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  P. Pavel Tobek, tel.: 604701114, e-mail: p.tobek@tiscali.cz 
  Pavel Jäger, tel.: 776215841, e-mail: pavel.jager@post.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ 

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

3.12.  Adventní koncert (19.00 – chrám sv. Barbory)  

4.12.  Poutní mše sv.v chrámu sv. Barbory za účasti apoštolského nuncia 
(18.00 – chrám sv. Barbory) 

9.12.  Modlitba matek (17.00 – klášter)  

10.12.  Biblická hodina (19.00 – gymnázium)  

11.12.  Setkání seniorů (16.00 – fara) 

13.12.  Duchovní obnova s P. Miloslavem Fialou (14.00 – gymnázium) 

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

18.12.  Adventní koncert gymnázia (16.00 – kostel Matky Boží)  

20.12.  Dětská rorátní mše sv. (7.00 – kostel sv. Jakuba)  

21.12.  Zpovídání (15.00 – kostel sv. Jakuba)  

24.12.  Betlémské světlo (10.00 – Palackého nám.)  

26.12.  Koncert  - Rybova mše vánoční (15.30 – chrám sv. Barbory)  

28.12.  Obnova manželských slibů při mši sv.  

28.12.  Koncert mládežnické kapely KuKaKa (16.00 – kostel sv. Jakuba)  

6.1.  Slavnost Zjevení Páně (18.00 – kostel sv. Jakuba)  

8.1.  Živý betlém (15.00 – u charitního šatníku v Trebišovské ulici)  

10.1.  Tříkrálová sbírka (9.30 – požehnání koledníků v kostele sv. Jakuba)  

13.1.  Modlitba matek (17.00 – klášter)  

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

22.1.  Ekumenická bohoslužba (18.00 – kostel sv. Jakuba)  
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Pá 5.12. Dětská mše sv. s mikulášskou nadílkou (18.00 – kostel sv. Jakuba) 

24.—26. dubna Diecézní setkání ministrantů v Kutné Hoře 

PLÁNOVANÉ AKCE 
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Milí farníci, 
 vstoupili jsme do adventu a tudíž i do příprav na vánoční svátky. Ač je každá 
vnější slavnost pro život člověka důležitá, skrývá i mnoho úskalí. Naše přehnaná 
snaha vše dobře připravit může mnohdy také hodně pokazit. Můžeme se totiž snad-
no stát ustaranou Martou, která bude mít vše v pořádku, ale úplně přehlédne, čí 
příchod do domu oslavuje a kdo vlastně má mít z její práce užitek. 
 Před Vánocemi se ptáme, co by si kdo přál, a přemýšlíme, čím druhému udě-
lat radost. Kéž bychom se též někdy zeptali i samotného Pána Ježíše. Otázka: „Jak 
chceš, Pane, abychom ve farnosti či rodině oslavili tvé narození?“, by měla být sa-
mozřejmostí. Už teď se bojím, že nebudeme příliš čekat na odpověď. A pokud přece, 
pak ho začneme sami přemlouvat, že naše představa je lepší, že je příliš skromný 
a že si oslava Jeho narození zaslouží více dárků, cukroví či zpěvů a kadidla při boho-
službě. Hrozí však, že přehlédneme, že nám svojí skromností chce naznačit vlastně 
jediné: „Nejde mi o dárky, ale o tebe.“ 
 Využijme krásných večerních chvil u adventního věnce ke ztišení a společné 
modlitbě. Dovolme Bohu, aby v nás mohla růst opravdová radost z Jeho přítomnos-
ti mezi námi. Dejme si pozor, abychom se více nezahleděli na dary, které my sami 
do Betléma neseme, než na Toho, kterého tam nalezneme.  

Požehnaný advent i vánoční svátky Vám vyprošuje  P. Jan Uhlíř 

OSLAVA PATRONKY MĚSTA 

Středa 3.12. 17:00 Program na Palackého náměstí 

 19:00 Adventní koncert v chrámu sv. Barbory – zpívá pěvecký sbor  
Bonifantes  
(vstup zdarma) 

Čtvrtek 4.12. 15:00 Beseda s panem nunciem na církevním gymnáziu 

 18:00 Slavnostní mše sv. v chrámu sv. Barbory 
Celebruje arcibiskup  Diego Causero 

 K adventu v naší farnosti patří i slavnost sv. Barbory, proto se v den jejího 
svátku ve čtvrtek 4. prosince v 18.00 hodin sejdeme v chrámu sv. Barbory, 
abychom navázali na úctu našich předků, modlili se za město a chválili Boha za vše, 
čím se v životě naší patronky oslavil. Tradiční poutní mši sv. bude tentokrát celebro-
vat apoštolský nuncius mons. Diego Causero, který přijal pozvání a zavítá do 
naší farnosti.  
 Aby připomínka 620. výročí založení chrámu a oslava sv. Barbory byla 
k našemu duchovnímu užitku a přispěla k růstu Božího království v našem městě, 
pamatujme na tuto událost v modlitbě a obnovme v sobě vztah k místu, kde žijeme 
a kde nás Bůh obdarovává různými dary. 
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 Na adventní dobu jsme pro děti připravili 
skládání obrázku Betléma. Po každé nedělní a dět-
ské mši sv. si budou děti moci vybrat a nalepit je-
den puzzlík. Většinou  se získávání dílků  podmiňu-
je nějakým dobrým skutkem. Vzhledem k tomu, že 
je advent doba radostná, může každé dítě říci, čím 
Pánu Ježíši udělalo v poslední době radost. Protože 
nás však Pán Bůh také obdarovává bez ohledu na 
naše zásluhy, může přijít nalepit dílek úplně každé 
dítě. 
 Aby děti mohly hlouběji zakusit krásu ad-
ventní doby, mohou přijít v sobotu 20. prosince 
na  dětskou rorátní mši sv. Ještě za tmy v 7 ho-
din ráno se sejdeme na faře a se zapálenou svíčkou 
se půjdeme pomodlit do neosvětleného kostela. Po 
bohoslužbě bude na faře pro děti připravena snída-
ně a společné hry.      
   

  Alena Pazderová 

BETLÉMSKÉ PUZZLE A RORÁTNÍ MŠE PRO DĚTI 

 Nejen děti jistě potěší zpráva, že štědrý biskup sv. Mikuláš zavítá také do naší 
farnosti. Stane se tak v pátek 5. prosince v kostele sv. Jakuba. Společně 
s dětmi se shromáždíme na mši sv. v 18.00 hodin a po společné modlitbě se bude-
me moci těšit na vzácnou návštěvu, která v tento čas nikdy nechodí s prázdnou. Pra-
videlná prvopáteční adorace bude výjimečně před mší sv. od 17.45 hodin. Zvány 
jsou samozřejmě nejen děti. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

P. Jan Uhlíř 

Duchovní obnova proběhne v sobotu 13. prosince odpoledne 
v prostorách církevního gymnázia (vstup z Poděbradovy ulice). Pozvání přijal ma-
línský rodák P. Miloslav Fiala, OPraem. (*1928), který bude kázat i při dopoled-
ních nedělních bohoslužbách v Kutné Hoře. Duchovní obnova nabízí čas 
k zastavení, k modlitbě i ke svátosti smíření. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

14:00—14:45 přednáška (gymnázium) 

15:30—16:30 přednáška a beseda (gymnázium) 

16:30 růženec (klášterní kostel) 

17:00 mše sv. (klášterní kostel) 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Štědrý den  
24. prosince 2008  

16:00 kostel sv. Jakuba - mše sv. pro děti  

16:00 Třebonín 

21:00 Grunta 

22:00 Malešov 

23:00 Křesetice 

24:00 kostel sv. Jakuba- půlnoční mše sv. 

