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Vydáno: 28. 9. 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.: 777 339 233, e-mail: januhlir@centrum.cz 
  P. Pavel Tobek, tel.: 604 701 114, e-mail: p.tobek@tiscali.cz 
  Pavel Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ 

1.10. Biblická hodina (19.00 – gymnázium) 

7.10. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

11.10. Farní pouť do katedrály 

12.10. Výročí posvěcení chrámu sv. Barbory (7.00) 

12.10. Posvícení v Paběnicích (10.30 – mše sv.) 

15.10. Biblická hodina (19.00 – gymnázium) 

19.10. Výročí posvěcení farního kostela sv. Jakuba (9.00) 

19.10. Celodenní adorace v kostele sv. Jakuba (13.00 – 17.00) 

19.10.  Sbírka na misie 

21.10. Slavnost sv. Voršily (10.00 – mše sv. s o.b. Václavem Malým) 

21.10. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

22.10. Pastorační rada farnosti (18.30 – arciděkanství) 

25.10. Setkání seniorů (16.00 – fara)  

9.11. Pouť v Chlístovicích (8.00 – mše sv.) 

14.10.  Modlitba matek (17.00 – klášter) 

25.10. Posvícení v Bahně (17.00 – mše sv. u kapličky) 

29.10. Biblická hodina (19.00 – gymnázium) 

2.11. Sbírka na diecézní charitu 

4.11. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

18.11. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

23.11. Celodenní adorace v kostele sv. Jakuba (13.00 – 17.00) 

28.11. Slavnostní requiem za jezuitu B. Bridela (18.00 – chrám sv. Barbory) 

29.11. Vikariátní pouť na Libici (10.00 – mše sv.) 

30.11. Sbírka na pojištění objektů v diecézi 

29.11. Den otevřených dveří na gymnáziu 

3.10. Povídání o putování P. Uhlíře po svatojakubské cestě (19.00 – fara)  
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Milí farníci, 
 na úvod bych vám rád vyjádřil dík za vaše modlitby a zájem týkající se výuky 
náboženství pro naše děti. Kromě osmi prvňáků se přihlásilo dalších deset nových 
dětí z prvního stupně ZŠ. Po prvním roce rozhlížení se po farnosti a seznamování se 
s náročnou administrativou bych se rád v tomto školním roce více zaměřil na práci 
s dětmi a začal pravidelně navštěvovat nemocné. Při různých příležitostech (mše sv. 
v obcích, křtiny či svatby...) se dozvídám o starých lidech, kteří dříve chodili do kos-
tela nebo se sami stále modlí. Jsem překvapen a samozřejmě i potěšen jak jsou za 
návštěvu kněze vděčni. Nebojte se mi o takových lidech říci a umožněte mi nalézt 
„opomenuté“. 
 Tak jako minulý rok i letos se budeme moci více poznat na farní pouti, která 
bude tentokrát směřovat do katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. Jak víte, letos si 
připomínáme 700. výročí od jejího založení. Zatímco farní kostel je znamením spo-
lečenství věřících v daném městě, katedrála je symbolickým připomenutím tajem-
ného spojení těch, kteří jsou vedeni biskupem a spojeni křtem a vírou v Ježíše Kris-
ta. Naše pouť má tedy znovu oživit radost, že patříme do společenství církve, tedy do 
společenství Bohem povolaných a Duchem svatým obdarovaných lidí. Protože se 
jedná o pouť celé farnosti, bude pamatováno i na děti. Myslím, že návštěva věží ka-
tedrály či krásný areál v Kuksu potěší nejen je.  

Ke všemu dobrému vám žehná a o modlitbu prosí P. Jan Uhlíř 

FARNÍ POUŤ DO HRADCE KRÁLOVÉ 11. ŘÍJNA 2008 

7.00 odjezd z Kutné Hory (Hraběšín 6.30, Třebonín, Souňov) 

9:00 mše sv. v katedrále Svatého Ducha 

10.00 – 11.30 možnost prohlídky města, biskupské rezidence, katedrálního pod-
kroví a věže, Bílé věže 

11:30 setkání s o. b. Dominikem v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

12:30 odjezd do Kuksu 

13:30 – 16.00 prohlídka Kuksu a Braunova betléma 

18:00 předpokládaný příjezd 

cena: dospělí 200 Kč, děti 50 Kč 

Veškeré prohlídky v Hradci Králové nebo v Kuksu jsou dobrovolné. Stravování 
z vlastních zásob. 
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ 

4.10. 18.00  Kostel sv. Jakuba Kutnohorská hudba gotiky a renesance 
(zpívají sbory Cantica a Tyl, na historické ná-
stroje hraje Svobodné hudební bratrstvo) 

5.10. 15.30  Kostel sv. Jakuba Hudba Kutnohorského kodexu  
(zpívá soubor Gontrassek, varhany – prof. No-
venko, historické nástroje – Svobodné hudební 
bratrstvo)  

27.11.  19.00  Kostel sv. Jakuba Česká kancionálová tvorba napříč staletími 
(Pěvecký sbor ZUŠ KH, varhany – M. Poruba) 

KONCERTY V NAŠÍ FARNOSTI 

Všem, kdo jste se zapojili při „velkém úklidu chrámu sv. Jakuba“, patří 
velké poděkování za pomoc. 

PRAVIDELNÝ ÚKLID CHRÁMU SV. JAKUBA  

Sobota po prvním pátku úklid odpoledne ve 14.00 hodin 

Následující týden pátek odpoledne ve 13.00 hodin 

Zbývající týdny pátek dopoledne v 8.00 hodin 

Každý měsíc probíhá úklid takto: 

 Je vítán každý bez rozdílu věku, kdo si udělá čas a přijde — alespoň někdy — 
pomoci. Práce není náročná, trvá cca. 1,5 hodiny, úklidové pomůcky jsou 
k dispozici. Prosím přijďte alespoň někdy pomoci!  

 
Modlitba růžence  

 vždy před večerní mší sv. od 17.30 
 
 

Mše sv. v kostele Matky Boží  
 každou středu v 18.00  

MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN 

4.12.  Poutní mše sv. v chrámu sv. Barbory  
s panem nunciem mons. D. Causero (18.00)  

13.12.  Farní adventní duchovní obnova (P. Miloslav Fiala)  
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 Čtvrté setkání pastorační rady vedl P. Uhlíř, začalo modlitbou, představeni 
byli sestra Marie-Anna (zastupovala sestru Anežku) a jáhen Pavel Jäger. Kladně 
byly zhodnoceny farní den a májové. Farní výlet bude v sobotu 11. října do 
Hradce Králové (pouť do katedrály, jejíž 700. výročí letos probíhá) a na Kuks. 
Podrobnosti jsou uvedeny na jiném místě Zpravodaje. 
 
 Byly schváleny změny ke správnému prožívání liturgie:  

 
Po tajemství víry při eucharistické modlitbě se bude stát.  
 
Sbírka bude zajišťována více lidmi (dobrovolníci nechť se hlásí p. Malíkovi), aby 
mohla být přinesena v obětním průvodu a nerušila eucharistickou modlitbu.  
 
Lektoři budou vyzváni k zajištění zástupu, pokud sami podle rozpisu nemohou. Mají 
být upozorněni, aby mluvili přímo na mikrofon.  
 
V měsíci říjnu bude středeční mše sv. v kostele Matky Boží a růženec bude 
předříkáván od 17.30 před každou večerní bohoslužbou.  
 
Ti, kdo zadávají úmysl mše sv. jsou vybídnuti, aby se zapojili do bohoslužby např. 
přinášením darů.  
 
