
 

  

Milí farníci, 
jak asi víte, byl jsem spolu s jedním knězem pozván v únoru na dovolenou do Kali-
fornie. Pozvala nás paní Věra, původem z Přibyslavi, která po roce 1968 emigrovala 
do USA. Bydleli jsme jižně od Los Angeles, ve městě San Clemente. Zásluhou naší 
hostitelky jsme se mohli setkat i s místní farností, rozmlouvat s knězem či s bra-
try benediktiny v nedalekém klášteře, ale také s dalšími lidmi, u kterých nám zpro-
středkovala noclehy během naší cesty po krásné kalifornské přírodě. Díky tomu 
jsem mohl sice letmo, ale přesto inspirativně vnímat život místní církve.  
 Zaujalo mě mnoho věcí: katolické školství, zapojení laiků ve farnosti, úcta 
k eucharistii, podávání svatého přijímání napitím z kalicha, požehnání v závěru mše 
svaté pro muže i ženy, kteří svým blízkým nemocným nosí Tělo Kristovo, opravdo-
vý, „nebojovný“ zápas za ochranu nenarozeného života, krásné moderní katedrály 
s baptisterii… Samozřejmě jsem vnímal i věci, které se mi nelíbily, nejsou mi blízké 
nebo jim kvůli odlišnému kulturnímu prostředí jednoduše nerozumím. Vše však 
píši proto, abych vyzdvihl jednu skutečnost, která mě opravdu nejvíce inspirovala. 
V místech, kde jsem byl (nerad bych zevšeo-
becňoval), a v setkáních s lidmi, která jsem 
zažil, mě nejvíc zaujalo, že se opravdu modlí. 
Ať už v různých společenstvích, nebo 
v kostele. Ve farnosti, kde chodí do kostela 
zhruba dva tisíce lidí, mají dokonce nepřetrži-
tou adoraci. Každý, kdo se chce pravidelně 
zapojit, má svůj stanovený čas, kdy adoruje 
před Nejsvětější svátostí. Navíc je celý den 
kostel otevřen, takže se může přijít pomodlit 
kdokoli další.   
 Píši to ze dvou důvodů. Na Velký pátek 
a Bílou sobotu bude náš kostel sv. Jakuba celý 
den (i noc) otevřen k modlitbě. A počínaje 
květnem bychom rádi zkusili každý první pá-
tek v měsíci ve farním kostele vystavit na celý 
den (od 8 do 18 hodin) Nejsvětější svátost. Povzbuzen právě zkušeností z Ameriky 
věřím, že se mezi námi najde dostatek lidí, kteří zajistí, aby se po celý den v kostele 
někdo modlil. Díky tomu bude kostel moci být alespoň jednou v měsíci otevřen 
k modlitbě. Věřím, že se tam pak zastaví i ti, kteří nemají možnost zůstat s Pánem 
celou hodinu, ale rádi se na chvíli ztiší během polední pauzy, cestou na nákup nebo 
při procházce s dětmi.  
 Jde o to, abychom si zvykli chodit do kostela nejen v neděli a nejen na mši 
svatou. Jde o to, aby se nám kostel, respektive svatostánek, stal místem, kam rádi 
přicházíme ve chvílích radosti i bolesti. Vždyť v eucharistii je přítomen vzkříšený 
Kristus. Velikonoční radost apoštolů ze setkání se Vzkříšeným můžeme tedy proží-
vat i my. Ať se dny Svatého týdne i velikonoční doby stanou chvílemi intenzivnější 
modlitby a radosti z blízkosti Boží. 

Žehná P. Jan Uhlíř 
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Po zdařilé obnově dvojvěží a západního průčelí 
kostela svatého Jakuba, která, myslím, udělala 
radost celému městu, bychom rádi pokračovali 
s opravou dalších částí našeho farního chrámu. 

 V roce 2016 jsme nechali zpracovat projekt 
na obnovu obvodového pláště trojlodí a presbytá-
ře s tím, že bychom na jeho opravu rádi požádali 
o dotaci z evropských fondů IROP. Po Novém roce 
se rozběhly přípravy na podání žádosti, ta byla 
nyní odeslána; pravděpodobně v červnu budeme 
vědět, zda nám budou požadované prostředky při-
děleny, či nikoliv. 
 Naplánované práce zahrnují obnovu ka-
menného zdiva, omítek, okenních kružeb i vitráží, 
dveří, předložených schodišť ke vchodům, zkrátka 
všech prvků vnějšího pláště trojlodí, sakristie 
a presbytáře. Dále by mělo dojít ke statickému 
zajištění a opravám uvnitř severní a jižní věže 
(tyto práce dosud nebyly provedeny, i když 
v exteriéru již věže září novotou).  
 Abychom projekt zatraktivnili, rozhodli 
jsme se v jeho rámci naplánovat zpřístupnění 
Charvátovské (severní) kruchty a zrestaurování 
fresek na vnitřní východní stěně, ke které kruchta 
přisedá. V prostoru bude instalována malá expozi-
ce uměleckých děl, která jsou ve vlastnictví far-
nosti, dosud uložená v depozitářích. V rámci této 
etapy budou restaurovány i další nástěnné malby 
v interiéru chrámu, tedy pozdně gotické fresky za 
hlavním oltářem a výzdoba sloupů hlavní lodi.  
 Po skončení oprav bude kostel celoročně 
otevřen veřejnosti, a to tři dny v týdnu. Pro tyto 
účely se uvažuje o odstranění dvou předních lavic 
u vstupu z jižní strany, aby mohl být ve vzniklém 
prostoru umístěn pult pro průvodce a nabídka 
propagačních a informačních materiálů. 
 Další aktivitou zahrnutou do projektu je 
zahradní úprava pozemku pod vyhlídkou u Svaté-
ho Jakuba. Sem bychom rádi umístili hodnotné 
kamenné fragmenty z kostela a také sochu svatého 
Josefa s Ježíškem, která je nyní ve svatojakub-
ském kostelíku v Paběnicích. Zahrádka bude zpří-
stupněna veřejnosti podobně jako je výše uvedeno 
u kostela svatého Jakuba. 
 Celkové náklady na všechny tyto práce se 
vyšplhaly přes sto milionů korun, přičemž v pod-
mínkách dotace je vlastní podíl investora ve výši 
pěti procent. V případě realizace by měl být pro-
jekt dokončen v roce 2022.  

Pokračování obnovy kostela 

Tiráž 
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Farnost představuje své zaměstnance 

Julie Němcová 

Aktuality a pozvánky 

Farní knihovna 
Milí přátelé, chtěla bych vás seznámit s aktualitami v naší farní knihovně. Máme 
pro vás připraveno zhruba sto nově zařazených knih a brožur, celkem je tedy nyní 
možné vybírat asi ze 250 titulů. Seznam všech knih najdete na webu farnosti pod 
záložkou Farní knihovna. Zároveň je možno zapůjčit si některý z celkem asi 25 filmů 
na DVD (například filmy Misie, Matka Tereza, Most, Život za život, Princ egyptský 
a další). Nákup knižních novinek a zařazování dalších nových titulů bude dále závi-
set na využití knihovny, tedy především na vašem zájmu. Nemocným, kteří mají 
zájem o četbu, knihy rádi dopravíme až domů. 
 Nyní je před námi velikonoční a mariánské období. Vybírám některé tituly, 
které jsou pro tyto doby vhodnou četbou. Z be-
letrie velikonoční doby je v naší knihovně román 
Den, kdy zemřel Kristus, ale je zde i řada 
naučných knih a brožur, které obsahují úvahy 
o vzkříšení a velikonoční oběti od papežů a zná-
mých osobností církve. 
 Na měsíc květen – mariánské období – je 
možno vypůjčit si například knihu Raniera Canta-
lamessy Maria, zrcadlo církve. Autor je papežský kazatel a knihu věnoval vlastně 
protestantským bratřím v naději, že se Maria stane znamením jednoty a usmíření 

Vzhledem k tomu, že během března proběhlo v organizační struktuře zaměstnanců 
farnosti několik personálních změn, dovolte nám, abychom vás s našimi pracovníky 
seznámili. 
 Pozici provozního a ekonomického správce zastává od 1. března Julie Němco-
vá (doposud byla vedoucí informačních služeb), která pracuje v budově arciděkan-
ství s Jaroslavem Bouškou, sekretářem. Spolu s nimi se zde setkáte se Soňou Telec-
kou, naší stálicí, která má na starosti stavební úsek. Nově k ní od 1. dubna přibyl 
stavební technik Jan Picpauer. Pod stavební úsek dále spadají dva údržbáři, Jiří 
Trunec a Ondřej Kukral. 
 Vedoucí informačních služeb při chrámu svaté Barbory se od 1. března stala 
Kamila Dostálová, která spolupracuje s Danou Vokolkovou, od 1. dubna koordiná-
torkou služeb průvodců a brigádníků. V Infocentru u chrámu svaté Barbory setkáte 
s Gabrielou Kratochvílovou, která kromě péče o informační centrum zajišťuje hlad-
ký průběh koncertů a jiných akcí, a občas s výše zmíněnou Danou Vokolkovou. 
V chrámu svaté Barbory vás obslouží tři průvodkyně: Zdena Sosnovcová, Hana 
Snížková a Klára Faltýnová.  
 O účetnictví farnosti se stará Magdaléna Bořilová a od června k ní nastoupí 
na plný úvazek ekonomka Šárka Schwarzová, která zde v současnosti pracuje na 
základě dohody o provedení práce. 
 Kromě výše uvedených pracovníků zaměstnaných na hlavní pracovní poměr 
s námi dále spolupracují naši „dohodáři“: Eliška Nekolová, personalistka, Přemek 
Jiřík, IT specialista, uklízečky Marta Odstrčilová, Jitka Truncová a Jana Ečerová 
a mnoho dalších brigádníků, kteří během roku pracují v Infocentru u chrámu svaté 
Barbory, v našich kostelích nebo vypomáhají s údržbou objektů. Jedná se zejména 
o studenty, kteří využívají pracovní příležitosti v letních měsících. 
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Milena Pfaifrová 