Slavnost Narození Páně  
25. prosince 2008  

8:00 Bykáň 

9:00 chrám sv. Barbory 

10:30 Třebonín 

11:00 Křesetice 

18:00 kostel Matky Boží 

Svátek sv. Štěpána  
26. prosince 2008  

7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Chlístovice 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:30 Paběnice 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Matky Boží 

Svátek Svaté Rodiny  
28. prosince 2008  

7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Malešov 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:30 Třebonín 

11:00 Křesetice 

18:00 kostel Matky Boží 

Silvestr  
31. prosince 2008 

16:00 chrám sv. Barbory 
mše sv. na poděkování za uplynulý rok  

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie  
1. ledna 2009   

7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Bykáň 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:30 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Matky Boží 
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3.12.  19:00  Chrám sv. Barbory Koncert chlapeckého sboru Bonifantes  

13.12. 15:00  Grunta  Adventní koncert 
(žáci ZUŠ Kolín) 

18.12. 16:00 Kostel Matky Boží Adventní koncert církevního gymnázia  

24.12. 15:40 Kostel sv. Jakuba Zpívání koled 
(dívčí chrámový sbor) 

26.12. 15:30 Chrám sv. Barbory  J.J.Ryba: Česká mše vánoční 
(USPS Tyl Kutná Hora) 

28.12. 16:00 Kostel sv. Jakuba Vánoční koncert 
(mládežnická kapela KuKaKa) 

31.12. 16:00 Chrám sv. Barbory  Missa patoralis – při děkovné mši sv.  
(USPS Tyl Kutná Hora) 

KONCERTY V NAŠÍ FARNOSTI 

Zdeněk Licek 

 Stylově se svou tvorbou řadí k hudebnímu předklasi-
cismu a ranému klasicismu. Svými kompozičními postupy 
velmi ovlivnil své současníky. S J. J. Rybou má společné stu-
dium na piaristickém gymnáziu v Praze, ovšem o nějaký ten 
rok dříve. 
 Syn proslulého pražského varhaníka Šimona Brixiho 
působil v mnoha pražských chrámech jako varhaník (též v 
kostele sv. Mikuláše na Malé Straně). Mezi uznávané sklada-
tele se zařadil velmi záhy, o čemž svědčí četné skladby, pro-
váděné v letech 1758 – 1771 na každoročních svatojánských 
slavnostech, pořádaných na lodích poblíž Karlova mostu. Dá 
se říci, že doma ve své době zcela dominoval. Roku 1759 se 
stal kapelníkem katedrály sv.Víta. Tuto, v tehdejších dobách snad nejvýznamnější 
funkci v pražském hudebním životě, zastával až do své smrti. Jeho umělecký věhlas 
pronikl velmi brzy i do zahraničí. V Polsku, Rakousku i na západě Německa patřil v 
sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století k nejhranějším autorům chrámové 
hudby. Jeho latinsky psaná „Missa pastoralis“ je dílo plné energie a téže lásky a ra-
dosti, o které píši v případě nám všem známé „Rybovky“. 
 Přeji upřímně vám všem, čtenářům farního zpravodaje, nejenom kvalitní hu-
dební zážitky, ale i, a to především, mít poddajné, měkké srdce, schopné i ve shonu 
dnešní doby vnímat a přijímat tu lásku, radost, naději a pokoj jako veliký dar a výsa-
du.    

OTEVŘENÝ KOSTEL SV. JAKUBA O VÁNOCÍCH 

St 24.12.,Čt 25.12., Pá 26.12. a Ne 28.12. (14:00 – 16:00)  
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 Zanedlouho tomu bude 200 let, co se ve Vídni v roce 1815 představitelé hlav-
ních evropských států dohodli na diplomatickém zastoupení svých vyslanců na ci-
zích panovnických dvorech. Dohoda měla po skončení napoleonských válek uklidnit 
napětí v Evropě a zlepšit informovanost a vztahy mezi jednotlivými státy. Jednání 
se účastnil i zástupce papežského úřadu a papežského státu. Základní dohodnuté 
prvky smlouvy se v diplomacii 
využívají dodnes. 
 Každý stát má právo na 
ochranu a určitá privilegia 
svého vyslance na cizím dvoře. 
Dohodou se potvrdil tradiční 
název zástupce papežského 
státu — nuncius (lat. posel). 
Plný titul apoštolský nuncius 
pak odkazuje na přímý vztah 
s úřadem, který vykonává pa-
pež. Funkce nuncia odpovídá 
klasickému diplomatickému 
zastoupení první třídy, tj. vel-
vyslanci. Agenda zahraniční politiky Vatikánu patří do kompetence Státního sekre-
tariátu (jakýsi premiérský post) v Sekretariátu pro styky se státy (ministerstvo za-
hraničí). Nuncius, znalý situace ve státě a v církvi, je ve spojení s papežem a v dneš-
ní době hraje významnou roli při výběru vhodných kandidátů na uprázdněný bis-
kupský úřad v některé místní diecézi. 
 Mezi diplomaty má ve většině světových států nuncius čestnou funkci, vyplý-
vající z jednoho článku dohody zmíněného vídeňského kongresu. Často můžeme 
slyšet, že je doyen (franc. děkan, nejstarší) diplomatického sboru. Doyen je ten, kdo 
zastupuje celou skupinu všech vyslanců a velvyslanců a jejím jménem vystupuje na 
oficiálních setkáních. Tuto funkci nuncius v Praze zastával od vzniku Českosloven-
ska. S nástupem komunistické totality však nastala změna. Vatikán byl vyhodnocen 
jako „nepřátelská moc“ a případným diplomatům nebyla udělována vstupní víza. 
Obnovení zastoupení Apoštolského stolce v Československu pak přišlo v září 1990. 
Nuncius se opět stal doyenem sboru — tuto funkci do té doby vykonával velvyslanec 
zanikajícího státu NDR. V porevolučním období v Praze působí již třetí nuncius. 
 Nynější zástupce Apoštolského stolce, mons. Diego Causero (*1940), pochází 
ze severní části Itálie. Než v roce 1973 nastoupil do diplomatických služeb, absolvo-
val v Římě zvláštní diplomatickou akademii. Kromě jiných dovedností je v ní kladen 
zvláštní důraz na jazykové vzdělání. Mons. Causero plynule ovládá pět světových 
jazyků (v každém novém působišti však vzniká nová potřeba porozumět domácí ře-
či; po více než čtyřech letech působení v České republice se částečně naučil i česky). 
 První diplomatické zkušenosti sbíral jako sekretář a tajemník nunciatur. Než 
se stal samostatným nunciem přijal biskupské svěcení, kterým byl po právní stránce 
vyčleněn z pravomoci místních biskupů. To nunciovi obecně umožňuje zachovat 
potřebný odstup a objektivitu. Mons. Causero byl při biskupském svěcení jmenován 
titulárním arcibiskupem z Mety. Na mapě to místo ale nenajdeme. Jedná se o v mi-
nulosti zaniklou diecézi, zřejmě někde v severní Africe v oblasti Numidie. V roce 

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS 
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 Společenství mládeže se od září víceméně pravidelně schází ve dvou sku-
pinách: mladší (ve věku odpovídajícím druhému stupni základní školy) a starší. Za-
tímco starší dočasně bojují s nízkou účastí zapříčiněnou současně probíhajícím ta-
nečním kursem a konceptuální program odstartují až s novým kalendářním rokem, 
mladší se scházejí v hojném počtu a svědomitě se zabývají konkrétními texty boho-
služby slova vždy nadcházející neděle. 
 Pro mládež ve věku 15+ se na víkend 12. – 14. prosince připravuje adventní 
duchovní obnova. Zváni jsou všichni spadající do této věkové kategorie, pro bližší 
informace a přihlášky se obracejte na P. Pavla Tobka. 