 
 Přítomní byli dále informováni o záměru zapracovat do týmu varhaníků pro-
fesionálního regenschoriho (Michal Hanuš z Vrchlabí – dokončuje AMU v Praze).  
 Ve čtvrtek 4.12. se koná pouť ke sv. Barboře se mší sv. v 18:00, byl pozván 
apoštolský nuncius Diego Causero.  
 V sobotu 13.12. bude adventní duchovní obnova farnosti s P. Milosla-
vem Fialou. Podrobnosti k oběma akcím budou včas sděleny. 
 Příští schůzka PRF bude 22.10.2008. 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PRF VE STŘEDU 10.9. 2008  

Zapsal Vojtěch Macek 

P. Pavel Tobek  

ností přesouvá stále více do polohy rituálu, a to až do té míry, že je zcela oddělen od 
přinášení skutečných darů, dnes téměř výlučně finančních, a tím vnitřně vyprázd-
něn. Jinými slovy: kostelní sbírka je naším darem ve prospěch společenství. Dříve 
lidé přinášeli potraviny, dnes naturální směnu nahradila směna peněžní. Co jiného 
by mělo být přinášeno v „obětním průvodu”, než to, co účastníci „obětují”, tedy sbír-
ka? 
 Podobně i při samotné eucharistické modlitbě. Je to jedna modlitba, během 
níž se nám dary chleba a vína stávají nebeským pokrmem. Adekvátní reakcí na tuto 
skutečnost je stání popřípadě klečení. Sezení, byť jen při části modlitby, o nás říká, 
že jsme buď zdravotně indisponování, nebo – a to je horší varianta – je pro nás eu-
charistická modlitba vyprázdněným rituálem. 
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V opačném případě by přesvědčení, že slavením plníme Kristovu výzvu: „To čiňte na 
mou památku“ bylo iluzí. 
 Domýšlení a rozvinutí, nemá-li být změ-
nou, musí důsledně respektovat charakter pr-
votního. Charakter obětní hostiny musí být za-
chován, i když pouze v symbolické rovině. 
A právě symbolika hraje významnou roli. Po-
jmenováním symbolické roviny věcí nebo úko-
nů a jejich následnou ritualizací, se prosté mění 
v posvátnou záležitost. Posvátné je pak třeba 
chránit co nejpečlivějším prováděním rituálu. 
Rituál dále promýšlet a stále znovu aktualizo-
vat. Jinak se stane formálním a bezobsažným 
cvičením, které nemá sílu cokoli zásadního 
v našem životě změnit. 
 Příkladem může být mše svatá. Rozpoznání Krista jako pravého slunce (Sol 
invictus) vedlo, vedle dalších, praktických důvodů, k přesunutí slavení mše z večer-
ních hodin do času východu slunce. Protože ale ráno není dobou hlavního jídla, pře-
stává hrát při hostině lásky prvek nasycení významnou roli. Tím se otvírá prostor 
pro symbolické pojetí a ritualizaci slavení. Prostor uvolněný tím, že téměř odpadá 
společné stolování, je využit jednak k rozvíjení památky formou čtení z Písma, jed-
nak k zdůraznění žehnacích modliteb nad chlebem a nad kalichem. Ze dvou, původ-
ně oddělených, židovských žehnacích modliteb, nad chlebem na začátku hostiny 
a nad kalichem na jejím konci, je vytvořena modlitba jediná, která dalším vývojem 
dostává podobu modlitby eucharistické. Zvolání lidu (svatý, tajemství víry…) vedou 
časem k tomu, že modlitba je „zvukově rozparcelována” na tři části. Připočítejme 
fakt, že kněží po staletí důsledně užívali jako bohoslužebný jazyk latinu, které rozu-
mělo stále méně posluchačů. A když se aklamací lidu 
zmocnily chrámové sbory a ze Sanctus a Benedictus se 
stala hudební díla, bylo zmatení dokonáno – kněz tiše 
pronášel slova eucharistické modlitby, sbor do toho roz-
víjel volání svatý a požehnaný a lidé se v lepším případě 
modlili růženec. Dodnes můžeme v některých kostelích 
zažít tuto praxi; po „Tajemství víry” pokračuje kněz 
v modlitbě potichu a shromáždění věřící vyplňují takto 
vzniklý prostor zpěvem písně, obsahově obvykle velmi 
vzdálené konanému. 
 Jestliže se na událostech Poslední večeře aktivně 
podíleli všichni přítomní, potom nárok „ne-změny” po-
žaduje, aby se i eucharistická modlitba opět stala mod-
litbou celého shromáždění. Cesta jistě nevede skrze sbo-
rovou recitaci příslušných slov. Jde spíše o uvědomělé 
prožívání slaveného, a to jak vnitřní dispozicí, tak vněj-
ším postojem. 
 Začíná to už přinášením darů. Zpočátku ryze 
praktický úkon, kdy bylo třeba z darů přítomných shro-
máždit potřebné množství jídla, se díky změnám okol-
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PRÁZDNINOVÝ VÝLET PO SÁZAVSKU 
 Dne 13. srpna uspořádaly naše far-
nosti výlet na Sázavsko. Odjížděli jsme 
z Kutné Hory a po cestě ještě přistupovali 
další farníci z malých vesniček. Většina 
z nás byli důchodci, ale cestovalo s námi 
i několik mladých lidí s dětmi. Samozřejmě 
nechyběli ani naši kněží. 
 Cesta nám v pohodě ubíhala, a tak 
jsme měli čas prohlížet si z autobusu kraji-
nu. Když jsme se blížili ke Zruči n. Sáza-
vou, naskytla se nám nevídaná podívaná 
na zkázu lesa po nedávné vichřici. Jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, dokáže 
nám příroda vytvořit krásu, ale i zkázu v krátkém čase. Všude ležely polámané stro-
my, poházené různě přes sebe, a dokola se vršily hromady již zpracovaného dřeva. 
Dělníci, kteří tam pracovali, vypadali v celé té spoušti jako mravenečkové. Ať chce-
me nebo nechceme, nabízí se nám myšlenka, jak jsme malincí proti tomu, co je mezi 
nebem a zemí. 
 Když jsme dorazili na první zastávku do Zruče n. Sázavou, všechen ten úděs 
nám vynahradila prohlídka kostela překrásně vybaveného zásluhou zdejšího kněze 
Jaroslava Konečného. Průvodkyně nám vyprávěla o jeho velké snaze obnovit vyba-
vení kostela po řádění zlodějů. Ti pobrali a zničili vše, co se dalo. Také jsme se do-
zvěděli, že místní kněz má velkou zálibu v historických hudebních nástrojích, na 
které dovede nádherně hrát. Však jsme se o tom přesvědčili 25. července 2008 
v chrámu sv. Jakuba na koncertě duchovní hudby, kde pater Konečný hrál společně 
s panem Tomášem Najbrtem.  
 Naše cesta dále pokračovala na poutní místo do Hrádku u Vlašimi. V místním 
kostele sv. Matouše jsme se zúčastnili bohoslužby, kterou sloužili naši kněží: otec 
Uhlíř, otec Mařík a přisluhoval nedávno vysvěcený jáhen Pavel Jäger. Než jsme se 
s tímto poutním místem rozloučili, zašli jsme do nedalekého lesa, kde stojí kaplička 
s obrazem Matky Boží. Podle pověsti je pod ní studánka s léčivou vodou. Každý se 
snažil vzít si trochu té léčivé vody domů. Někteří se svorně podělili o lahve a ostatní 
se alespoň osvěžili v její ledové vodě.  
 Další naše zastávka byla v klášteře sv. Prokopa v Sázavě. I zde jsme byli se-
známeni s historií kláštera a průvodce nám vyprávěl také zajímavé pověsti o sv. Pro-
kopovi, který byl prvním opatem v tomto klášteře. Stáli jsme pod jeho velkým obra-
zem a bylo až úsměvné, jak každý z nás pátral v jeho zachmuřeném obličeji, zda na 
něho mrkne. Jak praví pověst, mrkne sv. Prokop na každého, kdo není hříšný. 
 Výlet jsme zakončili posezením v nedaleké kavárně, kde jsme si pochutnali na 
dobré kávě nebo čaji a úžasném zákusku. V pozdních odpoledních hodinách jsme 
trochu unaveni, ale s příjemným pocitem opouštěli Sázavu. Cestou domů jsme 
v autobuse ochutnali výborné koláčky paní Hylské. 
 Bylo nám spolu s tou velkou farní rodinou zase moc dobře. Děkujeme Ti, náš 
Pane, za Tvoji ochranu při naší cestě a za šťastný návrat do našich domovů.  