všech křesťanů dle vzoru prvotní církve. Jednotlivé kapitoly obsahují vždy teologic-
kou úvahu, vycházející z Písma svatého, a zamyšlení o Mariině postoji v jednotlivých 
událostech jejího života (vtělení, velikonoční tajemství, seslání Ducha svatého). Ces-
ta Matky Boží je dána jako vzor pro cestu nového života v Kristu. Četba knihy záro-
veň poslouží k prohloubení vztahu k Matce Boží v letošním mariánském roce. 
 V knihovně je k dispozici řada naučných knih a brožurek, které lze přečíst za 
jediný večer. Ale obsahují velmi cenné úvahy, rady a postřehy. Jako příklad lze 
uvést texty známých osobností od psychologa a teologa Maxe Kašparů (Malý kom-
pas víry), přes K ateřinu Lachm anovou nebo Mar ii Svatošovou po P. La-
dislava Kubíčka. 
 Osobnost P. Ladislava mě velice zaujala. Byl to původně lékař psychiatrie 
i jiných oborů, později byl odsouzen za údajné podvracení republiky, zbaven práce 
ve zdravotnictví a poslán do dolů. Věnoval se studiu teologie a v roce 1969 byl vy-
svěcen kardinálem Trochtou na kněze. Působil v litoměřické diecézi až do své tragic-
ké smrti (na své faře v Třebenicích byl zavražděn lupičem). Krátce před ní vznikly 
dvě brožurky: O svobodě (rukopis této byl zachráněn při požáru) a Vůle Boží – 
zbožná fráze?, kde jedno ze svých četných setkání s lupičem  popsal. 
Podklady pro vydání většiny jeho knih připravila Marie Svatošová, zakladatelka 
hospicového hnutí u nás. Tato „dáma české kultury“ byla vlastně posluchačkou jeho 
soukromých tajných a později i legálních exercicií. Jednotlivé myšlenky a rady si  
pečlivě zapsala a uspořádala je do několika brožurek s názvy Přitahuji, Oslovuji 
a Zapaluji. Autor  chápal život jako um ělecké dílo a v tom to ducho byly 
pojmenovány jeho další brožury, Život jako umělecké dílo a Manželství jako umě-
lecké dílo. Některá z jeho zam yšlení najdete v naší knihovně.  

Pouť za rodiny do Staré Boleslavi  
Nenechte si ujít jarní poutní výlet! Již pošesté se na svátek 1. května chystá pouť za 
rodiny, tentokrát do Staré Boleslavi. Letos jsme vybrali toto poutní místo z několika 
důvodů. Jednak jsme se v době 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě chtěli 
vydat na mariánské poutní místo, a je to právě Stará Boleslav, kam za Pannou Marií 
chodívali i naši předci, neboť se zde nachází reliéf Panny Marie staroboleslavské 
s dítětem, od 17. století uctívaný jako palladium, symbol ochrany a záštity českých 
zemí. Avšak nejkrásnějším důvodem, proč zavítáme do míst položených severový-
chodně od Prahy, je okouzlující trasa pro pěší, vedoucí z Čelákovic do Staré Bolesla-
vi. Cesta vede půvabnou krajinou, je pohodová, schůdná pro příležitostné turisty, 
sjízdná pro kočárky i pro malé děti s dopravními prostředky zvanými „odrážedla“. 
Při putování můžeme obdivovat vše, co náš Pán stvořil, a tak nám nabídl možnost 
objevovat Jeho jedinečnost. 

Program pouti: 
8:45  odjezd autobusu z Kutné Hory 

 Autobus staví na zastávkách: Nová silnice (Centrum), U Billy 
(u vchodu), U Divadla, U Avie, Na Karlově. Není nutné se zapisovat 
na žádný seznam kvůli rezervaci místa.  

10:00 sraz pro pěší poutníky v Čelákovicích 
 Skupinu vede Lukáš Kutil (tel.: 775 787 037). Místo setkání je na ná-

městí 5. května před radnicí (dominanta náměstí). Příjezd do Čeláko-
vic autobusem nebo po vlastní ose. Trasa z Čelákovic do Boleslavi je 
dlouhá 10 km. Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus.  

10:00 sraz pro cyklisty v Nymburce  
 Skupinu vede Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820). Místo setkání 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Palladium-zeme-ceske-ve-Stare-Boleslavi.aspx


 

  

Út 02. 05. 16:00 Třebonín 

Út 02. 05. 18:00 Roztěž 

Ne 07. 05. 10:45 Hraběšín 

Ne 14. 05. 10:45 Souňov 

Ne 14. 05. 15:00 Bahno (žehnání opravené kaple) 

Čt 18. 05. 17:00 Malešov 

Út 23. 05. 16:00 Paběnice 

Út 23. 05. 17:00 Křesetice 

Út 23. 05. 18:00 Roztěž 

Čt 25. 05. 17:00 Grunta 

Út 30. 05. 16:00 Hraběšín 

Májové pobožnosti 
V květnu se budou v našich kostelích konat tradiční májové pobožnosti, modlitby 
k Panně Marii. V Kutné Hoře budou navazovat na každou večerní mši svatou. 
V Kutné Hoře však v květnu nebudou slouženy mše svaté 
v úterý ani ve čtvrtek (s výjimkou čtvrtka 4. května, kdy bude 
v klášterním kostele mše svatá pro děti). Na vesnicích se bu-
dou májové pobožnosti konat podle rozpisu v tabulce.  

 je u řeky Labe v blízkosti obranných městských valů pod náměstím, 
přímo tudy vede cyklostezka směrem na Brandýs. Vhodné pro cyklis-
ty, kteří ujedou 35 km tam i zpět. Neváhejte se přidat, 70 km není tak 
moc a trasa vede po rovině kolem krásné řeky Labe :-)  

10:30 příjezd autobusu do Brandýsa nad Labem – návštěva zámku 
Zámek v Brandýse patří se svou skvostnou sgrafitovou výzdobou 
k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. V průběhu čtyř 
staletí tu pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Prohlídka 
zámku trvá hodinu. Vstupné: 80 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 
platí jen 50 Kč. 

12:30 odjezd autobusu z Brandýsa do Staré Boleslavi 
 V Boleslavi bude osobní volno, možnost spočinout na zahradě Kněž-
ského domu nebo čas na prohlídku města (kostel sv. Klimenta, bazili-
ka sv. Václava, kostel sv. Kosmy a Damiána). 

13:30 modlitba růžence v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
14:00 mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie (celebrant P. Jan Uhlíř) 
15:00 prohlídka kostela s výkladem členů Matice staroboleslavské 
15:30 občerstvení a program pro děti  
16:00 odjezd pro cyklisty 
17:00 požehnání a odjezd autobusu přes Čelákovice do Kutné Hory 

Pokud máte možnost pomoci s odpoledním občerstvením, prosíme o přihlášení 
u Moniky Trdličkové (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396). 
 Jak jinak strávit první květnový den, než s farní rodinou, v pohybu a s Pánem 
Bohem? Tak tedy na viděnou ve Staré Boleslavi!  

Monika Trdličková 
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http://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/stredni-cechy/stredni-cechy-%E2%80%93-polabi/brandys-nad-labem-%E2%80%93-stara-boleslav.aspx
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Celodenní prvopáteční adorace 
Počínaje květnem se budou ve farním kostele konat každý první pátek (poprvé 
5. května) celodenní adorace. K ostel bude otevřen a Nejsvětější svátost 
vystavena vždy od 8 do 18 hodin. Prosíme dobrovolníky, kteří se mohou ujmout ho-
dinových služeb, aby se hlásili prostřednictvím rozpisu na stolku v kostele. Více 
o této myšlence se dočtete v úvodníku P. Jana Uhlíře na první straně tohoto vydání 
Zpravodaje. 

-red- 

Prožívání mariánského roku v naší farnosti 
Celá církev si letos připomíná 100. výročí fatimského zjevení, které nás vyzývá 
k pokání za hříšníky a k modlitbě za mír. Proto si tyto události a jejich důsledky pro 
život církve podrobněji připomeneme při májových pobožnostech (k jejich konání 
viz str. 5). Základní události a poselství Mariina zjevení v portugalské Fatimě bych 
rád přiblížil při některých květnových nedělích během kázání. Příležitostně se bude-
me také před požehnáním modlit modlitbu spojenou s letošním jubileem.  
 Velkým přáním, které Panna Maria ve Fatimě vyslovila, bylo, abychom pět 
prvních sobot v měsíci vykonali pobožnost za hříšníky (tedy nás všechny). Tato po-
božnost obsahuje modlitbu růžence, čtvrthodinovou meditaci některého z růženco-
vých tajemství a svaté přijímání obětované za usmíření hříšníků; člověk by měl také 
v blízké době přijmout svátost smíření. Od června do října se proto na první sobotu 
v měsíci budeme v kostele sv. Jakuba v 7:20 modlit rozjímavý růženec a v 8:00 sla-
vit mši svatou. Více informaci o pobožnosti prvních sobot v měsíci najdete na 
www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2013020005. 