Katka Telecká 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ 

Pavel Jäger 

2001 byl zvlášť jmenován titulárním arcibiskupem gradským, tj. v zaniklé italské 
metropolitní diecézi. 
 Díky zvyku střídat poměrně často působiště diplomata působil současný čes-
ký nuncius již v mnoha státech na třech světových kontinentech např. v Nigérii, Sý-
rii, Španělsku, Austrálii. Byl také pověřen být zvláštním zástupcem Apoštolského 
stolce v Ženevě při OSN. Do úřadu nuncia v České republice byl jmenován od 10. 
ledna 2004. Od té doby se účastní jednání se státní správou, je zván na zasedání 
České biskupské konference a zejména informuje „církevní ministerstvo zahraničí“ 

VÁNOČNÍ KONCERT MLÁDEŽNICKÉ KAPELY  

Katka Telecká 

 Mládežnické hudební těleso doposud známé jako KuKaKa chce všechny své 
příznivce i ty, kteří se příznivci teprve stanou, ujistit o pilných přípravách na již tra-
diční vánoční koncert. Ten se letos uskuteční o Svátku Svaté rodiny (neděle 28. 
prosince) v kostele sv. Jakuba. 
 Těšit se můžete na osvědčený 
repertoár loňských vystoupení, ale 
samozřejmě i na zbrusu nové kousky. 
My se těšíme na vás! 
 Kapela se rekrutuje převážně 
z řad studentů Církevního gymnázia 
sv. Voršily a členů kutnohorského 
společenství mládeže. Jejím prvním 
oficiálním počinem byla účast na 
letním Open Space festivalu křesťan-
ských kapel, který se konal v srpnu 
2007 v rámci Celostátního setkání 
mládeže v Klokotech u Tábora. Od té doby koncertuje v plné sestavě příležitostně, 
převážně v Kutné Hoře a okolí. Její členové však často hudebně doprovázejí dětské 
nebo mládežnické bohoslužby ve farnosti. Z tohoto zaměření vychází i repertoár 
celé kapely – ten se skládá výhradně z přejatých písní: klasických „kytarovek“, tradi-
cionálů či spirituálů, ale i lidových písní, přizpůsobených nástrojovému obsazení 
a hudebnímu vkusu kapely. Počet členů se proměňuje koncert od koncertu, většinou 
se ale blíží číslu třicet. 
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JAKUB JAN RYBA A VÁNOČNÍ HUDBA 
Milí přátelé, 
 zcela úmyslně začínám citací výstižného 
kréda, zapsaného v osobním deníku jednoho 
z nejvzdělanějších českých kantorů období kla-
sicismu – Jakuba Šimona Jana Ryby, pokroko-
vého učitele, který ovládal kromě češtiny, něm-
činy a latiny také řečtinu, francouzštinu a ital-
štinu, učitele, upřímně milujícího své žáky 
a působícího na ně svým pozitivním příkladem. 

Rybův celoživotní přístup k malým svěřencům a k ostatním lidem obecně dokládá 
malý úryvek z jednoho jeho dopisu: „Žádá se, aby učitel poctivě plnil povinnosti své-
ho stavu, má být zbožný, rozšafný, pravý křesťan nejen slovy, ale i činy.“ 
 J. J. Ryba studoval v Praze na piaristickém gymnáziu a docházel také do teh-
dy významného hudebního učiliště – jezuitského semináře sv. Václava. Když jeho 
otec onemocněl, přerušil studia, absolvoval jednoroční učitelský kurz a roku 1785 se 
vrátil domů, do Nepomuku. Měl tam slíbené učitelské místo, které ale nedostal. Po 
této docela velké životní krizi odešel do Mníšku pod Brdy, kde působil jako učitelský 
pomocník. Můžeme se pouze dohadovat, do jaké míry to byla oběť a ústup z ideálů 
nadaného mladého člověka, zda uvažoval o dráze hudebního skladatele v metropoli 
či o studiu teologie. Ke svému učitelství však nepřistupoval jako k chabé náhradě či 
existenční nutnosti, nýbrž s plným nasazením, zejména ve svém hlavním a posled-
ním působišti od roku 1788–na škole v Rožmitále pod Třemšínem. 
 Celý život sepisoval různá ponaučení a učebnice, a to nejen pro své rožmitál-
ské žáky. Svou všestrannou teoretickou činností položil základy české hudební ter-
minologii. Potýkal se s různými těžkostmi doby, ve které žil – doby konce 18. století, 
kdy byly v rakouské monarchii uváděny do praxe reformy Josefa II., kdy ve Francii 
skončila revoluce a k moci se dostal Napoleon Bonaparte, kdy byl často nepochopen 
rodiči svých žáků, správcem panství i rožmitálským farářem. Na druhou stranu se 
také často radoval, když jeho vynikající pedagogické výsledky, příkladně vedený uči-
telský deník a podrobná žákovská kronika byly několikrát oceněny z vyšších míst 
a četné jeho stížnosti byly uznány jako oprávněné. 
 Rybova skladatelská tvorba je poměrně rozsáhlá, zahrnuje písně na české 
texty, árie, sonáty, kvartety, koncerty, symfonie, zhudebněné mše a další. Na zákla-
dě jeho vlastních seznamů, deníků a dalších pramenů lze odhadnout, že celkový po-
čet skladeb se blíží číslu 1300. Jeho nejznámější skladba „Česká mše vánoční“ 
vznikla v roce 1796. Sám autor jí, jak se můžeme dočíst v jeho deníkových zápiscích, 
nepřikládal velký význam. Cenil si však toho, že byla v českém jazyce, což v té době 
nebylo obvyklé. Tajemství, proč je i v dnešní době tak oblíbená a žádaná, tkví podle 
mého názoru v její prosté a přitom krásné srozumitelnosti, v radosti z narození Ježí-
še Krista, v Rybově osobitém vyjádření velké naděje, kterou nám náš Pán dal právě 
v osobě svého syna. Taková láska, pokoj a radost, tryskající hudební řečí, osloví ge-
nerace a generace lidí. 
 Druhou výraznou hudební osobností Čech 18. století byl František Xaver Bri-
xi. Chci ho představit v souvislosti s interpretací jeho zhudebněné mše 31. prosince 
tohoto roku v chrámu sv. Barbory v 16.00 hodin v rámci tradiční děkovné bohosluž-
by za celý uplynulý rok. 

Bohu, vlasti, lidu sloužit, 
 po obecném blahu toužit, 
s múzami se celovati, 
čísti, housti, rýmovati, 
vzdělávat se bez ustání 
jest mé denní zaměstnání.  
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Pavel Jäger 