Věřící z Hraběšína 
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TRIPARTITNÍ POUŤ KUTNOHORSKÉ FARNOSTI 

 Ve středu dne 13. srpna se horliví kutnohorští věřící shromáždili v osm hodin 
u Billy, aby se vydali na zajímavou pouť, kterou zorganizoval pan arciděkan P. Jan 
Uhlíř. 
 Prvním cílem naší cesty byla Zruč nad 
Sázavou, kde jsme navštívili farní kostel Po-
výšení Svatého Kříže ze 13. století. Poněvadž 
byla naše návštěva předem ohlášena, očeká-
vala nás již paní kostelnice. Nejprve pěkně 
pozdravila svátostného Spasitele a potom nás 
začala podrobně seznamovat s historií i umě-
leckou výzdobou chrámu. Její zajímavý vý-
klad jsme pozorně sledovali, otázkou však je, 
zda jsme se potom také klaněli Tomu, k jehož 
cti to vše bylo vytvořeno. Ve spojitosti s tím 
se vynořuje vzpomínka na návštěvu sv. Fran-
tiška Saleského v milánském dómu. Když se ho po této návštěvě ptali, zda viděl hoj-
nost mramoru a nádheru tvarů, odpověděl: „Co vám mám říci? Ježíšova přítomnost 
ve svatostánku tak zaujala mého ducha, že před mým zrakem zmizela všechna krása 
umění.“  
 Naším dalším cílem byl Hrádek u Vlašimi. Mohli bychom říci, že toto marián-
ské poutní místo bylo středobodem naší pouti, neboť zde byla mše svatá ku cti Pan-
ny Marie. Koncelebroval pan arciděkan P. Jan Uhlíř a dp. Dr. Jan Mařík za asisten-
ce našeho jáhna Pavla Jägera. Po mši svaté byla milostná socha Panny Marie 
s Ježíškem přenesena na obětní stůl z bočního oltáře, který z chrámové lodi není 
vidět. Po modlitbách bylo dosti času poobědvat z vlastních zásob i zajít si pro výbor-
nou vodu ze studánky. 
 Závěrečnou část naší pouti tvořila návštěva údolí řeky Sázavy, kam roku 1099 
přišel sv. Prokop. Nejprve zde žil jako poustevník, obdělával půdu a postavil kostelí-
ček zasvěcený Panně Marii a sv. Janu Křtiteli. Postupně se zde vyvinul známý bene-
diktinský klášter Sázava, který nechal vybudovat český kníže Oldřich, přítel a obdi-
vovatel sv. Prokopa. 
 Zvláštností uvedeného kláštera byla slovanská liturgie, ve které se západní 
římský obřad spojoval s liturgickou staroslověnštinou. Bližší informace nám o tom 
v sázavském kostele podal náš jáhen, který o tom má bohaté vědomosti. 
Po prohlídce přilehlých budov a po volné krátké rekreaci jsme se vydali na zpáteční 
cestu do Kutné Hory. Díky Bohu byla krátká, což nás velmi potěšilo. Autobus totiž 
měl zřejmě již dosti „opotřebované“ pérování, a tak jsme během našeho cestování 
mohli poznávat nedobrý stav našich okresních silnic. Dalším nedostatkem našeho 
autobusu bylo, že neměl mikrofon, a tak jsme se během celé pouti společně pomod-
lili jen tři desátky růžence. Soukromě jich bylo jistě mnohem více, jak k tomu pan 
arciděkan poutníky vyzval. 
 Pro naše putování nám dobrotivý Pán dopřál přímo ideální počasí. Poděkuj-
me za to, jakož i za všechny milosti, které jsme si na naší pouti mohli vyprosit.  

LMM 
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O RITUÁLECH A KOSTELNÍ PRAXI 

 Od doby apoštolů a jejich žáků, 
kdy křesťané plnili příkaz svého Mistra 
a učitele tím, že se scházeli po domech 
k hostině lásky, uplynulo bezmála dva-
cet století. Mnohé se pochopitelně 
změnilo a mnohé, překvapivě, zůstalo 
stejné. Mše svatá, kterou pod širým 
nebem slaví papež pro statisíce účast-
níků se zdá být velice vzdálena prosté 
večeři v kroužku nejbližších, kteří se 
shromáždili v rybářově domě na břehu 
Genezaretského jezera, třeba v Kafar-
nau. Přesto jde principiálně o totéž – 
o naplnění Kristova odkazu, o vyznání 
víry v reálnou přítomnost bohočlověka 
Ježíše a o účast na spasitelné oběti. 
 Velice zajímavý proces posunu od spontánní večeře k formálně prováděnému 
liturgickému úkonu, sešněrovanému řadou předpisů a požadavků, ponechme pro 
tentokrát stranou. Důležité je, že se v každé fázi procesu jednalo o rozvoj, nikoli 
o změnu. Řečeno jinak: slavení eucharistie, jehož jsme týden co týden účastníky, je 
rozvinutím a domyšlením toho, co prožívali apoštolové v jeruzalémském večeřadle. 

 Také sobotní podvečer bude věnován Brideliovi. V kostele sv. Jana Nepo-
muckého představí jeho kancionál Jesličky v dobovém interpretačním (a jistě i his-
torickém knižním) provedení, proloženém neméně poutavým výkladem Michael 
Pospíšil se svým souborem Ritornello. 
 K ránu první neděle adventní patří roráty. I ty našly místo v našem projektu. 
Jejich renesančně–barokní verzi můžete slyšet nebo společně se studenty Církevní-
ho gymnázia sv. Voršily a „pánskou scholou“ zpívat za varhanního doprovodu Karla 
Hinera v kostele Matky Boží Na Náměti. 
 Mše svatá první neděle adventní bude v 9 hodin v chrámu sv. Jakuba a zazní 
při ní adventní barokní repertoár v podání Čáslavské chrámové scholy, posílené 
zpěváky a hráči českobrodského sboru a komorního orchestru Vox Bohemica, opět 
za varhanního doprovodu Karla Hinera. 
 Program nedělního odpoledne bude tematicky věnován jezuitskému řádu. 
Pokud to bude možné a budeme moci využít prostorů jezuitské koleje, rádi bychom 
Vás pozvali na krátké představení barokního školského jezuitského divadla. Jednu 
ze školských her, jež se tehdy na půdě kolejí psaly a prováděly, pro nás v dobových 
kostýmech a jazyce latinském sehraje pražský divadelní soubor Lauriger s umělec-
kou vedoucí, historičkou Kateřinou Valentovou, autorkou knihy Každodenní život 
učitele a žáka jezuitského gymnázia. A zcela na závěr se můžeme těšit videoprojekt-
ci filmu režiséra Otakáro M. Schmidta Nejsme andělé, jen děláme jejich práci, který 
získal v loňském roce cenu za nejlepší český populárně–vědecký dokumentární film. 
 Více se můžete dozvědět na www.bridelius-jeslicky.cz nebo – a nejlépe – ná-
vštěvou některé z výše jmenovaných akcí. 