P. Jan Uhlíř 

Žehnání opravené kapličky v Bahně 
Čerstvě obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého v Bahně bu-
de požehnána v neděli 14. května. V 15 hodin zde bude P. Jan 
Uhlíř sloužit mši svatou, po ní povede májovou pobožnost.  
 Kaplička byla do minulého roku v havarijním stavu, 
trpěla silným podmáčením, opadanými omítkami, také vyba-
vení potřebovalo obnovu. Stavební opravy provedla v minu-
lém roce firma Vetom Zbraslavice. Nový obraz sv. Jana Ne-
pomuckého nyní dokončuje Marie Slavotínková. V průběhu 
letošního roku dojde ještě k úpravě blízkého okolí kapličky. 
Na kompletní renovaci dostala obec příspěvek z dotačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj.  

Podklady k redakčnímu zpracování dodal 
Miroslav Kyzour, starosta obce Černíny 

Jarní putování se svatým Jakubem 
Hlízovský unikátní spolek pořádá ve spolupráci s řadou dalších subjektů již druhý 
ročník Jarního putování se svatým Jakubem. Na sobotu 13. května je připraveno 
několik tras pro pěší i cyklisty. Začínají a končí vždy v Hlízově a vedou v různých 
délkách po jeho blízkém i vzdálenějším okolí, přičemž procházejí přes určená kon-
trolní stanoviště. Cestou je připraven doprovodný program, v jehož rámci je mimo 
jiné možné navštívit řadu zajímavých míst, která nejsou běžně přístupná 
(Nebovidskou tvrz, vinici Nad kapličkou, včelařství v Záboří nad Labem, kostely 
nejen v Gruntě a Jakubu, rozhledny na Kaňku, Vysoké nebo v Kolíně a další). Více 
informací o programu a organizační podrobnosti najdete na webových stránkách 
spolku (www.hlizovskyspolek.cz) nebo získáte u Jitky Šimkové (tel.: 732 501 009). 

-red- 



 

  
07 

Jak blízko si být 
Mladý člověk velice zřídka mluví otevřeně o své intimitě, erotice a sexualitě 
s dospělými. Častěji o nich mluví se svými vrstevníky a od nich se mu dostává pou-
čení v těchto oblastech. Mezi mládeží však koluje spousta nepravdivých informací, 
které se opírají o vlastní nezralé sexuální zkušenosti a pocity. Obvykle jsou spojeny 
spíše s fyzickou sférou a opomíjejí celou sféru citovou a duchovní. Informace mladí 
nezřídka získávají prostřednictvím brakové literatury, nevhodných pořadů a re-
klam, které se často vyznačují jistým cynickým přístupem. Na milostný život, který 
se v něm probouzí, mladý člověk nemůže nemyslet a nemůže se o něj nezajímat. Jde 
o to, aby tento zájem nevedl k narcistnímu soustředění se na smyslový prožitek, ale 
aby sloužil jako příprava ke zralé a odpovědné lásce. 
 O zralý přístup k vlastní sexualitě je třeba nestále usilovat, a to po celý život. 
Za sexuální výchovu nejsou totiž odpovědni pouze rodiče a vychovatelé. Tento úkol 
může být splněn pouze společnými silami, otevřeností našich mladých a aktivní 
účastí o trochu málo zkušenějších nás dospělých.  
 Jak blízko si být je téma pro sobotní červnová setkání našeho staršího 
„spolča“ (mládeže od 14 let). Konat se budou 10. a 17. června, další podrobnosti bu-
dou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje. Tato setkání s našimi mladými jsou vý-
zvou k dalšímu osobnímu hledání opravdové lásky a předávání této lásky druhým. 
Tak pojďme společně pootevřít naše komnaty tělesné a duševní něhy. 
 Těší se na vás  

Radka Karelová 

Diecézní setkání ministrantů  
Setkání pro ministranty a ministrantky z celé diecéze se letos uskuteční 27. května 
v Dobrušce. Mottem setkání je verš „Jsem služebnice Páně“ (Lk 1,38). Na programu 
budou různé aktivity zaměřené na růžencová tajemství světla a ministrantskou služ-
bu. Kluci z naší farnosti, kteří se chtějí setkání zúčastnit, se mohou přihlásit u Jaro-
slava Boušky do 30. dubna (e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz). Způsob dopravy 
bude upřesněn podle počtu přihlášených zájemců (předběžně předpokládáme, že se 
pojede osobními automobily rodičů).  

Jaroslav Bouška  

Svatojakubská predela v Olomouci 
Milí farníci, do 10. září je v Olomouci k vidění výstava V oplatce jsi všecek tajně – 
vizuální podoby eucharistického Krista. Naše farnost pro tuto výstavu zapůjčila 
obraz, predelu s Poslední večeří Páně, která je běžně umístěna v kostele svatého Ja-
kuba. Predela byla v roce 1515 malována Hanušem Elfeldarem pro hlavní oltář kos-
tela, avšak v roce 1677, při vytváření nové oltářní architektury, byla z původního 
místa odstraněna. Velké rozměry dodnes dochované predely dokládají, že retabu-
lum, jež nesla, patřilo k monumentálním konstrukčním počinům, které byly vytvo-
řeny v poslední čtvrtině 15. a v první čtvrtině 16. století. Bohatí kutnohorští měšťané 
byli náročnými objednavateli, kteří znali dobové trendy, a proto zaměstnávali i nej-
lepší tvůrce v regionu. I dnes vzbuzuje tato monumentální predela obdiv a úctu. 
 Olomoucká výstava přibližuje tajemství eucharistického Krista v malířských, 
sochařských i umělecko-řemeslných dílech období gotiky až moderní doby. Zhléd-
nout predelu v širším kontextu dalších děl nás může vést k hlubšímu pochopení to-
hoto díla, které běžně míjíme v kostele svatého Jakuba. Proto srdečně zveme ty, kte-
ří by chtěli navštívit komentovanou výstavu a také se podívat do krásné Olomouce, 
ke společnému výletu. Pojedeme vlakem v sobotu 17. června (hodina odjezdu bude 
upřesněna). V případě zájmu prosím kontaktujte Marii Slavotínkovou na telefonu 
720 377 072 nebo e-mailu slavotinkova@seznam.cz.  

Marie Slavotínková, Jaroslav Bouška 
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Katolická charismatická konference 
Letošní katolická charismatická konference se uskuteční ve dnech 5. – 9. červen-
ce na brněnském  výstavišti. Více inform ací a podrobný program  bude 
zveřejněn v průběhu dubna. Pokud máte v úmyslu se zúčastnit a chcete se připojit 
k výpravě z naší farnosti, dejte vědět co nejdříve, abychom rezervovali ubytování.  

Anna Hylská 
tel.: 731 598 862 

Putování za zvonem pro Svatého Jakuba 
Svatý Jakub je patronem poutníků. On sám s holí v ruce, hřebenatou mušlí 
a skromným ranečkem prošel mnoho cest a všude, kam vkročil, šířil svědectví 
o Kristu a evangelium nejen slovy, ale už svou samotnou přítomností. Celou Evro-
pou vedou cesty, po kterých se poutníci celého světa vydávají k jeho hrobu do Santi-
ago de Compostela. Loni jsme se k nim přidali, a šli jsme svatojakubskou týdenní 
pouť z polského Krzesówa do Kutné Hory. Letos plánujeme také týdenní pouť, zahá-
jíme ji na Svaté Hoře u Příbrami a zakončíme v Kutné Hoře tak, abychom byli u to-
ho, až bude slavnostně představen a posvěcen nový zvon pro Svatého Jakuba.  
 Na cestu se vydáme v pátek 14. července. Ze Svaté Hory půjdeme Povltavím 
a Posázavím, navštívíme pět kostelů sv. Jakuba, přespávat budeme na farách, 
ve školách a u různých dobrodinců (náklady na ubytování se budou pohybovat do 
1 000 Kč). Pro případ nutnosti nás bude doprovázet obětavá Monika Trdličková se 
svým autem. Počítali jsme, že oproti loňským nachozeným téměř 250 km, by letošní 
trasa měla být asi o 50 km kratší (ujdeme asi 25 km za den).  
 A protože pouť je duchovní záležitost, byť navenek vypadá jako pěkný výlet, 
budeme mít po cestě kromě příležitosti k obdivování krásy přírody a památek také 

možnost zúčastnit se několika mší svatých. Každý 
den bude nabídnuto také k soukromé meditaci 
jedno z blahoslavenství z evangelia svatého Ma-
touše, každý den budeme moci při putování pře-
mýšlet o svém životě, svých zkušenostech, život-
ních příbězích, zážitcích a svědectvích, které se 
vztahují k danému blahoslavenství. Pokud bude 
chuť a síla, večer budeme moci sdílet své myšlen-
ky s ostatními a vzájemně se tak obohatit.  
 Prosíme zájemce, kteří by se s námi chtěli 
zúčastnit této poutnické lahůdky, aby se nám při-
hlásili. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, kon-
takt (e-mil a telefon) a informaci, zda máte mož-
nost a chuť jít celou pouť ze Svaté Hory u Příbra-
mi do Kutné Hory, nebo můžete jít jen některou 
z etap poutě (v takovém případě napište, které 
dny se přidáte k poutníkům). Údaje předejte na 
papíře nebo v e-mailu některému z organizátorů: 
Monice Trdličkové (monicatrd@seznam.cz), Janu 
Pospíšilovi (honza.postak.pospisil@seznam.cz) 
nebo Robertu Otrubovi (reditel.charita@kh.cz). 