 Každý článek pojednávající o betlémech začíná 
sdělením, že betlém a betlémářství k tradičním čes-
kým Vánocům prostě patří. Je tomu tak i nyní. Myš-
lenka přiblížit příběh narození Ježíše si, od prvního 
pokusu sv. Františka z Assisi (1223), získala mnohem 
později v Čechách nevídanou popularitu. 
 Betlém u nás začal svoji dlouhou pouť v druhé 
polovině 16. století; shodou okolností v době jednání 
Tridentského koncilu, který se betlémy krom jiného 
také zabýval. S příchodem mladého řádu jezuitů na 
české území (1556), přišel do Prahy také betlém. Řád 
se ho chopil a snažil se ho využívat pro své pastorační 
účely – i tímto způsobem se snažil přivést různé jino-
věrce do katolických kostelů. Když se podíváme na 
mapu českého betlémářství a vidíme tam určitá centra, 
není těžké si vysvětlit, proč jezuité přinesli jesličky zrovna tam – Krkonoše, Orlické 
hory, Jeseníky – tyto oblasti se na přelomu 16. a 17. st. staly útočištěm mnoha nábo-
ženských skupin a sekt. 
 Na začátku 17. století v podhůří Orlických hor vznikla jezuitská Mission Mon-
tanis Ziambergensis. Tato misie široce působila po celých východních Čechách, kde 
snad v každém kostelíčku stály alespoň malé jesličky. Pro rozvoj řezbářství jistě při-
spěl dostatek dřeva z horských lesů a dostatek času, dlouhé zimní večery v nehostin-
ných podmínkách. 
 Určitá sekularizace typického chrámového „inventáře“ přišla v období osví-
cenství. Betlémy byly z kostelů vyhazovány jako zbytečné jezuitské divadlo. Tímto se 
tradice stavění betlémů rozšířila i do domů obyčejných lidí. Betlémy ztratily punc 
výjimečnosti a luxusu a staly se skutečně lidovými. 
 Betlémáři pracovali porůznu. Betlémy mohly být jednoduché: od obyčejných 
dřevěných figurek, přes využití různých materiálů metodou co je zrovna po ruce, až 
po složité stavby zabírající několik metrů čtverečních. Betlémy bývají statické i po-
hyblivé (snad nejznámější v Třebechovicích pod Orebem). Co se týče vzhledu figu-
rek, českým specifikem je oblékání postav do staročeského oblečení. Dodnes se ta-
kovýmto způsobem tisknou papírové betlémy od Josefa Lady (1919) nebo Mikoláše 
Alše (1902-4). Řádově před sto lety byly velmi známé orientální betlémy. Svým 
vzhledem se snažily zobrazit tehdejší Palestinu se vším všudy – písek, palmy, hlině-
né chatrče, věže. Drtivá většina jejich autorů se však do Palestiny nikdy nepodívala 
a tak záleželo pouze na jejich představivosti a údajích zprostředkovaných z knih 
(např. cestopisy prof. Alois Musila nebo prof. Jana Hejčla). Vznikla nám tak skuteč-
ně roztomilá díla. 
 Vesničkou betlémům zaslíbenou můžeme označit Kryštofovo Údolí nedalo 
Liberce. Jak sami v „muzeu“ (vlastně je to jeden sál místního hostince) říkají, tamní 
obyvatelé nemívali přes zimu co dělat, tak každý stavěl betlémy. Téměř každá chalu-
pa měla zvláštní místnost vyhrazenou pro svůj betlém, na který se chodili dívat sou-
sedé a hosté přes celý rok a nejen o Vánocích. 

BETLÉMY 
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 17.10.2008 jsme my, děti 
z kutnohorského a křesetického nábo-
ženství s panem farářem Uhlířem 
a jáhnem Pavlem, vyjeli na třídenní 
výlet do Hoješína do kláštera Škol-
ských sester sv. Františka. Na místě 
nás přivítala sestra Terezie. Večer 
jsme si pouštěli film o životě Pána 
Ježíše a pak šli spát. 
 Druhý den pro nás dospělí vy-
mysleli hezkou hru: chodili nebo spíš 
běhali jsme kolem zámečku a hledali 
úryvky z Písma svatého. Po dobrém 
obídku jsme vyrazili na výlet kolem 
sečské přehrady, kterou právě vypouštěli. Velikost přehrady nás ohromila. Když 
jsme vešli do jehličnatého lesa, hráli jsme hru „Král vysílá své vojsko“ a taky skvělou 
šiškovanou. Po chvíli, když jsme se blížili k přehradě, zaujal nás potok, který do ní 
přitékal. To byste nás neznali, kdybyste si mysleli, že zůstaneme na cestě :-) Vrhli 
jsme se do bahna, až tam zůstala jednomu z nás bota. Ještě večer v postelích jsme se 
tomu museli smát. 
 V neděli jsme se vzbudili, nasnídali se, ale co by to bylo za neděli bez mše sva-
té! Tu vedl pan farář Uhlíř. Jáhen Pavel nám dal na konci našeho pobytu požehnání 
a od sestry Terezie jsme dostali dárečky. 
A pak už jen: „pá pá Hoješíne!!“         

Terezka Cinerová a Helenka Böhmová 

TŘÍDENNÍ VÝLET DO HOJEŠÍNA 

PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU 

Olga Svobodová 

 Již přes rok připravuje otec To-
bek na křest šest katechumenů: Kris-
týnu Sosnovcovou, Martina Bartoše, 
Jana Hálu, Olgu Svobodovou, Josefa 
Pelikána a Annu Cissé. 
 Jako jednoho z nich mne dne 
10. října při večerní mši svaté 
v kostele sv. Jakuba čekal další krok 
k přijetí křtu – katechumenát, před-
stavení církvi. 
 Špetku nervozity před začátkem 
v nás rychle rozpustily libé tóny kytary 
se zpěvem sboru, a tak jsme plni očekávání za podpory kmotrů a všech přítomných 
předstoupili a vyznali svou touhu stát se Kristovými učedníky. Za všechny katechu-
meny snad mohu říci, že po pronesení modliteb a po požehnání jsme prožili mši 
svatou s novými pocity radosti a pospolitosti. Křest, na který se všichni moc těšíme, 
by měl proběhnout o Velikonocích. 
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 Tentokrát uspořádal otec Uhlíř 
pouť pro naši farní rodinu do jeho rodné-
ho města – Hradce Králové. Psalo se da-
tum 11. října 2008, kdy jsme brzy ráno 
čekali na zastávce autobusu v Hraběšíně. 
Bylo nám zima a pro mlhu nebylo vidět na 
pár kroků. Všichni jsme si říkali, že z té 
pouti kvůli pošmurnému počasí asi moc 
nebude. Opak však byl pravdou... 
 Po cestě jsme přibrali další poutníky z Třebonína a poté pokračovali dál do 
Kutné Hory. Tam se k nám připojil další autobus a cesta se nasměrovala na Hradec 
Králové. Naším hlavním cílem byla bohoslužba v katedrále Sv. Ducha. Cestou jsme 
se na vyzvání otce Uhlíře pomodlili celý růženec. Díky funkčnímu mikrofonu jsme 
předříkávání modlitby slyšeli po celém autobuse. 
 Po vystoupení z autobusu jsme si chůzí, či spíše poskakováním, proklepali 
ztuhlé nohy na schodech ke katedrále. Jen jsme se vydýchali a trochu porozhlédli 
kolem, byl čas jít na bohoslužbu. Sloužil ji samozřejmě otec Uhlíř, otec Tobek a při-
sluhoval jáhen Pavel. Otec Tobek měl jako vždy pěkné kázání. Po slavení eucharistie 
jsme svorně přistoupili ke stolu Páně ke sv. přijímání. Byl to pro nás neobyčejný 
zážitek, zvláště pro ty, kteří jsme tu byli poprvé. Měli jsme radost, že sem patříme. 
Po bohoslužbě jsme si ještě poslechli výklad o historii a umělecké výzdobě katedrá-
ly. Všechno se nám to moc líbilo.  
 Z Velkého náměstí jsme poté obdivovali nádheru katedrály a celé to panora-
ma kolem. Spojitost s katedrálou má také kaple sv. Klimenta, patrona diecéze, která 
se nachází pod Bílou věží. Z její kopule září do daleka atributy sv. Klimenta – papež-
ská tiára a zkřížené svatopetrské klíče. Katedrála byla založena královnou Eliškou 
Rejčkou roku 1308. Letos si připomínáme sedmisté výročí jejího založení. Ve věžích 
jsou zavěšeny čtyři zvony z nichž největší se jmenuje Orel.  
 Ti zdatnější z nás se vydali po scho-
dech ke zvonům a za malou chvilku nám 
mávali z malinkých okének věží. My ostat-
ní jsme se šli zatím s průvodcem podívat 
do rezidence biskupství. Líbil se nám 
krásný salón, kde se přijímají zvláštní ná-
vštěvy. Zde byli mimochodem přijati také 
naši poslední dva prezidenti. Nahlédli 
jsme i do ubytovacích prostorů pro zvlášt-
ní návštěvy biskupství. Naše kroky dále 
vedly do kaple, ve které byl roku 1950 taj-
ně vysvěcen o. b. Karel Otčenášek. Svůj 
úřad ale mohl vykonávat až po listopadu 
1989.  
 Ještě odpoledne jsme se sešli s o. b. Dominikem v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Při naší nesmělosti se ho za nás otec Uhlíř zeptal na jeho životní vzpomínky. 
On nám pak vyprávěl zážitky ze svého kněžského života. Nakonec jsme mu poděko-
vali potleskem.  