Petra Bělohlávková  
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nou, osobitou: Brideliovou hmatatelnou stopu 
v podobě historicky cenného mramorového náhrob-
ního kamene z roku 1701, který se v současné době 
nachází v západní předsíni chrámu sv. Barbory, kam 
ho v říjnu 2000 pomáhali přemisťovat studenti Cír-
kevního gymnázia sv. Voršily z jeho předchozího 
umístění v ohradní zdi; onoho náhrobního kamene, 
jež nese jména Fridricha Bridelia a jeho jezuitských 
spolubratrů Jiřího Čapka, Jana Pergera a Václava 
Tatýrka, kteří zemřeli při ošetřování nemocných 
roku 1680, kdy v Kutné Hoře vrcholila morová epi-
demie. 
 Proč ale Bridelius a Kutná Hora? A proč 
v tuto dobu? 
 Rok 2008 je totiž jubilejním 350. výročím 
vydání Brideliova kancionálu Jesličky a při této pří-
ležitosti vznikl mezioborový projekt, jehož jádrem je 
vědecká konference společně s neméně významným 
doprovodným kulturním a duchovním programem. Volba umístění projektu do 
Kutné Hory byla jednoznačná: Bridelius je v chrámu sv. Barbory pohřben. Na pro-
jektu se spolupodílí řada institucí: mj. Akademie věd ČR, FF Masarykovy univerzity 
v Brně, Město Kutná Hora, Státní okresní archiv Kutná Hora, Církevní gymnázium 
sv. Voršily, Společnost pro duchovní hudbu, ŘKF–Arciděkanství Kutná Hora a další 
s podporou Královéhradeckého biskupství, Středočeského kraje aj. 
 Čtyřdenní projekt s názvem Bridelius a Kutná Hora bude začínat ve čtvrtek 
27. listopadu v podvečer v klášterním kostele, a to slavnostním zahájením jak sa-
motného projektu, tak konference, která, jak už bylo zmíněno, je jeho součástí. Při 
této příležitosti bude též slavnostně otevřena malá výstava na téma Jesliček a barok-
ní jezuitské Kutné Hory, která bude během celého projektu přístupná návštěvní-
kům. Čtvrteční večer bude věnován české kancionálové tvorbě napříč staletími 
v rámci koncertu v chrámu sv. Jakuba, na němž vystoupí mnichovský varhaník 
Martin Poruba společně s dětmi z pěveckého sboru ZUŠ Kutná Hora pod vedením 
Jana Drahoty. 
 Oba následující dny, v pátek 28. a v sobotu 29. listopadu bude probíhat v pro-
storách klášterního refektáře významná mezioborová konference Fridrich Bridelius 
SJ – stále nový a neznámý, za účasti cca 40 předních českých i zahraničních literár-
ních vědců, jazykovědců, muzikologů, historiků, teologů a kunsthistoriků na téma 
Brideliovy osobnosti a díla. 
 Páteční den bude zakončen neméně důležitou součástí projektu: requiem za 
Fridricha Bridelia SJ a jeho spolubratry, kteří zemřeli během morové epidemie, 
a požehnáním nově osazeného již zmíněného původního náhrobního kamene. Při 
requiem, které bude v chrámu sv. Barbory celebrovat biskup Dominik Duka, spolu 
s provinciálem jezuitů P. Františkem Hylmarem SJ a dalšími jezuity, zazní hudba 
Brideliova současníka Adama Michny z Otradovic v provedení sboru Týnského 
chrámu v Praze a sólistů za doprovodu orchestru barokních nástrojů pod vedením 
Marka Štryncla (Musica Florea). 
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 V tomto měsíci si tradičně připomínáme svátek 
hlavního patrona a ochránce naší vlasti. Prosby za naši 
zemi, starobylý chorál a slova „nedej zahynouti nám, ni 
budoucím“ zazní také v malešovském kostele, kde budou 
slavit svatováclavskou pouť. Jestlipak se v obci pečou ještě 
pouťové koláče? Uvidíme! Pokud můžeme, rozhodně 
přijďme při této příležitosti do tamějšího společenství 
křesťanů, abychom Pána Boha oslavili v Eucharistii a po-
žádali sv. Václava a zemské patrony o ochranu a pomoc 
vlasti i v naší době…  
A zde je několik údajů o malešovském kostele. 
 Podle přání zakladatele a fundačních listin se přes-
ně jedná o „zámeckou kapli“. Na místě dnešního koste-
la stávala odnepaměti nepatrná dřevěná kaple, zvaná „Žižkův kostel“, tato stavba 
však r.1729 shořela. Na stejném místě dal v letech 1731–1733 hrabě Karel Jáchym 
z Bredy postavit dnešní kostel. Podle další verze dal tento kostel vystavět r.1733 až 
pozdější majitel zámku Jindřich Karel z Osteinu, důkazem toho prý je jeho rodový 
znak nad chrámovým vchodem. Kostel byl opatřen bohatým nadáním a byl prohlá-
šen zámeckou kaplí. Od roku 1762 byl ke zdejší zámecké kapli ustanoven hrabětem 
Maxmiliánem z Osteinu kaplan a byla pro něho založena fundace, vše proběhlo 
po projednání s královéhradeckou konzistoří. Malešovská vrchnost měla vždy za 
úkol finančně podporovat jednoho kaplana. Ten byl podřízen faráři na Bykáni. 
 Malešovské varhany pocházejí ze zrušeného (1797) chrámu sv. Bartoloměje 
v Kutné Hoře. Stavba i vnitřní zařízení jsou v barokním slohu.  

Lubomír Krátký 

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD & ACTIV8 

 Třetí červencový víkend se pro šest tisíc 
mladých křesťanů a tisíc velehradských obyvatel 
proměnil v neopakovatelný zážitek, když se morav-
ské poutní místo stalo dějištěm česko-slovensko-
polsko-maďarského a kdovíještějakého setkání 
mládeže. Nešlo jen o náhražku za celosvětové se-
tkání v Sydney pro ty, kteří neměli prostředky jet 
na druhý konec světa. Velehradský ActIv8 byl pří-
ležitostí setkat se v jedinečném kontextu oslav svě-
tového dne mládeže v měřítku, v němž lze zažít 
pocit obrovského zástupu lidí, kteří ale nejsou ode-
všad, naopak - jsou si i na mapě velmi blízcí.  

Když se za ActIv8 ohlédnu, můžu říct, že to 
bylo setkání velkého formátu. A to i v tom smyslu, 
jak ho chápe svět. Výborná organizace, pestrý, 
v mnoha případech originální a podařený pro-
gram, fůra lidí. Střípky z programu jsou k sesbírání na www.activ8.signaly.cz. 

KOSTEL SV. VÁCLAVA V MALEŠOVĚ 
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 Nicméně všechny okolnosti vy-
bízely k tomu, aby se Velehrad stal 
cílem skutečné pouti, nejen místem, 
kam člověk přijede a pohodlně stráví, 
co mu ostatní přichystali. Řada lidí 
proto vyrazila na cestu dřív než ve 
čtvrtek večer, aby urazila třeba jen 
část trasy ze své domoviny na Vele-
hrad po svých. Mezi ně se nadšenecky 
řadí i kutnohorské spolčo a jeho hosté. 
Naše počty se různě proměňovaly 
podle toho, jak měl kdo možnosti jít 
kterou část trasy, ale protože doba si 
žádá čísla, řekněme, že v plném stavu nás bylo dvacet jedna. 

Z Kutné Hory jsme vyrazili v pátek ráno, týden před začátkem samotného 
ActIv8. Nohy i záda nás rozbolely sotva za humny, přeci jen vedro, těžké batohy a ne 
zrovna idylická asfaltka udělají své. Ale nepohodlí ještě nikoho nezabilo, takže jsme 
se nenechali zastrašit a ťapali a ťapali, až jsme se dostali do stavu, kdy nám připada-
lo, že chodit po světě s dvacetikilovým nákladem je to nejpřirozenější, co člověk mů-
že dělat.  