A ty, pro koho je pouť příliš velkou fyzickou zátěží, prosíme již dopředu o modlitbu.  
 Těšíme se na vás – poutníky za zvonem pro Svatého Jakuba – a přejeme, aby 
naše poutnická srdce zněla v rytmu tohoto nového zvonu! 
 za organizační tým  

Jan Pospíšil 
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Četba Nového zákona 

Pokračujeme v představování knih Nového zákona, se kterými se setkáváme v cyklu 
četby Nového zákona započatém v postní době. Do vydání následujícího čísla Zpra-
vodaje vyjdou tři záložky, přečteme Skutky apoštolů a oba listy Korintským.  

Skutky apoštolů 

 autorem je stejný Lukáš, který napsal evangelium – schopný spisovatel, historik 
a teolog 

 věnování opět muži jménem Theofilos 

 kniha vznikla mezi lety 70 a 90 po Kristu 

 vypráví o šíření evangelia v moci Ducha svatého 

 popisuje vylití Ducha svatého v Jeruzalémě a následný rozvoj církve v prvních 
padesáti let jejích dějin 

 ukazuje pronikání evangelia z judaismu do pohanského světa (z Jeruzaléma až 
do Říma), autor zmiňuje 32 zemí, 54 měst, 9 středomořských ostrovů, 95 růz-
ných osob; vše zachycuje do nejmenších detailů 

 popisuje, co Ježíš činil a učil dál po svém nanebevstoupení v moci Ducha svatého 
skrze učedníky církve, a zachycuje skutky Ducha svatého konané skrze církev 

 odhaluje význam Ducha svatého v životě církve, zdůrazňuje křest v Duchu sva-
tém jako Boží dar církvi k tomu, aby pokračovala v Ježíšově službě 

 knihu lze rozdělit na dvě části; v kapitolách 1 – 12 je centrem církve Jeruzalém, 
kde Bůh použil k hlásání evangelia Petra; v kapitolách 13 – 28 je centrem církve 
syrská Antiochie, zde Bůh použil k hlásání evangelia pohanům, Pavla 

 pro Skutky je charakteristických devět znaků a témat: Církev; Duch svatý jako 
třetí osoba Trojice je výslovně uvedena padesátkrát; poselství první církve; 

Cykločundr 
Na konci letních prázdnin tradičně jezdíváme s chlapci na cykločundr. Letos poje-
deme opět, ale akce nebude určena pouze pro chlapce. Na začátku školního roku se 
zrodilo nové společenství dětí z 5. – 7. tříd základních škol, a tudíž se mi zdálo jako 
vhodné jet s nimi také na společný prázdninový pobyt.  
 Aby trasa byla sjízdná pro všechny, rozhodli jsme se ji vést (skoro) pouze 
z kopce, a to od pramene Labe do Pardubic. Do Horních Míseček se od arciděkan-
ství dopravíme auty. Spát budeme na faře ve Vrchlabí, u řeholních sester ve Dvoře 
Králové a v Hradci Králové. Kromě cyklistiky budou mít děti možnost zažít i jiné 
radosti včetně společné mši svaté, tematických (či nahodilých) diskuzí o víře nebo 
setkání s řeholními sestrami. 
 Trasa bude nenáročná a vhodná i pro netrénované. Nejdelší denní porce bude 
44 km, a to po rovince nebo z kopce. Má zkušenost z minulých let je, že problémem 
nejsou fyzické schopností dětí, ale špatně seřízená nebo malá kola. Proto prosím 
rodiče, aby svým dětem dopřáli hezké svezení a zajistili jim dobrý servis kola či po-
prosili své známé a dětem na pár dní vhodné kolo zapůjčili. Stojí to za to! 
 Cykločundr se uskuteční ve dnech 27. – 30. sprna, je určen pro kluky 
i děvčata od desíti let. Cena je stanovena na 500 Kč na osobu (nejedná se o částku, 
která by pokryla náklady, zbytek zaplatí farnost). Zájemci se mohou hlásit do konce 
května u Jiřího Kárníka (e-mail: jiri.karnik@email.cz, tel.: 608 272 181). Kromě mě, 
Jiřího Kárníka a Dušana Šustka pojedou s dětmi i vedoucí mladšího spolča Tereza 
Cinerová a Kateřina Procházková. 
 Na putování se těší P. Jan Uhlíř 
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modlitba; znamení, divy a zázraky; pronásledování; šíření křesťanství nejen mezi 
židy, ale i pohany; ženy; triumf evangelia 

 vybrané citáty: 

 Atanáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj 
bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce 
abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ (Sk 9,17)  

 Ale hlas se ozval znovu: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. 
(Sk 10,15)  

První list Korinťanům 

 autorem je apoštol Pavel 

 list byl napsán během Pavlovy třetí misijní cesty, kolem Velikonoc roku 57 

 reaguje na pochybnosti Korinťanů o jeho apoštolátu a na spory a sváry v tamní 
obci, které se týkaly i mravního provinění; vyjadřuje se ke všem problém v ko-
rintské křesťanské obci 

 Pavel se vyjadřuje k nepořádku při bohoslužbách a slavení večeře Páně, ke špat-
ným výkladům tvrzení o vzkříšení mrtvých 

 korintská obec sama žádala Pavla o vysvětlení řady otázek a témat: manželství 
a panenství, maso z obětí modlám, charismatické projevy 

 vybrané citáty: 

 Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. 
(1Kor 7,17) 

 Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. (1Kor 8,24) 

 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá 
(1Kor 13,4 ) 

 
Druhý list Korinťanům 

 reakcí na první list je zmatek v korintské církevní obci a tvrdé útoky na apoštola 

 Pavel osobně navštěvuje město, aby zjednal pořádek, ale odchází s nepořízenou 

 po návratu do Efesu (ještě v roce 57) píše tento druhý list Korinťanům, který je 
známý jako „list psaný v slzách“  

 obhajuje své poslání i svou osobu, odkrývá své nitro, aby pohnul srdce Korinťanů 

 Pavel se zaštiťuje autoritou tradice, pravým křesťanským Credem a posláním 
apoštolské služby; ta je v kapitolách 3 – 6 rozvedena tak, že je chápana jako po-
slání celé církve 

 do Korintu posílá Tita, aby v duchu Pavlových pokynů zjednal pořádek; Titus se 
vrací s dobrou zprávou, že komunita se vrátila na Pavlovu stranu a přijala přísná 
opatření proti pomlouvačům 

 list můžeme rozdělit na tři části: osobní obhajoba (kapitoly 1 – 7); povzbuzení ke 
sbírce pro chudé v Jeruzalémě (kapitoly 8 a 9); polemika s odpůrci  
(kapitoly 10 – 13) 

 vybrané citáty: 

 Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sraženi k zemi, ale nejsme 
poraženi (2Kor 4,9) 

 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dosta-
tek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je 
psáno: „Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“  
(2Kor 9,8-9) 
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Zvon pro Jakuba - doprovodné akce sbírky pokračují 

Již 22. dubna se v 18 hodin rozezní arciděkanský kostel svatého Jakuba varhanními 
skladbami v podání Michala Hanuše a Viktora Darebného. Výtěžek ze vstupného 
bude, jak jinak, věnován na konto sbírky Zvon pro Jakuba. Přijďte zklidnit svou my-
sl a zaposlouchat se do nádherné varhanní hudby. 
 Zvon je pro nás v těchto dnech nejdůležitějším pojmem, neboť se blíží jeho 
odlévání. Dodavatelem zvonu je Petr Rudolf Manoušek, zvonař a restaurátor zvonů. 
Vlastní odlití proběhne 10. května ve zvonařské dílně v nizozemském Astenu, kde 
pan Manoušek své zvony odlévá od doby, kdy 
ničivé povodně totálně ochromily jeho dílnu na 
Zbraslavi. Je celkem logické, že náš realizační 
tým u této ojedinělé události nebude chybět.  
 Nedlouho po odlití zvonu bude zahájena 
výstava Kutnohorské zvony a zvonaři, která  
seznámí všechny návštěvníky s historií kutno-
horských zvonařských dílen i historií zvonů sa-
motných. Přijďte se podívat 16. května 
v 18 hodin na vernisáž, která naváže na tradiční 
mši v kostele sv. Jana Nepomuckého (od 17 ho-
din). Kromě artefaktů a fotografií přímo z Kutné 
Hory budou zajímavými jistě i exponáty z dílny 
Petra Rudolfa Manouška. Na scénáři již pilně 
pracuje Pavel Novák, jehož jméno je zárukou 
zajímavé a poutavé výstavy, která jistě osloví 
všechny věkové kategorie. Zhlédnout jí můžete 
až do 5. června ve Spolkovém domě v Lierově 
ulici. 
 Na sobotu 20. května připravil Kutnohor-
ský komorní orchestr již tradiční májový kon-
cert. Uskuteční se v kostele Panny Marie na Náměti. Výtěžek z koncertu tentokrát 
věnuje sbírce Zvon pro Jakuba. Do programu koncertu zařadil i skladbu, ve které 
zvon zazní!  
 Květnové kulturní akce spojené se sbírkou Zvon pro Jakuba ukončí zajímavý 
koncert v atriu Spolkového domu ve čtvrtek 25. května od 19 hodin. USPS Tyl si při-
zval na pomoc ženský pěvecký sbor Bubureza z Prahy. I za krátkou dobu svého pů-
sobení (sbor byl založen v roce 2008) získal již několik významných ocenění. 
 Odlitý zvon Jakub Maria bude slavnostně požehnán při Oslavě svátku svaté-
ho Jakuba 23. července diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem, poté bude vy-
staven ve Vlašském dvoře. Na věž kostela bude vyzdvižen v sobotu 14. října a slav-
nostně se rozezvučí při děkovné bohoslužbě celebrované Mons. Josefem Kajnekem 
ve výročí posvěcení chrámu v neděli 15. října 2017. Stav účtu veřejné sbírky 
č. 33882222/0800 ke dni 25. března je 2 346 513 Kč.  
 Těšíme se na setkání s vámi na některé z výše uvedených akcí a přejeme pří-
jemné a slunečné jarní dny. 
 