NAŠE POUŤ DO KATEDRÁLY V HRADCI KRÁLOVÉ 
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 P. Pavel Tobek 

slov, je to znamení vztahu, poselství spřízněnosti. Hodnota daru se neměří penězi, 
ale štědrostí. Ta spočívá v připravenosti dávat a dávat se. Čistě, nezištně, bez nároků 
na reciprocitu v tomto nebo budoucím světě. 
 Nádherně s tím koresponduje tradice anonymního ukládání dárků pod stro-
meček, tolik odlišná od obvyklé praxe obdarovávání při ostatních příležitostech. 
Potlačení identifikace dárce vytváří prostor pro pravdivou odpověď na klasickou 
dětskou otázku. „Opravdu dárky nosí Ježíšek?“  „Ano, dárky opravdu přináší Ježíš 
a dobří lidé mu v tom pomáhají.“ 
 S čistým a citlivým srdcem, osvobozeným skrze adventní putování od každé 
sebestřednosti, jsme připraveni obdarovávat, ale také přijímat obdarování. Jsme 
připraveni pochopit a prožít Štědrý večer. 

 Jak víme, naše farnost se pyšní krásným betlémem, který bývá zpravidla vy-
stavován na bočním oltáři u vchodu směrem k faře. Do každého jistě vstoupí pocit 
klidu a pohody, když se o Vánocích u rozzářeného betléma zastaví a prohlédne si tak 
reálně vypadající betlémskou scénu uprostřed smrkového porostu. Kolik práce, ná-
mahy, sebezapření a dohadů se však za tímto dílem skrývá, o tom bych se tu chtěl 
nyní zmínit. 
 Vše se odehraje zpravidla v sobotu, 
před vánočními svátky, dopoledne, s leh-
kým přesahem do odpoledních hodin. 
Většinou se nás tam sejde tak sedm, osm, 
někdy i deset šikovných rukou, přičemž 
sestava je vždy takřka stejná.  
 Vše začíná přípravou smrčků, s tou 
je vždy největší práce. Takový smrček se 
musí dole dobře ohoblovat a nakonec 
vsadit do stojanu. Ne vždy je to ale snad-
né a bez hrubé síly to jde jen málokdy. 
Smrčky tvoří kulisu celého betléma, ne-
sou ozdoby a světla. Na ty vyšší smrčky se 
světla dostávají pomocí koštěte, na ty nižší normálně rukama. Největší legrace je, 
když jsou všechna světla na stromech, a při zkoušce zda svítí, nesvítí. Tato zkouška 
se dělá vždy ještě před samotným umisťováním světel, ale hold se může stát, že se 
některé světlo uvolní a to se pak musí najít. Zatím se nám to vždycky povedlo. 
 Po vytvoření celé kulisy přichází to nejdůležitější - betlémská scéna. U té se 
vždy nejvíc dohadujeme, například o tom, jak to vypadalo před rokem, kde stála ta 
či ona ovce, kudy táhla ta stará paní kozu, jestli šli tři králové v řadě za sebou, kam 
umístit toho malého pána s tím velkým kaprem, a tak dále, a tak dále, prostě je to 
piplačka, ale zároveň i sranda. 
 Na závěr celé této akce je posezení v teple na faře, u cukroví a teplého čaje 
s dobrými pocity z vykonané práce. 

STAVĚNÍ BETLÉMA 

Antonín Grenar  
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 „Vánoce, Vánoce přicházejí…“ tak jako každý rok. A my se, každý podle svého 
naturelu a svých možností, na jejich příchod připravujeme. Dobrá příprava vyžaduje 
porozumění tomu, co má přijít. Pro přicházení Vánoc se vžilo slovo latinského půvo-
du advent. Je to doba očekávání, období dlouhých večerů prosycených vůní pečené-
ho cukroví a svitem svíček na adventním věnci. Advent je tajemným časem, kdy se 
v hluku každodennosti snažíme zaslechnout něco z poznenáhlu se ohlašujícího po-
selství Vánoc.  Způsob, jakým pojímáme požehnaný čas vánoční, určuje zásadně 
naše prožívání adventu. A naopak: intenzita vánočního prožitku bývá přímo úměrná 
opravdovosti naší snahy naslouchat a porozumět adventnímu tajemství. 
 Advent – přicházení – znamená v prvé 
řadě ochotu vydat se na cestu. Abychom dosáhli 
cíle, musíme začít „přicházet“. Předpokladem je 
vykročit z vlastní zabydlenosti. Ta nemusí být 
sama o sobě špatná, ale poutá nás k už zavedené-
mu a brání mám putovat, objevovat. Vedle síly 
k opuštění „svého kosmu“ důvěrně známých 
vztahů, předmětů i odpovědí potřebujeme  také 
směr – znamení, které by nám ukázalo cestu. 
Musíme v sobě probudit citlivost pro ono tiché 
vnitřní, které nás znovu a znovu volá k vánoční-
mu stolu i k betlémským jeslím. Oním „tichým 
vnitřním“ může být jednou naše svědomí, jindy 
slova náhodně zaslechnutá či přečtená a ještě 
jindy pohled na hvězdnou oblohu nebo do očí 
milované bytosti. Trochu paradoxně je to právě 
citlivost, která nám umožní, abychom se přestali 
„klanět“ síle, moci a bohatství a hledali pravdu, 
spravedlnost a lásku. 
 Vydat se na cestu, následovat znamení, stát se citlivým je nutné, ale ne dosta-
čující. Na cestě mohou čekat nemilá překvapení – bloudění a pády. To je riziko pu-
tujících. Advent je časem naděje, že všechna naše zabloudění a všechny naše pády 
nemusí být fatálním a beznadějným prožitkem. V adventní citlivosti začínáme rozu-
mět vánočnímu příběhu o bezbranném dítěti, které láskou přemáhá každou podobu 
zla, včetně té finální, totiž smrti. Ne, že by v adventním rozechvění přestaly být naše 
chyby chybami a naše selhání selháními, ne že by vánoční sentiment měl bagatelizo-
vat jejich závažnost. Naděje tkví v tom, že jsou jako chyby a selhání rozpoznány 
a pojmenovány. Pravda osvobozuje. Rozpoznání vlastních bloudění a pádů – zavi-
něných, ale i nezaviněných a možná o to bolestnějších – nám dovolí poodstoupit od 
vlastního života a z nadhledu hodnotit, co je pomíjivé a co trvalé, co je podstatné 
a co marginální. A ještě něco: bolestná konfrontace s vlastní nedokonalostí nás mů-
že učinit  vnímavějšími a velkorysejšími při setkání s blouděním a pády druhých. 
 Vnímavá velkorysost je dobrým předpokladem pro typický prvek adventu, 
totiž pro obstarávání dárků. Někdo by se tím mohl cítit dotčen; jde přece o věci du-
chovní a ne materiální. Jistě, jenže: není náš kontakt s okolním světem určován pře-
devším smyslovými, tedy materiálními skutečnostmi? Dary proto nejsou něco nad-
bytečného, co lze bez důsledků opomenout. Obdarování je způsob komunikace beze 