Pro pořádek, naše cesta vedla přes Chotěboř a Nové Město na Moravě, kde 
jsme našli milý azyl na tamějších farách. Zbytek nocí jsme přečkali pod širým ne-
bem. Ve čtvrtek odpoledne jsme dorazili do Tišnova, kde jsme s pocitem, že sto čty-
řicet kilometrů za šest a půl dne není až taková ostuda, nasedli do vlaku a dojeli do 
Starého Města u Uherského Hradiště (Velehradu nejbližší vlaková stanice) po kole-
jích.  

O pouti by se dalo povídat a psát minimálně tak dlouho, jak trvala samotná 
cesta. Zkusím tedy popsat to nejdůležitější, co nám putování dalo jako celek. Tak 
předně: na vlastní kůži jsme zažili, jaké to je, když se za nás někdo modlí. Všichni 
jsme cestu přežili bez vážnější úhony a měli jsme naprosto zázračné počasí, ušité 
přesně na míru – to není náhoda a už vůbec ne samozřejmost! Těm, kdo na nás 
mysleli, patří veliké díky a ujištění, že na ně bylo cestou pamatováno. Další fakt pro-
kázaný naším náročným experimentem je ten, že dobří lidé se najdou všude. Poradí 
kudy kam, natočí trochu vody (ehm, to je takové to trampské klišé… v našem přípa-
dě šlo většinou o „trochu“ ve smyslu 
dvaceti litrů), nebo se prostě jen zeptají, 
kam míříme, a popřejí nám šťastnou 
cestu. A navíc, procházet s plnou polní 
místy, kde na to nejsou domorodci až 
tak zvyklí, je neobyčejnou příležitostí ke 
svědectví. Nevěřili byste, za jaké exoty 
jsme byli, jak často nás lidé oslovovali 
a jak se tvářili, když pochopili, která 
bije :-). Za další, příroda je velký dar, ve 
kterém má člověk svoje místo. Pěší pu-
tování může člověku pomoci skutečně 
si uvědomit, kde to místo je — v postoji 
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Milí kutnohorští farníci, 
 připadla mi pro mne trochu neobvyklá, avšak milá 
úloha: přispět pár řádky do Vašeho farního zpravodaje. Ne-
obvyklá z pohledu člověka, jehož „trvalým farním bydliš-
těm“ je sousední farnost čáslavská; nicméně člověka, který 
má v posledním roce s farností kutnohorskou cosi společné-
ho. Oním „cosi“ je Fridrich Bridelius SJ; chcete-li Bedřich 
Bridel nebo F.B.S.I. (jak se sám pod svými texty podepiso-
val). 
 Každý z nás si současně s vyslovením nebo přečtením 
Brideliova jména zřejmě vybaví něco jiného: někdo maturit-
ní otázku na téma české literární baroko, především báseň 
Co Bůh? Člověk?; někdo melodii některé z vánočních písní, 
které Bridelius nově zařadil do svého kancionálu Jesličky 
(např. Veselé vánoční hody) a předal tak dalším generacím, 
včetně té naší; někdo ho zařadí mezi jména spolužáků Bo-
huslava Balbína nebo těch, kteří řídili akademickou tiskárnu 
v pražském Klementinu; někdo osobu jezuitského misioná-
ře, který v posledních letech svého života pobýval na Kutno-
horsku, Čáslavsku a žil v jezuitské rezidenci v Golčově Jení-
kově. Někdo (tak jako třeba já ještě před cca 7 lety) si nevy-
baví nic, protože se s jménem Bedřicha Bridela zkrátka do-
sud nikdy nesetkal; možná díky faktu, že se o Brideliovi 
v učebnicích nepsalo („objeven“ byl až v roce 1931 a po roce 
1948 s výjimkou dvou knih z konce 60. let opět 
„zapomenut“). Většina kutnohorských farníků si v souvis-
losti s jeho osobou připomene ještě jednu věc, a to zcela ji-

 Dne 14. srpna se konalo setkání maminek tříkrálo-
vých koledníků s pracovníky charity. Byli jsme rádi, že 
jsme mohli obětavým maminkám, které své děti posílají 
na „Tříkrálovku“ – některé každoročně – poděkovat. Ho-
vořilo se nejen o sbírce, ale mohli jsme maminky sezná-
mit se službami, které poskytujeme a které jim můžeme 
nabídnout (především pečovatelské a odlehčovací služ-
by), s některými našimi plány, přiblížit jim Klub Atrium 
(bude sloužit pro denní pobyt seniorů), který, jak doufá-
me, začneme stavět už v tomto měsíci. Byl čas také na to, 
zeptat se na jejich potřeby, připomínky a nápady.  
 Maminky – a samozřejmě koledníci – ještě jednou 
děkujeme a těšíme se na další Tříkrálovou sbírku! 

BRIDELIUS A KUTNÁ HORA 

SETKÁNÍ S MAMINKAMI TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ 
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STŘEDISKO PŘÍSTAV 

 Po skončení příměstského tábora 
na Majáku měly děti možnost zúčastnit se 
aktivit, které jsme pro ně pořádali v Pří-
stavu. Od 7. července téměř do konce srp-
na mohly dvakrát v týdnu společně 
s vedoucími z řad pracovníků Přístavu 
a střediska A+D chodit na kratší výlety do 
okolí, hrát hry venku i v herně. 
 Hned v prvním týdnu jsme podnik-
li výlet k Velkému rybníku. Protože občas 
poprchávalo a děti se zastavovaly přibliž-
ně každé tři minuty u Vrchlice a každou 
půlhodinu lovily z batůžků svačiny, tak 
jsme nakonec nedošli až k našemu cíli, 
ale i tak jsme se všichni krásně provětrali. Hlavně kluci byli fascinováni vodou, ka-
meny a klacky, kterými po cestě posekali asi tak hektar kopřiv. Zaměstnanci Tech-
nických služeb by tiše záviděli... Viděli jsme po cestě zajímavá zvířátka (např. světél-
kující broučky), i rostliny. Obzvlášť netýkavka měla u dětí velký úspěch; děti ji hle-
daly při cestě, tiskly tobolky se semínky a měly radost, když semínka z tobolek vy-
střelila. Po cestě jsme si zpívali a bylo nám hezky.  
 V tomto týdnu jsme s dětmi hráli ještě všelijaké hry v herně. Dětí bylo 14, 
takže bylo velmi rušno, ale vycházely spolu dobře. Když přestalo pršet, šli jsme ještě 
na dvůr soutěžit. 
 V dalším týdnu děti navštívi-
ly Hasičský záchranný sbor. Hlavně 
páni kluci byli nadšení, protože si 
mohli prolézt všechna možná hasič-
ská auta. 
 V dalších týdnech si děti uži-
ly olympiády, míčů, badmintonu, 
soft tenisu, kuželek, za deštivého 
počasí různých stolních her a kres-
lení. Dokonce se konalo i divadelní 
představení v podání zaměstnanců 
ADéčka a kolegy Jirky z Domku. 
Představení bylo strašně strašidel-
né – o strašidlech!  
 Měli jsme hlavně radost z toho, že když „naše děti“ nemohou trávit 
z nejrůznějších důvodů čas prázdnin tak, jak je pro děti běžné – u babiček a dědeč-
ků, na táborech, u moře, na horách, ale z finančních důvodů třeba i na koupališti, že 
se tolik nenudily a mohly alespoň část prázdnit prožít trochu smysluplně. 

Pavlína Procházková, středisko Přístav 
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POETICKÉ SJÍŽDĚNÍ ŘEKY BEROUNKY 

vděčnosti a pokory. A pak, je úžasné být na cestě s druhými lidmi a dělit se s nimi 
o všechno. Nechci přehánět, ale myslím, že každý z nás na cestě zažil opravdové přá-
telství a společenství.  