 
 
Do konce dubna běží projekt Recyklace chrání i životy horníků. Více o něm najdete 
v minulém vydání Zpravodaje a také v rozhovoru s Lenkou a Tomášem Keclovými 
v tomto čísle, na str. 21. 

Za realizační tým sbírky 
Eva Hnátková 
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Pastorační rada farnosti 

Jednání pastorační rady se uskutečnilo 21. března. Členové odsouhlasili pořad veli-
konočních bohoslužeb a rozdělili mezi sebe zbývající úkoly spojené se slavením 
svátků ve farnosti. Z dalších chystaných akcí se hovořilo o podobě májových boho-
služeb (do kostela svatého Jakuba se vrátí zrestaurovaná Madona z oltáře v Ru-
thardské kapli, v květnu bude vystavena v presbytáři) a o organizaci pouti za rodiny 
do Staré Boleslavi (viz články na str. 4 a 5). P. Jan Uhlíř navrhl, aby každý první 
pátek v měsíci probíhala po celý den adorace v kostele sv. Jakuba. Pastorační rada 
návrh podpořila s tím, že se začne v květnu.  
 Dalším podnětem pro jednání byla otázka vytvoření zimní kaple. Členové 
rady se shodli na tom, že by byla potřebná, jako nejlepší varianta se v tuto chvíli jeví 
její umístění v klášterním kostele. Jedná se o malý prostor a úpravy pro potřebu 
zimní kaple nebudou tolik nákladné. Definitivní rozhodnutí v této otázce však ne-
padlo.  
 Jednání navázalo širší otázkou využití klášterního kostela a jeho celoročního 
otevření pro veřejnost. Většina členů pastorační rady se přiklání k názoru, že by by-
lo dobré kostel otevřít, i když drobné pochybnosti, aby nedošlo k nějaké krádeži či 
zneužití, mají všichni. V kostele je v každém případě potřeba přistoupit k drobným 
úpravám, i pro bohoslužebné účely (např. zavedení mikrofonu a elektronického 
zabezpečení). P. Jan Uhlíř vyzval členy pastorační rady, aby se zamysleli nad tím, 
jak v budoucnu smysluplně využít zbývající prostory kláštera. 
 Dalším tématem bylo financování pastoračních aktivit farnosti. Rozvinula se 
diskuze, která poukázala na to, že farní akce (duchovní obnovy, aktivity pro děti 
a mládež, Oslava svátku sv. Jakuba, farní pouti) jsou částně nebo úplně dotovány 
z farní pokladny. Pastorační rada podpořila myšlenku, aby při těchto akcích bylo 
vždy uvedeno, jaké jsou skutečné náklady, a farníci se mohli podle svých možností 
rozhodnout, kolik přispějí. P. Jan Uhlíř také členy rady vyzval, aby podávali podněty 
na různé další akce a podněty, které by farnost mohla finančně podpořit.  
 Další diskuze proběhla ohledně dobrovolnictví ve farnosti. Členové rady 
uznali vznesenou poznámku, že v některých oblastech je laťka nasazena příliš vyso-
ko, a přitom nejsou síly ji dodržet. V určitých situacích by bylo vhodné pojmout 
danou akci méně náročně, abychom se neúnosně nevyčerpávali.  
 V závěru jednání informoval Robert Otruba o záměru Oblastní charity, jak 
využít žlutou budovu vedle kláštera. V současné době je celá věc v hodnotícím pro-
cesu a rozhodnutí se očekává v květnu. 
 Termín příštího setkání pastorační rady je 23. květen.  

zapsala Zdena Hlavinková, redakčně upraveno 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

S měsícem březnem nám ve školce začalo jaro. Společně jsme zahnali zimu a přiví-
tali nové roční období. Na Popeleční středu jsme si povídali o popelci a na zahradu 
školky za námi přišel pan farář. Ukázali jsme si kočičky, pálili jsme staré větvičky 
a nakonec pan farář udělal dětem na čelo znamení kříže. 
 Ve školce věnujeme mnoho času vztahům mezi dětmi, mezi dětmi a dospělý-
mi a i vztahům mezi pracovníky školky navzájem. Zvláště v postním období se za-
měřujeme na to, abychom si všímali, když pro nás někdo něco udělá, rozvíjíme 
u dětí cit a všímavost vůči druhým, vědomí, že tady nejsem sám, jsme tu společně. 
Rozvíjíme v dětech radost z toho, že někoho obdarují. U malého dítěte stačí, že 
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s ním chce někdo jít za ruku, že si může hrát s „velkými“ dětmi. Větší děti již dokáží 
ocenit pomoc a porozumění. 
 Zde je několik postřehů dětí o školce, odpovědí na otázku, proč jsem tady rád: 

 Nejradši jsem, že jsem tady našla kamarády. 

 Nejradši mám ve školce lego. 

 Mě se nejvíc líbí, když někdo slaví narozeniny. 

 Mě se líbí, když si hraju se Sárinkou a Amálkou 

 Nejvíc se mi líbí ve školce výlety. Hlavně ten na Rovina. V létě si tam mů-
žeme udělat piknik. 

 Nejraději ve školce mám modelovací písek. 

 Ve školce se mi nejvíc líbí lego a to, jak jsme jednou bloudili. 

 Ve školce se mi nejvíc líbí kříž a s panem farářem v kroužku. 

 Já mám nejradši Káju, Elinku, Amálku, Bětušku a Péťu a Davídka a … 
prostě všechny. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme bloudili lesem a taky naše 
zahrádka a náš dnešní výlet. 

 Ve školce se mi nejvíc líbí zážitky. Třeba jít na Kaňk a nebo jít plavat. 

 Mě se nejvíc líbí plavání a výlet k nám. 

 Nejvíc se mi ve školce líbí, že jsem si tu našla kamarády a kamarádky. 
 I pro nás pedagogy je velkou radostí, že můžeme být s nimi, pozorovat, jak 
nám děti rostou před očima, a to nejen velikostí oblečení, ale hlavně ve vztazích – 
k sobě, ke kamarádům, k rodičům, k přírodě a Bohu. 
 
 
 
Na jaře probíhá přijímací řízení pro školní rok 2017/2018. Termínem podání při-
hlášek je 21. duben. Více informací na www.cmsjakub.cz. 

Barbora Křivohlavá 
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Stanislava Lisková 

Ve dnech 2. února a 1. března jsme slavili školní mše svaté. Jarní prázdniny byly od 
20. února. 

Počátek druhého pololetí se nesl v duchu posledních příprav na maturitní 
ples, který měla oktáva v Lorci 11. února. Celý druhý únorový týden byl věnován 
projektu Anglický týden, program připravili pod vedením učitelů angličtiny studenti 
nejvyšších ročníků. Studenti v angličtině diskutovali na aktuální témata. Ve druhé 
polovině března proběhl Španělský den. V rámci tématu Hispánci a španělština ve 
Spojených státech byla pozornost věnována historii, kultuře, stravování a aktuál-
ním otázkám. Na přípravě prezentací a interaktivních kvízů se podíleli zejména stu-
denti ze španělského semináře. 

 Třída kvinta, rozdělená do tří skupin, navštívila Diakonii v Čáslavi, kde se 
seznámila s náročnou prací tamních zaměstnanců.  

Již podruhé se studenti našeho gymnázia zúčastnili soutěže v anglických ese-
jích o cenu Studijního nadačního fondu manželů Munkových. Letošní ročník této 
soutěže proběhl na Gymnáziu Jiřího Ortena 1. března. Téhož dne navštívila sexta 
Židovské vzdělávací centrum v Praze. V oblastním kole recitační soutěže Wolkerův 
Prostějov zaujala porotu studentka kvinty Lucie Rejfková a obsadila první místo.  