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEMÍTÁNÍ 
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Věřící z farnosti Třebonín 

 Po obědě jsme se vydali na státní zámek Kuks, který založil hrabě Fr. Antonín 
Špork. Původně tu byly lázně s minerálními prameny. Dodnes se dochoval špitál 
s kostelem Nejsvětější Trojice. Špitál tenkrát sloužil pro přestárlé a nemajetné pod-
dané Šporkova panství a pro vysloužilé vojáky. Patřila k němu také lékárna, která se 
dochovala dodnes. Po jejím obvodu bylo v policích plno různých dóz, lišících se veli-
kostí, tvarem a barvou, které byly popsané latinskými nápisy. Podle barvy dózy se 
rozeznávalo, jakou nemoc její obsah léčí. Např. černé byly s obsahem jedu, bílé na 
běžné nemoci. Hrabě Špork věřil, že všechno, co vyroste v okolí léčivých pramenů, 
lze zpracovat v lékárně a vyléčit tím nejrůznější neduhy.  
 V kostele, který je součástí 
špitálu, jsme se pomodlili, dokonce 
jsme si i zazpívali. Pod celým koste-
lem je krypta s hrobkou Šporků. Pro-
šli jsme i několika salónky s jejich 
portréty a s uměleckými sochami od 
různých sochařů. Nejvíc nás zaujala 
veliká maketa tehdejších lázní se síd-
lem rodiny Šporků. V galerii jsme 
obdivovali obrovské kamenné sochy, 
znázorňující dvanáct  Ctností 
a Neřestí. Tyto a mnoho jiných vyte-
sal sochař Matyáš Bernard Braun se 
svými pomocníky. Kolem cesty No-
vým lesem jsme viděli další sochy vytesané z velkých kusů kamene. Obdivuhodný 
byl Braunův betlém vytesaný do skály.  
 Zde pro nás unavené poutníky cesta končila a vraceli jsme se do autobusu. Po 
mlhavém a chladném ránu nám náš dobrý Pán dopřál celý den pohody a nádherné-
ho počasí prozářeného barvami podzimu. V tomto dušičkovém čase vzpomeňme 
modlitbou i na ty, kteří vytvořili takováto bohulibá a velkolepá díla nejen pro sebe, 
ale také pro své chudé bližní. 

Ve dnech 1. 12. 2008 - 4. 1. 2009 bu-
de v chrámu sv. Barbory zpří-
stupněna výstava Jezuité na Kut-
nohorsku v období baroka, kterou 
připravil Státní okresní archiv Kutná 
Hora. Výstava připomíná sepětí sva-
tobarborského chrámu s působením 
Tovaryšstva Ježíšova v Kutné Hoře 
v 17. a 18. století, ale také významné 
osobnosti řádu, zejména básníka 
Bedřicha Bridela, který zde zemřel 
při ošetřování nemocných morem 
v roce 1680 a je pohřben ve svatobarborské kryptě. 

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU 

Vojtěch Vaněk 
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BUDE V KUTNÉ HOŘE POMÁHAT  
SENIORŮM A NEMOCNÝM 

 

Ve čtvrtek 8. ledna 2009 v 15,00 se koná ŽIVÝ BETLÉM, který se tento-
krát uskuteční na zahradě (za bývalou MŠ, charitním šatníkem) 
v Trebišovské ulici. 
 
PROGRAM:           SLAVNOSTNÍ PŘÍCHOD BETLÉMSKÉ SKUPINY   TANEC 
HVĚZD        KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ      ZPÍVÁNÍ ANDĚLÍČKŮ     MOŽNOST SVE-
ZENÍ DĚTÍ NA PONÍCÍCH 
 

Na programu se podílejí studenti CG, žáci tanečního oboru ZUŠ a děti 
z MŠ Benešova ul. 
 

V sobotu 10. ledna 2009 proběhne v Kutné Hoře, Poděbradech a dal-
ších okolních obcích TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tři králové Vám budou přát 
požehnání, štěstí a zdraví do nového roku 2009 a budou prosit v Kutné Ho-
ře o příspěvek na Klub Atrium – denní centrum pro seniory a nemocné, je-
hož výstavba začala v říjnu 2008. 
 

Cukrárna u Matěje a Oblastní charita spolu v rámci Tříkrálové sbírky 
pořádají akci BETLÉM SE ZVÍŘÁTKY. Zvířátka budou k vidění v cukrárně 
u Matěje od neděle 14. prosince. Závěrečné vystoupení připravujeme na 
úterý 6. ledna od 15,00. 
Uvidíte a uslyšíte: vánoční divadelní představení v podání dětí z klubu 
SAM, pěvecký studentský sbor Gaudeamus s vánočními písněmi, zpívání 
Tří králů.  
 

 VÝTĚŽEK TĚCHTO AKCÍ BUDE VĚNOVÁN NA DOSTAVBU KLU-
BU ATRIUM PRO SENIORY A NEMOCNÉ  

V TREBIŠOVSKÉ ULICI. 
 

PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA VÁŠ DAR  
DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009  

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 
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 Páté setkání pastorační rady vedl P. Uhlíř, začalo modlitbou, jako hosté byly 
přítomny Marie Macková, Pavlína Procházková a Marcela Rajdlová.  
 Kladně byla zhodnocena farní pouť. Liturgické změny byly přijaty vcelku ply-
nule, stále se nedostává lektorů - lektoři a dobrovolníci  na vybírání kostelní sbírky 
nechť se hlásí u Františka Malíka.  
 
 Z „dušičkového“ programu je třeba zmínit mši sv. 1.11. v 16:00 mimořádně 
u sv. Jakuba a zádušní pobožnost 2.11. v 15:00 na hřbitově v Kutné Hoře. 
Ve čtvrtek 4.12. se koná pouť ke sv. Barboře se mší sv. v 18:00, pozvání přijal 
apoštolský nuncius Diego Causero, zveme k hojné účasti, potravinové zajištění ko-
ordinuje Anna Hylská.  
 
 V sobotu 13.12. od 14:00 bude adventní duchovní obnova farnosti v 
klášteře voršilek pod vedením P. Miloslava Fialy, OPraem. K pravidelnému vánoční-
mu pořádku doplňujeme, že kostel sv. Jakuba bude otevřen pro veřejnost 
24.,25.,26. a 28.12. v 14:00-16.00 hodin. V neděli 28.12. v kostele sv. Jakuba pro-
běhne koncert mládeže; novoroční jesličková pobožnost se nekoná. 
 
 Tříkrálová sbírka proběhne zejména ve čtvrtek 8.1. (živý betlém v Kutné 
Hoře) a sobotu 10.1. (hlavní koledovací den), dobrovolníci k zajištění dospělých 
vedoucích skupinek i dětských tříkrálových koledníků nechť se hlásí u Pavlíny Pro-
cházkové na Oblastní charitě. Část výtěžku sbírky, která zůstává v místě, poputuje 
na seniorský klub Atrium v Kutné Hoře a na Mateřské centrum v Čáslavi. 
 Informace o Roku sv. Pavla naleznete na www.diecezehk.cz, plánuje se pouť 
do Čáslavi do kostela sv. Petra a Pavla. 
 
 Všichni farníci jsou zváni k aktivnímu zapojení na uvedených akcích, zejména 
k hezkému průběhu Vánoc, rovněž platí trvalá nabídka a výzva k pravidelnému při-
stupování ke svátosti smíření.  