Zkrátka, lidová moudrost je skutečně moudrá, když tvrdí, že i cesta může 
být cíl. 

 

Vprostřed prázdnin to bylo. 
Slunce se sklánělo k zemi. 

Spolčo však neotálelo, 
a tak jsme na vodu jeli. 

 
Bylo nás docela dost: 

dvě auta, dvanáct lodí, 
náš pan farář - čestný host, 

celkem pětadvacet lidí. 
 

Po několik srpnových dní, 
jsme v jednom kuse pádlovali, 

zůstávali jsme však klidní, 
a přestávek mnoho dělali. 

 
Berounka je klidná řeka, 

hned svým kouzlem nás svázala. 
Ukázala, tam, kde tekla, 

přírodu, která lákala. 
 

Hlavu jsme kde složit měli, 
v kempech bylo naše sídlo. 
K obědu jsme chleba jedli, 

k večeři zas teplé jídlo. 
 

Jedna velká hezká příhoda, 
legrace tu hora byla, 

a vůbec celá tahle voda 
do paměti se nám vryla. 

Katka Telecká 
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1. Byli bychom rádi, kdybyste se nám 
trochu blíže představil. Tedy — odkud 
a z jaké rodiny pocházíte, kde jste 
trávil svá školní léta? 

 Žamberk, jehož význam pro čes-
kou společnost není mnohdy doceněn, je 
v podhůří Orlických hor. Od mala jsem 
tam vyrůstal a navštěvoval základní ško-
lu. Nevyrůstal jsem tam ovšem sám, ale 
v rodině. Nyní jsou moji rodiče v důcho-
du; to jim nebrání, aby stále pracovali. 
Mám také dva starší bratry. Když jsem 
dokončil ZŠ, všichni jsme se rozlétli do 
světa. V jeden rok nastoupil nejstarší bra-
tr na studia práv do Brna, druhý bratr na 
studia do Hradce Králové (původně truh-
lář, nyní s VŠ diplomem), a já na elektro-
techniku do Dobrušky. Čímž jsme pokryli 
veškeré obory lidského úsilí – já techni-
ku, nejstarší bratr naopak humanitním 
oborem, a prostřední něco mezi uměním 
a zručností. 

 
2. Kdy a proč jste se rozhodl pro stu-
dium teologie? 

 Rozhodnutí přišlo až na konci prů-
myslovky v Dobrušce. Do té doby jsem 
měl možnost poznat pár velmi zajíma-
vých a různých kněží. Samotné rozhod-
nutí pak spíše než nějaký záblesk, rostlo, 
až vygradovalo k tomu „jdu tam“. Byl to 
takový krok do neznáma, přesto nemys-
lím, že by byl vedle. Možná bych ještě 
precizoval tu otázku. Já se rozhodoval 
o svém životním povolání, tedy být kně-
zem. Na studium teologie na univerzitě 
mě pak poslal biskup. Přeci jen zdaleka 
ne všichni, kteří se mnou studovali na 
fakultě, směřovali ke služebnému kněž-
ství. 
 
3. Který z vyučovacích předmětů Vás 
na fakultě nejvíce oslovuje a jaké je 
téma Vaší diplomové práce? 

 Každý předmět je úzce svázaný 
s osobou přednášejícího. Mě nejvíce zau-
jaly přednášky systematické teologie 
(christologie, atd.) prof. Pospíšila, nebo 
ikonografie prof. Royta. Vesměs se mi 
tam ale líbilo všechno – byl jsem velmi 
nenáročný posluchač. Nebál jsem se na-
vštěvovat různorodé semináře. Diplomo-
vou práci jsem psal na osobu biblisty, 
orientalisty a překladatele Bible prof. Jan 
Nepomuka Hejčla, dalšího z málo zná-
mých a přesto významných postav české 
biblistiky. Letos právě uplynulo 140 let 
od Hejčlova narození ve východočeském 

ROZHOVOR S JÁHNEM PAVLEM JÄGEREM 

NOVÉ TVÁŘE VE FARNOSTI 

 Milí čtenáři Zpravodaje, jak jste si zajisté všimli, objevily se během prázdnin 
v naší farnosti nové tváře. Určitě jste nepřehlédli nového kaplana, jáhna Pavla Jägera. 
Abychom se o něm dozvěděli něco více, požádali jsme ho o zodpovězení několik otá-
zek. 
 Personální změna nastala také ve zdejší komunitě sester voršilek. Po jmenování 
S. Anežky představenou a po odchodu S. Magdaleny do Prahy k nám do Kutné Hory 
přišly S. Marie-Anna a S. Benedikta. I pro ně jsme si připravili několik otázek. 

Marie Bisingerová 
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Radmila Větrovcová, hlavní vedoucí tábora, středisko Domek  

STŘEDISKO MAJÁK 

Prázdninový příměstský tábor na Majáku 

 První čtyři prázdninové dny mohly 
děti strávit ve středisku Maják. Ten první 
jsme pro ně připravili soutěž Superstar. Do-
poledne děti nacvičovaly a po obědě soutěži-
ly. Výherci dostali diplom a všichni soutěžící 
nějaké pamlsky za snahu. V úterý jsme vyra-
zili na sportovní den na hřiště na Karlově. 
Děti hrály fotbálek, skákaly přes švihadlo, 
házely si létajícími talíři a hrály vybíjenou. 
Na středu bylo naplánováno koupání u Vel-
kého rybníka. Počasí nám přálo, a tak po 
příjemné procházce k rybníku se děti s chutí 
osvěžily ve vodě. Na zpáteční cestě se ještě „vyřádily“ pod vodopádem. Poslední den 
zůstaly v herně Majáku, protože bylo úmorné horko a vůbec se jim nechtělo ven. 
Tak si pouštěly romské písničky a tancovaly. Někdo si chtěl hrát stolní hry, někdo si 
maloval. V tomto týdnu se tábora zúčastnilo osm dětí. 
 Poslední týden o prázdninách jsme pro děti připravili „tábor pod hvězdami“. 
První den jsme se s dětmi sešli na odpolední diskotéce v herně Majáku a potom děti 
vyráběly pozvánky na připravovaný večerní oheň s opékáním špekáčků. Druhý den, 
nebo spíše podvečer, děti hrály šipkovanou. Hledaly v okolí Přístavu a Majáku obál-
ky a luštily různé kvízy, aby získaly indicie a ty je poté zavedly k ukrytému pokladu. 
Hra se dětem velmi líbila, byly jen trochu zklamané, že nenašly opravdový zlatý po-
klad, ale jen bonbónky. Středeční odpoledne jsme vyrazili do nedalekého lesíka Na 
Rovinách, abychom společně nasbírali dřevo na čtvrteční táborák na dvoře u Majá-
ku. Děti si samy připravily ohniště a netrpělivě čekaly na večer, na opékání špekáč-
ků. Dlouho očekávaný oheň se vydařil, i když z pozvaných rodičů a přátel přišla jen 
jedna maminka. A tímto se děti rozloučily s prázdninami a příměstským táborem. 
Druhého příměstského tábora se zúčastnilo 13 dětí. Celkem se obou táborů zúčast-
nilo 16 dětí. Tak zase příští prázdniny! 
 V Majáku byl dva týdny v provozu také Klub Kotva pro -náctileté, kde probí-
haly běžné aktivity klubu – hry, hudební činnosti, k dispozici byly mládeži také po-
čítače. 