Septima navštívila v březnu kutnohorský Státní okresní archiv, kde zhlédla 
unikátní listiny, středověké městské knihy a rukopis kroniky Mikuláše Dačického. 
O genealogickém bádání studenty informoval ředitel archivu. Prostřednictvím me-
zinárodní kampaně Vlajka pro Tibet si vyvěšením tibetské vlajky naše škola 
10. března připomněla 58. výročí povstání Tibeťanů, které bylo krvavě potlačeno 
armádou Čínské lidové republiky. Ve středu 15. března přijeli na besedu se studenty 
zástupci americké ambasády. Studenti ve školní aule přivítali šéfa politického oddě-
lení Jima Merze a politickou analytičku Janu Kernerovou. Od pana Merze se dozvě-
děli podrobnosti o životě amerického diplomata a o fungování diplomatické služby. 
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek navštívil gymnázium 20. března 
a se studenty nejvyšších ročníků diskutoval na téma prevence drogové závislosti. 

 Studenti septimy se v rámci Peříčkových dnů 28. března zúčastnili organiza-
ce veřejné sbírky, jejíž výtěžek půjde na pomoc ohroženým dětem.  

Termín odevzdání přihlášek do primy byl letos 1. březen, přihlásilo se 101 
uchazečů. Koncem března byly všem předány pozvánky k přijímacím zkouškám, 
které se letos uskuteční 18. a 20. dubna. V tomto školním roce se budou poprvé ko-
nat povinné, jednotné, státem stanovené zkoušky. 

Oblastní charita Kutná Hora 

Oblastní charita Kutná Hora všechny srdečně zve na dvě jarní akce.  
 Velikonoční prodejní výstava se uskuteční ve Svatém týdnu v preghausu Vlaš-
ského dvora (vstup z průjezdu od Havlíčkova náměstí), pozvánku s podrobnostmi 
vizte na protější straně.   
 Na sobotu 27. května připravujeme ve spolupráci s dalšími kutnohorskými 
neziskovkami Sousedský jarmark. Konat se bude v zahradách GASK, podrobnosti 
o čase konání budou zveřejněny v ohláškách nebo je najdete na www.kh.charita.cz.  

-red- 
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Duchovní obnova mužů ve Slavoňově  
 Každý rok v postní době máme příležitost strávit duchovní víkend ve Slavo-
ňově v Marinině zahradě. Tento pobyt je spojen s řadu duchovních zamyšlení nad 
sebou, nad blízkými a nad celým světem. Hlavní náplní tohoto času je však podívat 
se do sebe, zaujmout osobní postoj k Pánu Ježíši, k bližnímu svému a v neposlední 
řadě k sobě samotnému. Letos jsme zahájili program promítáním filmu se silným 
rodinným nábojem; nebyl pro slabé jedince, ale my ho zvládli a pak do půlnoci poví-
dali s kolegy co pro nás bylo nejsilnější. V sobotním dopoledni jsme v pohodě a sou-
středěnosti mohli vyslechnout přednášku o postní době, přemýšlet o našich rozhod-
nutích, jak plně následovat Krista. Odpoledne jsme se vydali na procházku. V ne-
probuzené přírodě na poutním místě – v Rokoli – jsme si mohli s blízkými a stejně 

naladěnými bratry 
projít celou křížovou 
cestu a uvědomit si 
různost myšlenek, 
pocity, hříchy a nepo-
rozumění mezi námi, 
které se nám promí-
taly s prožíváním pří-
běhu Páně a jeho po-
slední cesty s naším 
křížem po zemi. 
 Možná je to 
troufalé tvrzení, sám 
jsem byl letos již po-
šesté či posedmé 

v řadě na této duchovní obnově, ale vnímám tento víkendový čas jako opravdový 
postní příběh. Mohu díky němu lépe prožít přípravu na nejvýznamnější křesťanské 
svátky v roce. Každý rok jsem rád za tento víkend, za jeho náplň, čas nabitý myšlen-
kami a dějem, a věřím, že nejsem sám. My všichni si tento čas užíváme v rozmluvě 
s Ježíšem, ale i v důvěrné rozmluvě mezi sebou. Vrcholem je večerní sobotní adora-
ce v schönstattské kapličce v Rokoli s přímluvami za naše blízké a za sebe navzájem. 
Nedělní mše je pak opravdu sváteční, naší „rodinnou“ mší, s roztomile moudrým 
panem farářem Šotolou, který vždy překvapí hloubkou svého kázání, a to ještě ve 

Překlad nápisu na náhrobníku ve farním kostele 
Po pravé straně jižního vchodu do chrámu svatého Jakuba (od arciděkanství) je do 
zdi zasazen jediný náhrobník ze šedého mramoru. Patří Petru Ondřeji Hertlovi. Ná-
pis je vyveden v latině, našla jsem však mezi jinými dokumenty jeho překlad, a tak 
mi přišlo vhodné ho nabídnout všem, kdo kolem tohoto místa často procházejí. 
Zvěstuje: 
 Pod tímto kamenem leží velešlechetný a věhlasný pán, Petr Ondřej Hertl, 
královského horního a svobodného města Hory Kutné jubilovaný konšel a posléze 
Jeho císařského královského veličenstva v Hoře Kutné císařský soudce, který pro 
pět krát deset roků moudrostí, pilností a obezřetností našemu městu chvalitebně 
v čele stál. 
 Dne 2. ledna L. P. 1766 věku však dovršiv, stařec přes 79 roků, co radní po-
slední den uzavřel. 

Jana Ehrhardtová 

Napsali jste... 
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Pojďte ke mně všichni, aneb duchovní obnova žen ve Slavoňově  
Už je to téměř týden od návratu ze Slavoňova, a já si stále prozpěvuji písničku, která 
zazněla při sobotní večerní adoraci v rokolské kapli. „Pojďte ke mně všichni, kdo 
jste obtíženi, kteří pracujete… A já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám!“ Myslím, 
že slova této písně krásně vystihují to, co jsme během duchovní obnovy prožily. 
 Přijely jsme v pátek obtížené svými starostmi, bolestmi, únavou, obavami. 
A najednou jsme měly čas se zastavit. Měly jsme čas odpočívat, modlit se, sdílet se, 
naslouchat, zpívat, tančit, být v tichosti samy se sebou, samy s Bohem, ale zároveň 
ve společenství přátel. Měly jsme možnost svaté zpovědi či osobního rozhovoru 
s naším duchovním otcem. Při sobotní mši jsme prožily s jednou z nás první svaté 
přijímání. To vše bylo podtrženo i počasím, které o víkendu bylo. V sobotu ráno 
jsme se probudily a venku bylo bílo. Stejně tak, jak během dopoledne roztával sníh, 
tak tály naše obavy. Odpoledne a večer hodně pršelo, stejně tak, jak naše slzy odpla-
vovaly naše starosti. V neděli ráno nás přivítalo slunce a svěží vzduch plný probou-
zející se přírody. A my jsme radostné, odpočaté, smířené a občerstvené, kráčely za 
vše poděkovat našemu Otci do slavoňovského kostelíka. 
 Jezdím na duchovní obnovy do Slavoňova pravidelně. Cítím se velmi obdaro-
vána tím, že smím patřit do úžasného společenství žen. Společenství, ve kterém pa-
nuje naprostá důvěra, upřímnost, otevřenost, porozumění, ve kterém se jedny za 
druhé modlí. Kde jsme schopny navázat na rozhovor, ve kterém jsme před rokem 
přestaly. Ve společenství, které je otevřené kdykoliv do svého středu přijmout nové 
ženy, jejichž příchod je vnímán jako požehnání a osvěžení. Byla bych proto ráda, 
aby toto mé zamyšlení bylo zároveň i povzbuzením pro ženy, které z různých důvo-
dů váhají a nemají odvahu přijít mezi nás. 

Katka Šimková 

Ladislav Vokoun 

svatostánku, který je pro čest a slávu našeho Pána nádhernou kulisou celého litur-
gického obřadu. Slavoňovský roubený kostelík z r. 1553 je opravdu perlou regionu 
a možná vás překvapí, že je nejstarším roubeným kostelem v celých Čechách.  
 Mně osobně, a věřím, že ostatním bratřím také, nabídl tento čas možnost 
prožít chvíli sám se sebou, čas s Pánem v důvěrných prosbách, a také čas poznávat 
a pochopit, proč jsme rádi v našem společenství, proč jsme součástí církve, proč tu 
jsme a pro koho tu jsme. Po celý tento víkend, kdy jsme poznávali bezpodmínečnou 
Boží lásku a milosrdenství, nám byl nablízku a jemně nás vedl náš otec Jan. Díky 
mu za tuto službu, kterou pro nás vykonal. Závěrem jen malé vyznání. Pro mě je 
velkým povzbuzením a nadějí, co pravil Pán Ježíš svým přátelům: „Každý, kdo se ke 
mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly“.  
(Lk 12,8) 