Zapsal Vojtěch Macek 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PRF VE STŘEDU 22.10. 2008   

Příští schůzka PRF bude pravděpodobně 14.1.2009.  

vě u Hlinska konaly Orientační dny pro kvintu. Tři vyšší ročníky gymnázia navštívi-
ly 16. října Salesiánské divadlo v Praze, které v angličtině uvedlo hru Charlese Dic-
kense Christmas Carol. 
 
 Dne 21. října se slavil svátek svaté Voršily. Vyučování bylo jen dvě hodiny, 
poté následovala mše svatá v klášterním kostele. Zúčastnili se jí nejen studenti ško-
ly, ale i bývalé žákyně voršilských škol, které sestry voršilky pozvaly. Pro studenty 
byl potom připraven následující program: nižší gymnázium setrvalo po mši v koste-
le na koncertě pana Tomáše Najbrta, který předvedl hru na mnoho starých, dnes již 
nepoužívaných hudebních nástrojů. Studenti kvinty a oktávy vyslechli přednášku 
členky skupiny Dcery padesátých let o perzekuci v této době. Přednášku doprováze-
ly filmové dokumenty. Sexta a septima besedovaly se sestrami voršilkami - sestrou 
Reconcilliatrix a sestrou Reginou. 

Stanislava Lisková 
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UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU 
 Pojďme od samého začátku školního roku. V posledním srpnovém týdnu se 
dokončovaly práce na nově zrekonstruovaných prostorách ve druhém poschodí bu-
dovy kláštera. Vznikla zde nová kmenová třída, kancelář a sociální zařízení. Další 
dvě učebny dostaly nové podlahy a v prvním poschodí byla zřízena jazyková labora-
toř. 
 Prvního září byl slavnostně zahájen školní rok mší 
svatou v kostele sv. Jakuba. Téhož dne odpoledne probíha-
ly oslavy 15. výročí vzniku gymnázia. V klášterním kostele 
Nejsvětějšího srdce Páně celebroval biskup Dominik Duka 
mši svatou. Přítomni byli další hosté z biskupství v Hradci 
Králové, sestry voršilky, přestavitelé města Kutné Hory, 
bývalí studenti a rodiče. Po mši svaté pronesl proslov ředi-
tel školy Jiří Vojáček, dále promluvili někteří hosté - sestra 
Reconcilliatrix, provinciální sestra představená v době za-
ložení školy, současná sestra provinciální Anežka, bývalý 
školní kaplan P. Tomáš Holub, zástupce hejtmana Středo-
českého kraje Josef Vacek. Program byl proložen hudební-
mi skladbami v podání studentů gymnázia. Poté biskup Dominik vysvětil nové pro-
story včetně oratoře, kterou zřídily sestry voršilky. Následovala vernisáž výstavy 
prací bývalých studentů gymnázia, kteří studovali nebo studují na různých typech 
uměleckých škol. Účastníci oslav byli pak pozváni na malý raut, který byl 
v prostorách školy připraven.  
 Oslavy byly zakončeny v Tylově divadle muzikálem podle knihy Roarka Brad-
forda „Černošský Pán Bůh a páni Izraelité“ ve velmi zdařilém nastudování studentů 
gymnázia. 
 
 A pak již začala škola. Pro primány byl uspořádán třídenní seznamovací kurz 
v Jeníkově u Hlinska a 4. září přijeli studenti z partnerského gymnázia Kardinal-
von-Galen v Münsteru. Jedním z členů doprovodu byl tentokrát i ředitel školy Paul 
Thelosen. Pro hosty byl připraven pestrý program, např. přijetí u starosty města ve 
Vlašském dvoře, prohlídka kutnohorských pamětihodností, návštěva Prahy, zámku 
Kačina se společným obědem a na závěr fotbalové utkání. 
 Po týdnu němečtí hosté odjížděli a spolu s nimi naši studenti na reciproční 
návštěvu do Münsteru. Zde je čekal také bohatý program, např. přijetí starostkou 
v Mírovém sále, prohlídka města Münsteru, zájezd do Brém a prohlídka významné-
ho technického díla z konce 19. století – zdymadla v Porúří. 
 Jiná skupina studentů absolvovala letecky v týdnu od 11. do 16. září poznávací 
zájezd do Londýna, kde strávila čas prohlídkou památek. 
 
 
 V rámci Dnů evropského dědictví se 14. září brány školy otevřely i pro veřej-
nost. Desítky návštěvníků měly možnost si prohlédnout prostory jinak nepřístupné. 
Návštěvníky provázeli dva učitelé gymnázia. Od dva dny později se u příležitosti 
svátku sv. Ludmily konala celoškolní pouť do Malešova. Mši svatou v tamním koste-
le celebroval P. Pavel Tobek. Koncem září ještě studenti sekundy navštívili v rámci 
výuky zeměpisu planetárium v Hradci Králové a v první říjnové dekádě se v Jeníko-
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POJĎME PODPOŘIT TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

Milí přátelé, farníci,  
 ráda bych se s Vámi poděli-
la o svou zkušenost. Všichni víme, 
jak moc je třeba oslovit maximální 
počet lidí, ať dětí nebo dospělých, 
pro vytvoření kompletních skupi-
nek koledníků. Čím více skupin, 
tím se obejde větší počet domác-
ností, osloví se větší počet lidí, 
vybere se více peněz, skupinky 
budou obcházet menší počet ulic 
a tím nemusí chodit městem čtyři 
hodiny, ale bude stačit jen dvě…
atd. 
 To všechno jsem si uvědomovala, když jsem prosila a chtěla zapojit nejméně 
své čtyři děti, případně i jejich kamarády. Sama, zavalená prací s účetní závěrkou 
roku, jsem se osobně na Tříkrálové sbírce nikdy nepodílela. 
 Letos v lednu, protože situace byla horší než jindy, jsem se nabídla jako ná-
hradník. Bude-li to nezbytné, půjdu. Ale do poslední chvíle jsem doufala, že to ne-
nastane. Nicméně, skupinka tří králů neměla vedoucího, a tak na mě došlo. Vůbec 
jsem si neuměla představit, jak to zvládneme. „Moji králové“ navíc pronesli: 
„Zpívat, to teda ne!“ Tonoucí se stébla chytá, vzpomněla jsem na slova otce Uhlíře 
při požehnání v kostele sv. Jakuba. Zdůraznil: „…vždyť nesete požehnání svatých Tří 
Králů….“ A s tím jsme vyšli do ulic. 
 Ne všude se nám dostalo královského uvítání, ale většina oslovených byla 
milá a přispěla nějakou mincí nebo i bankovkou. Lidi vzpomínali, dotazovali se na 
význam písmen nade dveřmi a přidávali se ke zpěvu. „Moji králové“ na přání zazpí-
vali — a bez problémů — i všechny sloky své koledy. Dodávali si kuráž a příště prý 
vezmou i nějaký hudební nástroj, aby nás bylo víc slyšet. U jedněch velkých plecho-
vých vrat jsme už chtěli odejít, protože nikdo neotvíral. Po chvíli ale zašramotil klíč 
v zámku, stará paní pootevřela a jednou rukou přidržovala velkého psa. Plná dojetí 
děkovala, že jsme přišli, prý už ani nevěřila, že se dočká. Do kasičky strkala bankov-
ku a žádala o kousek křídy, aby si mohla napsat požehnání na dům, protože psa prý 
neudrží. 
 Bylo to krásné. Mělo smysl chodit ty čtyři hodiny v zimě ulicemi. Byli jsme 
pyšní na to, co jsme vybrali. Do té veliké sumy peněz, která se vybrala v celé republi-
ce jsme i my přispěli svou troškou. A hlavně, rozdávali jsme víc, než jsme dostali, 
radost a požehnání, proto POJĎTE S NÁMI KOLEDOVAT. 