Eva Koudelková, středisko Maják 

připletl do cesty. Po večerech jsme opékali buřty, hráli různé soutěže, vyráběli upo-
mínkové maličkosti. Děti byly rozděleny do pěti pohádkových skupinek. Tak se nám 
po táboře procházely princezny, v koutě kouzlili kouzelníci, na prostranství tančily 
víly, siláky ze sebe dělali piráti. Také jsme s dětmi navštívili ZOO v Jihlavě. Projeli 
jsme se po ní vláčkem, nakrmili stádo koz, děti se vyřádily v dětském koutku. 
 Letošní tábor se nám mimořádně vydařil. Děti se vrátily odpočaté, plné krás-
ných zážitků. Dospělí již tolik odpočatí nebyli, ale určitě mohli být se svou prací spo-
kojeni. 
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 
 V červnu jsme vás informovali o programech, které chystáme o prázdninách 
pro děti z našich středisek. A takhle to všechno probíhalo...  

STŘEDISKO DOMEK 

Letní integrační tábor 2008 

 Oblastní charita Kutná Hora, 
středisko Domek, opět o letošních let-
ních prázdninách pořádala ve dnech 
30.6. až 9.7. 2008 letní integrační tá-
bor, a to již pátým rokem, v obci Ro-
hozná, protože tato malebná vesnička 
nedaleko Jihlavy leží v krásné a čisté 
přírodě. To jistě děti z města rádi ocení. 
Letošní tábor se nesl v duchu pohádek 
a zúčastnilo se ho šestnáct dětí ve věku 
pět až šestnáct let, čtyři vedoucí, dva 
externisté a jedna dobrovolnice. 
 Počasí nám neskutečně přálo, 
takže naše každodenní kroky mířily k nedalekému rybníku. Až se zdálo, že snad na 
jiné aktivity nebude místo a čas, ale naštěstí se ukázalo i pár mráčků a trochu deště 
a my jsme mohli s dětmi vyrazit do okolních kopců, například k Čertovu hrádku. Po 
cestě jsme sbírali borůvky a houby, zvědavě nakoukli do jiného tábora, který se nám 

jsme se naučily slovensky mluvit a tak 
byla odbourána různá jazyková nedoro-
zumění. Co se týká oslovení, nedá se to 
jednoznačně určit. My jsme vlastně po-
znávaly jiný způsob života, který jsme se 
učily žít. Každý se naučil co neuměl nebo 
nevěděl. Naučily jsme se starat o dům, 
jeho údržbu a chod, o zahradu a o zvířa-
ta. Každý den jsme vařily, a tak jsme mě-
ly možnost se naučit vařit. Samozřejmě 
jsme se naučily i slovenskou kuchyni. 
Nechybělo ani studium, kam spadaly 
řádové dějiny, naše spiritualita, církevní 
dějiny. K dispozici nám byl tzv. formační 
tým, novicmistrová a dvě sestry po věč-
ných slibech. Ty nás vedly a formovaly 
k řeholnímu životu. Naučily jsme se mezi 
sebou komunikovat, vytvářet vztahy, 
komunitu i v těch nejtěžších podmín-

kách. Nejdůležitější však z toho všeho 
byla modlitba a budování vztahu k Bohu.  
 
5. Co vše tvoří náplň života sester 
voršilek a konkrétně Vaši zde v Kutné 
Hoře? 

 Naší hlavní náplní je výchova mlá-
deže. Sestry učí ve školách, jsou ve druži-
nách a mateřských školkách. Na prvním 
místě však zůstává kontemplace – mod-
litba. Jsou to společné modlitby breviáře, 
soukromě nebo ve farnosti modlitba rů-
žence. 
 Moje činnost spočívá v tom, že 
pracuji jako pastorační asistentka v kut-
nohorské oblastní charitě. Spadá sem 
práce v šatníku, Majáku (katecheze rom-
ských dětí) a v Přístavu (katecheze). Také 
vyučuji náboženství v 4. a 5. třídě. 

Připravila Marie Bisingerová 
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ROZHOVOR SE S. MARIÍ-ANNOU, OSU 

1. Odkud a z jaké rodiny pocházíte?  

 Pocházím z východních Čech – 
z oblasti Orlických hor. Moje rodina je 
věřící, rodiče se prý seznámili ve spole-
čenství mládeže, kde zpívali ve schole. Ve 
víře nás vychovávali, i když to nebylo 
vždycky jednoduché. Kvůli tatínkově prá-
ci jsme se stěhovali, až jsme zakotvili 
v Náchodě. Farnost tam byla skvělá – 
odtud znám i o. Josefa Tajchla nebo 

o. Karla Moravce… Ve škole jsme si kvůli 
víře někdy užili, ale rodiče nás vždy vedli 
k tomu, že je třeba být na ni hrdý a ne se 
za víru stydět. Připravovali nás i na to, že 
se třeba kvůli tomu nedostaneme na ško-
lu, na kterou bychom rádi atd… Naštěstí 
přišla sametová revoluce… 
 
2. Jaká byla Vaše cesta k řeholnímu 
životu, kdy jste se pro něj rozhodla, 
měla na Vašem rozhodnutí podíl 
i rodinná výchova? 

 Poprvé jsem sestry viděla (jak si to 
mohu pamatovat), když mi byly tři roky – 
protože jedna moje příbuzná byla sloven-
ská sestra voršilka a my jsme ji občas 
navštěvovali. Sestry se v té době staraly 
o postižené děti v ústavech. 
 Když jsem byla větší, jedna moje 
kamarádka mi nabídla, jestli bych s ní 
nejela na prázdniny k sestrám voršilkám 
do Jiřetína pod Jedlovou. S kamarádkou 
Aničkou a s dalšími děvčaty z Hronova 

Žamberku (viz otázka 1.) Myslím, že 
o jeho osobě a díle budu mluvit častěji, 
tak netřeba to rozebírat nyní... 
 
4. Máte nějaké vyhraněnější osobní 
záliby – sport apod.? 

 Z pohybových činností mám rád 
pěší turistiku a volejbal. Za mlada jsem 
hrával za žamberská družstva šachy, bě-
hem studií už nebyl čas. Ač dějepisem na 
školách téměř nezasažen, přesto jsem se 
díky diplomce trošku nadchl pro dějiny – 
přesněji (bouřlivé) české církevní dějiny 
přelomu 19. a 20. století – to ale také 
sami poznáte později. Ostatní záliby bych 
možná shrnul do jediné věty: nebráním 
se (téměř) žádné aktivitě. 
 
5. Co říkáte Kutné Hoře jako takové, 
znal jste naše město již dříve? 

 Má neznalost Kutné Hory mě do 
okamžiku zjištění mého jáhenského pů-

sobiště nechávala chladným. Jako téměř 
každý žák jsem zde byl pouze na školním 
výletě, z kterého si vůbec nic nepamatuji. 
V kolonce „návštěva Kutné Hory“ jsem 
měl „splněno“. Přeci jen, od nás je to tu 
trochu z ruky. Nyní se narychlo učím 
a poznávám, co jsem dříve zanedbal, tedy 
všechno. 
 
6. Co byste na tomto svém, předpoklá-
dáme, že prvním místě, přál sobě 
a nám farníkům? My Vám samozřej-
mě přejeme, aby se Vám u nás líbilo 
a abyste s námi neměl mnoho starostí. 

 To je jednoduché. Sobě bych přál, 
abych tady nedělal ostudu a abych se zde 
naučil vše, co budu do budoucího kněž-
ského života potřebovat. Farníkům pak 
usilovně vyprošuji trpělivost. Stejně tak 
jako bych rád pomohl alespoň některým 
lidem na cestě k Bohu, tak i já sám očeká-
vám, že se tady od druhých sám přiučím, 
jak růst v osobním vztahu s Bohem. 
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jsem tam pak jezdila každé jarní i letní 
prázdniny. Bylo to skvělé a mám na to 
jen nejlepší vzpomínky. Na Křížové hoře 
u sochy P. Marie jsem ve svých 13-ti le-
tech obdržela od Pána povolání. Rodina 
na mé cestě k řeholnímu životu měla po-
díl takový, že mi většinou rodiče potom 
říkali: „Když chceš jít do kláštera, tak se 
ale takhle nesmíš chovat….“ nebo: 
„V klášteře budeš muset to a to… a ne 
toto…“ Asi čekali, že mne to přejde. Moji 
sourozenci moje rozhodnutí trochu chá-
pali, ale protože byli mladší, tak moc ne-
domýšleli, co to bude pro mne i pro ně 
znamenat. Jinak jsem vnímala spíše pod-
poru než kladení zábran… 
 
3. Pracovala jste po nějakou dobu 
také v občanském povolání nebo jste 
hned po skončení školní docházky 
vstoupila do voršilského řádu? 