Farní pouť do Koclířova 
V sobotu 1. dubna se autobus farníků vydal z Kutné Hory na farní pouť do Koclířo-
va, při příležitosti 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě. Jednou z účastníků jsem 
byla i já se svou vnučkou. Sobotní ráno slibovalo krásný den. V úvodu cesty všechny 
poutníky mile přivítala Monika Trdličková, která nás seznámila s programem, 
a P. Jan Uhlíř, který nás na poutní cestě také doprovázel. Jeli jsme pohodlným auto-
busem a cesta rychle ubíhala. Když jsme se blížili ke Koclířovu, vítala nás hezká kra-
jina a sluníčko.  
 Po příjezdu do Koclířova, který se nachází u Svitav, jsme měli možnost vybrat 
si z připraveného bohatého programu, každý podle svého uvážení. Z dopoledního 
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programu to byla mše svatá na úmysly poutníků, s hlavním celebrantem Mons. Pa-
vlem Dokládalem. Odpoledne pak rozjímavý svatý růženec a v kostele sv. Alfonse 
a Panny Marie Fatimské, s přenosem do celého poutního domu, evangelizační pro-
gram P. Denise O’Sullivana z Irska. Konala se také katecheze pro děti, ve farním 
kostele pobožnost ke sv. Filoméně, modlitba růžence světla zástupců farností. Od 
17 hodin byla sloužena mše svatá s hlavním celebrantem P. Janem Uhlířem. Kázání 
pronesl P. Denis O´Sullivan v angličtině, organizátoři zajistili překlad do češtiny. 
Během dne byla možnost svátosti smíření. 
 Protože se nám počasí opravdu vydařilo, bylo skvostné procházet se v tichosti 
přírodním areálem Českomoravské Fatimy, vidět zde přesnou kopii Anděla, který se 
nachází v portugalské Fatimě na památku jeho zjevení třem pasáčkům před zjeve-
ním Panny Marie. Tuto sochu slavnostně odhalil a posvětil biskup královehradecký, 
Mons. Jan Vokál v roce 2014. Dále pokračovat Lurdským parkem, obdivovat buko-
vou alej Minutěnka se starými, statnými buky, na kterou navazuje lesík, kde trávil 
svůj čas při meditacích Mons. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, který byl 
v Koclířově internován. Dalším zastavením může být Memoriál Fatimy - památník, 

který byl vytvořen na památku putování sochy Panny 
Marie Fatimské. Přírodní amfiteátr Hora blahoslaven-
ství je hlavním dějištěm všech důležitých programů 
v letních měsících. V areálu stojí také socha sv. Jana 
Pavla II., papeže, který byl ve velkém provázán 
s Fatimou (nejenže se stal terčem útoku, který byl před-
povězen třetím fatimským tajemstvím, ale právě on za-
světil celý svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie). Do 
kaple Panny Marie Nazaretské věnoval Mons. Karel Ot-
čenášek unikátní svatostánek ze zrušeného kněžského 
semináře, který slouží každou první mariánskou sobotu 
k adoracím za nová duchovní povolání. 
 V průběhu dne si na své přišly také chuťové buňky 
poutníků. Klášterní cukrárna nabízela velký výběr zá-
kusků vlastní výroby a vynikající koclířovské koláče. Mo-
hu potvrdit, že byly chutné a lahodné.  
 Domů jsem se s vnučkou vracela s pocitem ra-
dostně prožitého dne. Vřelé díky všem, kteří se podíleli 
na organizování a průběhu farní poutě do Koclířova. 

Alena Kapková 



 

  

Rozhovor s manželi Keclovými 

O velikonoční vigilii v sobotu 15. dubna 
přijmou v naší farnosti iniciační svátosti 
(křest, biřmování a eucharistii) tři kate-
chumeni: Lenka Keclová, Vladimíra Sos-
novcová a Ivan Fridrich. K prvnímu svaté-
mu přijímaní přistoupí Tomáš Kecl. Man-
žele Keclovy jsme při této příležitosti požá-
dali o rozhovor. V jeho závěru jsme se To-
máše zeptali také na jeho profesi, recyklaci 
odpadů, jíž přispěl ke kampani na podporu 
vzniku nového zvonu pro náš farní kostel.  
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Jaká byla vaše cesta k víře, co vás 
vedlo k tomu, že jste se rozhodli 
připravovat na přijetí svátostí a 
zapojit do života místní farnosti?  
Tomáš: Základ m é cesty k  víře polo-
žila má milovaná babička, která se jistě 
na mě nyní s radostí dívá z nebe, a ma-
minka. Držel jsem se jich za ruku, když 
jsem byl den před koncem prvního roku 
svého života pokřtěn panem farářem na 
Střekově. Z mých návštěv v kostele a ze 
mší svatých, kam mě babička brávala 
v dětství, si mnoho nepamatuji. Snad 
jen to, že jsem se tam nikdy necítil špat-
ně. Na vědomé poznání přítomnosti 
Boha jsem si však musel počkat až do 
svého současného věku. Náš Pán mě za 
to odměňuje některými zázraky a spous-
tou úžasných lidí, které jsem poznal 
v naší farnosti. A jak se to konkrétně 
stalo, že jsem prozřel? Skoro přesně si 
to pamatuji. Bylo to v chrámu svaté Bar-
bory, kde jsem na svátek svatého Marti-
na usedl se svým kamarádem z USA do 
lavice. Ten si vedle mě něco zjevně 
„mumlal“ a v tichosti jsme poslouchali 
varhany při skladbě Ave Maria. Najed-
nou se mě do ticha zeptal: „Tome, nebu-
de ti vadit, když se pomodlím i za tebe a 
tvou rodinu?“ A bylo to tam! Má touha 
začala růst. U rodičů jsem pak sháněl 
Bibli, co dostali při svém sňatku, ale ta 
nebyla k nalezení. Touha však byla sil-
nější. Vypravil jsem se do antikvariátu, 
protože jsem chtěl „knihu“, která má za 
sebou nějaký lidský příběh. Následovalo 

několik dní či spíše týdnů, kdy jsem četl 
a četl. Opakovaně jsem se však vracel 
k Matoušovi, který mi asi nejvíce otevřel 
srdce a oči. Obzvláště Ježíšovo Kázání 
na hoře ve mně startovalo spoustu otá-
zek k vlastními životu, zda dělám věci 
dobře v rodině, ve svém firemním 
i osobním životě. Kde však nalézt na 
složité otázky odpověď? K dveřím fary 
jsem měl respekt a nevěděl jsem, že jsou 
stále otevřené dokořán. Klíč k těm dve-
řím mi podala naše sestra Kateřina Gre-
narová. Při jednom spíše obchodním 
setkání ve mně rozpoznala touhu a vy-
světlila, jak snadné je vejít na faru a po-
žádat kněze o rozhovor. Odkládal jsem 
to, ale nakonec jsem mu zavolal! Ozval 
se příjemný hlas našeho úžasného pana 
faráře Uhlíře. Po setkání s ním začal mít 
život tak nějak větší smysl a řád. Násle-
dovala vlna za vlnou úžasných prožitků, 
setkání s Bohem, mší, při kterých se mi 
do očí, díky síle Ducha Svatého, vlévaly 
slzy. O to větší radost v srdci jsem měl, 
když se mnou na mše začala chodit má 
milovaná manželka Lenka, která je nyní 
hrdou čekatelkou křtu. 
 A proč jsem se zapojil do místní-
ho farního života? To je prosté! Protože 
je to správné a cítím, že tak plním to, 
čím mě náš Pán pověřil. 
 Lenka: Má cesta k  poznání 
Pána Ježíše Krista byla zcela nenápadná 
a pozvolná. A teď vím, že to bylo dobře. 
Už v dětství jsem cítila něčí ochranu,  



 

  

ale jinou než byla ta od maminky a ta-
tínka. Takovou tu „božskou“. Ale 
s nikým jsem o tom nemluvila, asi jsem 
se bála reakcí. Jen od své babičky jsem 
dychtivě nasávala vyprávění, jaké to je 
chodit do kostela, co se tam vlastně ode-
hrává a s kým se tam setkává. Až 
v dospělosti jsem si uměla sama pro 
sebe, v tichu, kam jsem nikoho nepouš-
těla, odpovědět zcela srozumitelně… 
Ano věřím v Pána Boha. Mnoho let jsem 
se v tichosti modlila tak, jak jsem to 
uměla a cítila. Za sebe, za manžela, svou 
rodinu, děti, rodiče. A když se mi svěřil 
manžel, co prožívá, že otevřel srdce Boží 
milosti, svěřila jsem mu i já svou touhu 
po bližším poznání Pána Boha. Odvezl 
mě za panem farářem Uhlířem a můj 
život se začal měnit. Utvrdila jsem sebe 
i okolí v rozhodnutí být pokřtěna a přijí-
mat svátosti spolu s ostatními věřícími. 
Farní společenství je úžasné, plné mi-
lých lidí, kteří nás přijali s otevřenou 
náručí.  
 
Jedním z kroků na této cestě bylo 
i uzavření svátostného manželství 
(konvalidace). Jak jste prožívali 
tuto událost?  
Tomáš: Náš sňatek před Bohem  
byl a je pro mě dalším z kroků pro upev-
nění víry. Přítomnost Ducha svatého 
nejen že na mě působila silně po celý 
obřad, ale i na všechny, kteří se události 
účastnili. To krásné, co jsem na přítom-
ných viděl, když nám na závěr přáli, slo-
vy neumím ani popsat. 
 Lenka: Pro m ě to  byl velm i 
důležitý krok v našem 23 let trvajícím 
manželství. Říkat manželský slib před 
Pánem Bohem je jako si vyznat lásku 
poprvé, hluboké a napořád. Účast na-
šich dětí, rodičů a přátel ten krásný oka-
mžik ještě znásobila. 
 