Anna Hylská 

Chcete-li se zapojit do tříkrálového koledování, můžete se přihlásit 
u Pavlíny Procházkové tel.: 776 712 008 nebo na e-mailovou adresu  

pavlina.prochazkova@seznam.cz  
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Když mě požádali, abych s Tebou uděla-
la rozhovor, neměla jsem moc tušení, na 
co se zeptat. Teď mě napadá tolik otá-
zek. 
 
1. I když Tě spousta lidí zná, mohla by 
ses nám krátce představit? 
 Ano, opravdu se asi nemusím 
moc představovat. Tedy krátce: Je mi 33 
let a narodila jsem se a vyrůstala 
v Kutné Hoře, kde mám také rodiče a 6 
sourozenců (4 sestry a 2 bratry) a celou 
velkou rodinu a přátele, za které jsem 
Pánu Bohu moc vděčná. Za svou druhou 
rodinu pokládám kutnohorskou farnost, 
kde jsem byla pokřtěná, a kterou stále 
nesu v srdci, ať jsem kdekoliv. :-) 
 
2. Jak jsi poznala, kdy jsi pocítila, že 
Tě Pán zve k Malým sestrám? 
 To by bylo na dlouhé vyprávění... 
Zpětně vidím celý svůj život jako 
„puzzle“ událostí, kterými mě Pán vedl 
a přitahoval. Konkrétní pozvání od Pána 

jsem zaslechla v srdci před třemi roky, 
kdy jsem žila již šestým rokem 
v Karmelu... Poznala jsem, že žít hlubo-
ký vztah s Ním znamená chtít se Mu 
podobat a že mám jít jako On docela 
blízko lidem, zvlášť těm, kteří jsou ane-
bo se cítí být od Něj daleko, ale ve sku-
tečnosti nejvíc žízní po Jeho lásce. 
 Díky prozřetelnosti mě v době 
mého hledání hodně provázel život 
bl. Karla de Foucaulda a malé sestry 
Magdalény, zakladatelky malých sester 
Ježíšových. A viděla jsem, jak jejich ces-
ta rezonuje s tím, co mi Pán vložil do 
srdce... 
 
3. Přibliž mi, prosím, čím je tento řád 
specifický, čím Tě zaujal. Kdo ho tvo-
ří? 
 Fraternitu Malých sester Ježíšo-
vých (tak zní celý název) založila malá 
sestra Magdaléna Ježíšova (Magdeleine 
Hutin) na základě duchovního odkazu 
bratra Karla Ježíšova (bl. Charles de 
Foucauld), který v touze následovat Je-
žíše, chudého tesaře z Nazareta, vstoupil 
k trapistům, ale po sedmi letech ho stej-
ná touha dovedla až na Saharskou poušť 
k opuštěnému kmenu Touaregů, aby jim 
přinesl Krista... Malá sestra Magdaléna 
se také po dlouhé době čekání odebírá 
na Saharu mezi kočovné beduíny. Aniž 
by to plánovala, postupně se přidávají 
i další dívky a fraternita se rozrůstá 
i mimo islámský svět, pro nějž byla pů-
vodně zasvěcena. Magdaléna cestuje po 
celém světě a hledá ty „nejopuštěnější“, 
aby jim přinesla Ježíšovu lásku. 
 Sestry začaly žít v malých komu-
nitách (3-4 sestry) v nejrůznějších pro-
středních: sdílí život kočujících Romů, 
lidí v chudinských čtvrtích nebo uteče-
neckých táborech, pracují v továrnách, 
snaží se přiblížit i lidem „na ulici“ nebo 
narkomanům... Vždy se snaží přijmout 
chudé sociální postavení i způsob života 

ROZHOVOR—RADKA LOUDOVÁ  
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lidí, mezi kterými žijí (kultura, způsob 
bydlení, obživy...), aby byly „jako jedni 
z nich“. I když uprostřed světa zůstává-
me kontemplativními sestrami a naší 
hlavní „náplní“ je modlitba. Naše přátel-
ství s Ježíšem nás otevírá každému člo-
věku, se kterým se setkáváme. 
 
4. Jaká je cesta Tebe – člověka, který 
k Malým sestrám vstupuje? Co máš 
za sebou a které etapy Tě ještě čekají? 
 Po době osobního hledání a rozli-
šování jsem se rozhodla kontaktovat 
sestry. Následovalo období návštěv, 
bližšího poznávání spirituality. Potom 
jsem absolvovala měsíční „stáž“, 
tj. čas, kdy jsem mohla žít s komunitou. 
Pak jsem mohla vstoupit do fraternity. 
Další „etapy“ jsou prepostulát (cca 3 
měsíce), postulát (1-2 roky), noviciát (2 
roky), období časných slibů (2x 3 roky) 
a doživotní zasvěcení věčnými sliby. Já 
jsem nyní (od 15.8.2008) postulantka, 
tedy stále v období rozlišování, učení 
se… 
 
5. Bavily jsme se o tom, že se budeš 
učit francouzsky? Je to povinnost 
každé z vás? 
 Ano, protože jsme mezinárodní 
společenství. Naší dorozumívací řečí je 
francouzština. Učíme se ale i jazyk té 
země, ve které žijeme, tj. pro mě je nyní 
aktuální také slovenština a romština. :-) 
 
6. Žiješ v Brezně na Slovensku, to je 
docela daleko od kutnohorského do-
mova. Jak Tvoje rodina přijala Tvé 
rozhodnutí? 
 Myslím, že velmi statečně. :-) 
 
7. Co všechno v Brezně děláš? 
 V Brezně žijeme v „romské“ čtvr-
ti, která se jmenuje Predné Halny. Náš 
život převážně naplňují vztahy s lidmi. 
Jako velká část Romů pracujeme for-
mou tzv.  „aktivizačních prací“ 
u technických služeb (čištění města 

apod.). Já jsem měla tu radost chodit 
spolu s našimi přáteli na brigádu do 
lesa. 
 Žijeme v malém domku (2+1), ve 
kterém máme i malou kapli. Naše ku-
chyň je stále plná lidí, kteří k nám při-
cházejí. Také my chodíme k nim na ná-
vštěvy. Jsou to často velmi hluboké 
a intenzivní vztahy, ve kterých vzájemně 
sdílíme to, co přináší život – od oslav 
plných radosti až po utrpení a opravdo-
vé životní tragédie. 
 V naší čtvrti je velká chudoba, 
která s sebou nese i další problémy jako 
je lichva, alkoholismus, drogy, prostitu-
ce... Myslím, že je velkým darem, že mů-
žeme být tak blízko, poznávat konkrétní 
příběhy lidí, přátelit se s nimi a přinášet 
je tak v modlitbě před Pána. 
 
8. Jak vypadá Tvůj běžný den? 
 Běžný den prakticky neexistuje. 
Každý den přináší nové neplánované 
(a někdy i ty plánované) události. Jakýsi 
pevný rámec tvoří ranní vstávání v 5:30 
a následné ranní chvály a pak až večeře 
s komunitou přibližně v 19 hodin 
a modlitba večerních chval. Dovoluje-li 
to zaměstnání, sejdeme se i u společné-
ho oběda. Dopoledne zpravidla trávím 
buď v práci, anebo v kuchyni (vaření 
a přijímání návštěv), odpoledne pak 
opět s lidmi ( u nás nebo u nich). Každý 
den také jdeme na mši sv. a máme hodi-
novou adoraci. 
 
9. Kdy zase zavítáš do Kutné Hory? 
To asi zatím ví jen Pán... :-) 
 Ano, to opravdu zatím ví jen Pán. 
:-) Pravděpodobně to bude někdy 
v novém roce 2009 a už se na to moc 
těším. ;-)  

Rozhovor připravila Terezka Macková  


