděkovat za všechny Vaše pří-
spěvky, fyzickou pomoc i psychickou podporu. Díky za 
milou atmosféru celého svátečního dne. 
  Byla jsem příjemně překvapena, že se našeho spo-
lečného dne účastnili i farníci z okolí. Cítila jsem, že 
s námi byli rádi. Vím, že pozvání otce Jana jsou velmi 
přesvědčivá a nedají se odmítnout, ale měla jsem velkou 
radost, že jste přijali pozvání i Vy, kdo nejste na voršilské 
zahradě tak úplně doma, do Kutné Hory nedojdete pěšky 
a musíte si zajistit dopravní prostředek. 
 Všechny dobroty, které jsem měla možnost ochut-
nat, byly vynikající. Naše společná „farní kuchyně“ nemá 
chybu. Myslím, že si každý z nás přišel na své. 
Ne všechno se zdařilo podle našich nejlepších představ, 
ale nikdo nejsme dokonalý. Když se budeme společně 
snažit, tak třeba příště…. 
 Jak se líbilo Vám? Uděláme FARNÍ DEN jako tra-
dici na slavnost Seslání Ducha svatého nebo některé jiné 
z jarních nedělí? Myslíte, že je to dobrá příležitost pro 
setkání lidí ve farnosti? Být spolu, mít radost, že se máme, a že tvoříme jednu farní 
rodinu? 
 Jak jsem slíbila některým z Vás, zveřejňuji se souhlasem svých kolegyň 
z charity recepty na Vegetariánskou gulášovku a Moravské BELEŠE. Ať se Vám dílo 
daří a doufám, že při zkoušení receptů budete na farní den vzpomínat jen v dobrém. 
Těším se s Vámi se všemi na shledanou na pouti u sv.Jakuba 25. července, 
na farním výletě nebo příležitostně i kdekoli jinde. Anna Hylská 

Vegetariánská gulášovka (podle Ivy) 
 Na másle obděláváme pórek, pak přidáme ovesné vločky, sůl, pepř, gulášové 
koření, papriku, kmín a hladkou mouku. Zalijeme vodou, přidáme brambory. Před 
koncem majoránku a česnek. 

Moravské BELEŠE (podle Leonky) 
 Kyne asi ½ hod., tak že 1x zvětší objem. Lžící 
ukrajujeme kousky těsta na pomoučněný vál. Rukou 
upravíme kulatý tvar a uprostřed roztáhneme těsto, aby 
bylo slabé a při smažení se tvořily důlky. Potom hned 
rozpálíme olej a smažíme. 
 Na hotové beleše dáváme do důlku lžící marme-
ládu, navrch tvaroh, kysanou smetanu, šlehačku, co má 

Hladká mouka ½ až ¾ kg 
Sůl 
kvásek z 1 kostky droždí  
(cukr jen do kvásku) 
Mléko 
1 vejce, 
2 lžíce oleje 

RECEPTY 

 

 9  

DUCH JE JEDEN - DARY JSOU RŮZNÉ 
 Svátky třetí božské osoby – Ducha sv. jsme nebyli 
zvyklí slavit nějak výjimečně. Někdy nám Hod Boží svato-
dušní splynul s ostatními nedělemi. Svatodušní vigilie je 
obřad u nás nový, pokud vím, v Kutné Hoře se objevil vlo-
ni poprvé. Vloni jsme oslavili Ducha svatého také tím, že 
v naší farnosti probíhalo biřmování zakončené společně 
stráveným obědem a odpoledním programem na klášterní 
zahradě. Letošní oslavy tohoto svátku z této zkušenosti 
vycházely. 
 Měla jsem možnost prožít program  v roli 
„konzumenta“, aniž jsem byla jakkoliv organizačně zatíže-
ná. Nestává se mi to často, a tak bych ráda prodloužila svá-
teční chvíle do krátké rekapitulace pro ty, kteří se účastnit 
nemohli nebo pro ty, kteří vše připravovali a proto možná 
mnohé ani nevnímali. 
 Kostel sv. Trojice  - sobota večer krátce před devá-
tou hodinou. Hlouček mladých zpěváků, kteří se sem po-
stupně přesunuli z Grunty, kde odpoledne koncertovali ve své kapele Kukaka. Mají 
můj obdiv,  jsou veselí a únavu na nich není vidět. Ostatní návštěvníci jsou z řad 
Kutnohořanů, Čáslavských  i  z okolních obcí. Jsou zde i lidé, které na našich boho-
službách pravidelně nepotkáváme. Na okrajích lavic svítí čajové svíčky, ale kostel je 
víceméně prázdný. Obřad totiž  začíná venku u malého ohně na hřbitově. Je 10. kvě-
ten a obřad světla  na tomto místě mi připadá vhodný i s ohledem na pohřbené pad-
lé z druhé světové války. S rozsvícenými svíčkami se přesouváme do kostela. Násle-
dují čtyři starozákonní a jedno novozákonní čtení. Lekcionář osvětluje ministrant 
baterkou, po každém čtení rozsvítí lektor jednu svíčku na svícnu u obětního stolu, 
později se rozsvítí i svíce na oltáři. Kostel nemá elektřinu, a tak se i bohoslužba oběti 
odehrává v šeru. Po skončeném obřadu se lidé pomalu rozcházejí a rozjíždějí. Atmo-
sféra je tichá a radostná, umocněná májovým večerem. 
 Kostel sv. Jakuba – neděle ráno devět hodin. Farní mše svatá za účasti bratří 
a sester z okolních farností Bykáně a Třebonína. Ale také ze Sedlce, Malína a No-
vých Dvorů.  Odhadem 300 tváří, 300 duší. U oltáře se objevují v průvodu minist-
rantů všichni čtyři „naši“ kněží. Omladina je opět zpěvuschopná. Kostelem 
z východních oken za oltářem pronikají sluneční paprsky, které podtrhují působi-
vost slavnostního obřadu.  V závěru mše máme všichni možnost být přítomni gratu-
laci otci Maříkovi k 85. narozeninám. Dostává praktické dárky na cestu do Lurd 
a také „nehmotný“, ale o to milejší dárek v podobě fanfár, o které se postarali Vojta 
Hylský s Lukášem Teplým. Potlesk doprovázejí jednotlivé gratulace.  Spolu 
s požehnáním dostáváme i pozvání na klášterní zahradu. 
 Areál kláštera sv. Voršily. Zákoutí za kostelem je prostřeno k obědu. Na ohni 
se opéká maso. V kuchyni  u správce kláštera se připravuje káva a další dobroty. 
Jedna školní třída slouží k servírování zákusků, kterým by venkovní teplo neprospě-
lo. Jídla a pití dosyta. Občas je  obtížné vyrovnat se s tím, že romské děti odnášejí 
jídlo domů, někteří je pohotově usměrňují. Pouze jedinkrát jsem zaslechla : „Dobře, 
že si vzaly, ještě by se to zkazilo.“ Úsměv, kterým byl tento výrok doplněn, mohl 
směle soutěžit se sluncem na obloze. 