 Do kláštera jsem šla hned po ma-
turitě (i když rodiče dlouho trvali na vy-
soké škole) a jako postulantka (první pří-
pravné období, kdy dívka už žije 
v komunitě) jsem pracovala ve školní 
družině Základní školy sv. Voršily 
v Praze. 
 
4. Jak probíhala Vaše řeholní forma-
ce a co Vás na ní nejvíce oslovilo? 

 Noviciát (dva roky) jsem měla 
v Praze a naše noviciátní komunita žila ve 
stínu pražské komunity sester – tak jsme 
se mohly také určitým způsobem podílet 
na životě této komunity i na jejich apoš-
tolátě v základní či mateřské škole (měly 
jsme např. katecheze u nejmenších dětí 
ve školce, vedly jsme scholu na dětských 
mších a začaly učit některé třídy nábo-
ženství). V juniorátě (cca pět let – období 
před věčnými sliby) jsem již byla členkou 
pražské komunity a tímto mi přibyly další 
povinnosti, studium na VŠ i hodiny ve 
škole. 
Nejvíce mne oslovil příklad některých 
spolusester (jejich láska k Pánu a oběta-
vost), rodinný duch (to, že patříme k sobě 
– i když jsme se samy navzájem nevybra-

ly), slavení liturgie (oficium jsme zpívaly 
za doprovodu citery) a vědomí toho, že 
naše charizma překračuje hranice a my 
patříme k mezinárodnímu Institutu 
(sestry voršilky jsou ve 36 zemích světa). 
 
5. Co vše tvoří náplň života sester 
voršilek a konkrétně Vaši zde v Kutné 
Hoře? 

 Sestry voršilky mají za svůj hlavní 
úkol ukazovat na Krista a vést k úctě ke 
každému člověku… – většinou nějakou 
výchovnou formou. V každé zemi se tento 
úkol může žít jinak, v některých oblas-
tech světa mají sestry školy, jinde vedou 
duchovní obnovy pro mládež, jinde mají 
misijní stanice s dispenzářem pro nemoc-
né nebo školou pro analfabety, jinde cho-
dí do hor za domorodci, jinde zase vaří 
polévku pro ty nejchudší… Ale všude se 
jistě snaží o to, aby byl vyvážen život 
modlitby, život v komunitě i apoštolát. 
Zde v Kutné Hoře máme Církevní gym-
názium sv. Voršily, kde je mnoho mož-
ností k předávání charizmatu sv. Anděly 
Merici. Ona žila úctu, lásku a otevřenost 
ke každému tvoru… To je i výzva pro nás. 
Já jsem teď v pozici pastorační asistentky 
a připadám si jako jedno „velké ucho“ – 
jsem v klubu pro studenty, mají možnost 
tu sdílet své starosti i radosti. Snad navá-
žeme pěkné vztahy, které se budou při 
hodinách křesťanské etiky nebo nábožen-
ství jen upevňovat. 
 
 V klášteře také připravujeme jedno 
patro jako centrum pro mládež – na du-
chovní obnovy, hodiny náboženství či pro 
společenství mládeže. Potom budou tedy 
i nějaká setkání a víkendové akce… Tak 
jste zváni… (Jednou z připravovaných 
akcí je Duchovní obnova pro dívky, kte-
rou povede o. Karel Moravec – a to 
v sobotu 22. 11. 2008).  
Na přihlášení nebo k položení dalších 
případných otázek týkajících se čehokoliv 
můžete použít moji mail. adresu:  
mariannka@email.cz 
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ROZHOVOR SE S. BENEDIKTOU, OSU 

1. Odkud a z jaké rodiny pocházíte?  

 Pocházím z velmi krásného histo-
rického města Olomouc. 
 Jsem z rodiny, která je nevěřící 
a tak nás nikdo k víře nevedl. Rodina je 
neúplná, mám jednu sestru — též řehol-
nici. 
 
2. Jaká byla Vaše cesta k řeholnímu 
životu, kdy jste se pro něj rozhodla, 
měla na Vašem rozhodnutí podíl 
i rodinná výchova? 

 Jak už jsem se zmínila, pocházím 
z nevěřící rodiny. Moje cesta 
k řeholnímu životu byla dlouhou cestou. 
Po revoluci se začali řeholníci a řeholnice 
objevovat i v našem městě. Bydleli jsme 
na hlavní cestě, která vedla do semináře, 
a tak jsme se vídávali s těmito bratry 
a sestrami. Byli to kapucíni a sestry vor-
šilky. Jednou nás na ulici oslovila sestra 
z našeho řádu, jestli nechceme přijít do 
kláštera. Já a moje sestra, která je o 6 let 
mladší, jsme hned souhlasily. Chodily 
jsme tedy k sestrám a také ke kapucí-
nům. Postupně nás vedly k Bohu, sezna-
movaly nás se svým řeholním životem 
a hlavně jsme nacházely jiné hodnoty, 
podle kterých žít. Náš život se začal po-
stupně měnit, až jsme se v roce 1996 

a 1997 nechaly pokřtít. Naši rodiče nám 
nijak nebránili navštěvovat tyto řády, ba 
naopak. Někteří bratři a kněží chodili 
k nám domů a se sestrami se rodiče také 
setkávali. U kapucínů jsme docházely do 
scholy. Se sestrami spolupracuji od roku 
1990 – voršilské tábory a různá setkání. 
Moje sestra se v roce 2001 rozhodla ode-
jít k sestrám karmelitkám od Dítěte Ježí-
še a já v roce 2005 k voršilkám. Ani ten-
tokrát nám naše maminka, se kterou 
jsme zůstaly, nebránila. I když není věří-
cí, nechápe pro co jsme se rozhodly, 
a myslím, že je to pro ni těžké, vždy má-
me dveře otevřené a můžeme se vzájem-
ně navštěvovat. Jako každá maminka má 
svoji představu o povolání svých dětí, tak 
i ta naše není žádnou výjimkou. Pro nás 
je to nesmírně velký dar a velká milost, 
že si právě nás a právě v této neúplné 
rodině Bůh vybral. A jsme za to vděčné, 
i když vlastní rodina to nepřijímá. Takže 
rozhodnutí k řeholnímu životu přišlo 
v roce 2004 v kapli, právě v jedné z na-
šich komunit.  
 
3. Pracovala jste po nějakou dobu 
také v občanském povolání nebo jste 
hned po skončení školní docházky 
vstoupila do voršilského řádu? 

 Samozřejmě jsem pracovala 
v občanském povolání, několik let 
v olomoucké fakultní nemocnici a potom 
v bezpečnostní službě, jako ostraha ob-
jektu a banky, a také na převozech peněz. 
Tato práce byla dost náročná, jak fyzicky, 
tak i psychicky, a zároveň nebezpečná. 
 
4. Jak probíhala Vaše řeholní forma-
ce a co Vás na ní nejvíce oslovilo? 

 Na řeholní formaci jsme byly po-
slány na Slovensko do slovenské provin-
cie. Byly jsme tam dvě Češky a dvě Slo-
venky. Ze začátku to bylo trochu nároč-
né. Zvykaly jsme si na sebe a postupně 
jsme poznávaly spolusestry z jiných ko-
munit a slovenskou mentalitu. Hlavně 