Lenko, čím je pro vás důležitý ka-
techumenát? Jak prožíváte toto 
intenzívní období, udílení jednot-
livých skrutinií a třeba také to, že 

jste spolu s Ivanem a Vladimírou, 
vašimi spolukatechumeny, pravi-
delně středem pozornosti při ne-
dělních bohoslužbách? :-) 
Lenka: Pravidelná středeční setká-
ní nás, katechumenů, je něco, co mě 
bezmezně naplňuje. Vzpomínám si, 
když jsme se poprvé setkali. Očekávání, 
trochu nejistoty z toho druhého, ale i ze 
sebe. Obstojím? Budu schopna porozu-
mět všemu, po čem toužím? Ale teď 
s úctou ke všem ostatním katechume-
nům, k manželovi, který mne doprovází, 
k páteru Uhlířovi, k mé kmotře Maruš-
ce, k Patricii Koubské a ke všem, kteří 
nás mohli v průběhu naší přípravy po-
znat, mohu s čistým svědomím říci, že 
jsem připravena přijmout křest, ale také 
že budu pokračovat v prohlubování své 
víry a poznání. Přijetí mezi katechume-
ny v září loňského roku, přijetí mezi 
čekatele křtu, ale i každotýdenní udílení 
skrutinií vnímám s důležitostí a velikou 
pokorou. To, že mohu spolu s Ivanem 
Fridrichem a paní Sosnovcovou stát 
před oltářem a vnímat modlitby všech 
přítomných za nás, je nesmírně povzbu-
zující. Bohu díky. 
 
Život vás obou se v posledním ro-
ce postupně proměňoval a jistě si 
toho všimlo i vaše okolí. Jak na 
tuto změnu reagují vaši přátelé, 
spolupracovníci, širší rodina?  
Lenka: To je něco, co m ě naprosto 
mile překvapilo. Mé rozhodnutí dojít ke 
křtu a žít podle Boží milosti přijali lidé 
kolem mne s úctou a respektem. Ať už 
to jsou naše dvě děti, Tomáš a Andrea, 
moji rodiče, kteří jsou naprosto úžasní 
a podporují nás, rodiče manžela, širší 
rodina i přátelé. A na ty, kteří nám tak 
úplně nerozumí, se nezlobíme. Každý 
má právo jít po cestě, kterou si vybere. 
Snad i naše modlitba za to, aby otevřeli 
svá srdce pro Boží lásku, jim na jejich 
cestě pomáhá. 
 
Jak se cítíte ve farním společen-
ství u Svatého Jakuba? 
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Lenka: Nádherně…, všichni nás při-
jali vřele a pomáhají nám. Už od prv-
ních setkání cítím nepředstíranou ra-
dost ze všech, které ve společenství po-
tkáváme pravidelně, ale je to cítit 
i z občasných či náhodných setkání. Tře-
ba i při nedělních bohoslužbách.  
 
Co je pro vás v duchovním životě 
důležité? 
Lenka: Naprostá a bezm ezná víra 
v Pána Boha a jeho stálé a nekonečné 
poznávání skrze Ježíše Krista a Ducha 
svatého. Chci žít pro jeho velikou lásku 
a klid, kterými mi naplnil srdce. Děkuji 
ti, Pane Bože. Amen. 
 
Tomáši, v úvodu jsme zmínili vaši 
profesi, kterou, jak vím, vnímáte 
také jako své poslání. Jak jste se 
dostal k tématu recyklace a proč 
je pro vás osobně tak důležité? 
Tomáš: Než jsem  se dostal 
k recyklaci, pracoval jsem v bankovnic-
tví téměř 15 let. Byla to sice práce zají-
mavá, ale člověk měl stále pocit, že za 
ním není nic hmatatelného vidět. Opa-
kovaně se v bance skloňovala kvalita 
služeb, ale stále méně bylo k rozpozná-
ní, co ta kvalita znamená. Znamená spo-
kojeného klienta? A když ano, tak spo-
kojeného s čím? Na rozdíl od virtuálních 
pojmů v bance, kvalita v recyklaci zna-
mená dokonalejší třídění a díky přepra-
cování materiálu (např. i zhutnění či 
změny rozměrů) úsporu energie, což je 
snadno převoditelné na snížení produk-
ce CO2 či eliminaci potřeby skládková-
ní. Navíc hospodárné zacházení s odpa-
dy přináší finanční výnos, což k životu 
patří, protože to živí spoustu lidí. 
 
Až do konce dubna trvá projekt, 
který chce právě prostřednictvím 
výzvy k recyklaci přispět ke vzni-
ku nového zvonu Jakub Maria 
pro náš farní kostel. Jste původ-
cem jeho myšlenky a do velké mí-
ry jej také realizujete. Mohl byste 
shrnout, o co v něm jde, a připo-

menout čtenářům, jak se mohou 
ještě zapojit? 
Tomáš: Myšlenka projektu vychází 
ze skutečnosti, o které se nikde ve sdělo-
vacích prostředcích nemluví, a to, že 
recyklace nejen že chrání životní pro-
středí, ale prokazatelně zachraňuje živo-
ty lidí. Jsou to silná slova, vím. Stojím si 
však za nimi, protože sleduji zprávy 
z odvětví získávání primárních surovin 
(těžby kovů a dalších) a opakovaně čtu, 
kolik zranění a desítek úmrtí nastává 
v řadách můžu, žen i – bohužel – dětí 
právě, když se na ně sesune kus stěny 
dolu, nestihnou utéct z dvoukilometrové 
hloubky před přívalovým deštěm či jsou 
zastřeleni ostrahou dolu za vzpouru tře-
ba jen proti tomu, že si nemohou odpo-
činout ani v neděli. Ano, chceme nový 
zvon, ale ten bude vyroben z kovů, což je 
zřejmé (měď a cín). Nevíme však, kdo 
a za jakých podmínek suroviny na náš 
zvon vyrval ze země. Proto symbolicky 
zrecyklujme co nejvíce materiálu na náš 
zvon z našeho odpadu, tedy věcí, které 
můžeme postrádat (a tím spíš je může-
me postrádat v době postní). Pro mě 
osobně je recyklace pro náš zvon urči-
tým vzdáním úcty i horníkům, kteří 
umírali při těžbě stříbra, mědi či cínu 
v Kutné Hoře a svou obětí mimo jiné 
napomohli k bohatství, jež umožnilo 
stavbu našich kostelů, kde se setkáváme 
při společné modlitbě.  
 Zapojit se do recyklační sbírky je 
snadné. Projděte doma šuplíky, posbí-
rejte staré telefony či dobíječky a odnes-
te je na faru. Také se podívejte do skle-
pa, garáže či dílny, zda se vám někde 
nepovalují různé drobné či větší spotře-
biče nebo staré počítače. Ty můžete ode-
vzdat do sběrného dvora, kde je pro 
sbírku přistaven kontejner, který byl již 
jednou naplněn.  
 Možná vám o sbírce řekly i děti – 
do akce se postupně zapojují také školy, 
což je povzbudivé, protože to znamená, 
že těm, kdo vzdělávají naše děti, není 
další rozměr recyklace lhostejný. Bohu 
díky! 
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Květná neděle 
9. dubna 

09:00 kostel sv. Jakuba 

10:45 Křesetice 

11:00 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Zelený čtvrtek 
13. dubna 

16:00 Třebonín 

18:00 kostel sv. Jakuba 

Velký pátek 
14. dubna 

08:00 kostel sv. Jakuba (ranní chvály) 

12:00 kostel sv. Jakuba (křížová cesta) 

16:00 kostel sv. Jakuba 

16:00 Třebonín 

18:00 Křesetice 

Bílá sobota 
15. dubna 

08:00 kostel sv. Jakuba (ranní chvály a obřad 
Effatha pro katechumeny) 

20:30 kostel sv. Jakuba 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
16. dubna 

09:00 chrám sv. Barbory  

10:45 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Pondělí velikonoční 
17. března 

09:00 kostel sv. Jakuba 

10:15 Paběnice 

Kostel sv. Jakuba bude otevřen 
Farní kostel bude otevřen k tiché modlitbě a medi-
taci na Velký pátek i Bílou sobotu vždy od 8 do 16 
hodin. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni být v této 
době přítomni v kostele, dohlížet na pořádek 
a bezpečnost a být k dispozici návštěvníkům, ať se 
zapisují do rozpisu na stolku v kostele.  

 Po skončení velkopátečních obřadů bude po 
celou noc příležitost bdít a modlit se u Božího hro-
bu. Prosíme, zapisujte se rovněž do rozpisu služeb 
připraveného na stolku v kostele. 

 V průběhu Bílé soboty bude možné do džbá-
nu v kostele vhodit lísteček s jakoukoli prosbou, 
bolestí či starostí. Na tyto úmysly bude pamatová-
no při večerní vigilii, kdy se celé společenství far-
nosti bude modlit za všechny, kdo kostel navštívi-
li. Lístečky nebude nikdo číst a po skončení boho-
služby budou spáleny.  

Velikonoční bohoslužby 
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Kalendář akcí 

  11. – 13. 04. 
Velikonoční prodejní výstava charity 
(Preghaus Vlašského dvora), viz str. 15 

Út 11. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

So 15. 04. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

Ne 16. 04. Družina Concordia barví vajíčka (17:00 – Sedlec) 

Po 17. 04. 
Sedlecká pouť, celebruje P. Jan Linhart  
(18:00 – katedrála Nanebevzetí Panny Marie) 

Út 18. 04. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

St 19. 04. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

St 19. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

So 22. 04. Jarní výprava Slunečního kmene a družiny Concordia 

So 22. 04. Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou (10:00 – mše svatá) 

So 22. 04. 
Varhanní koncert pro Zvon pro Jakuba  
(18:00 – kostel sv. Jakuba), viz str. 11 

So 22. 04. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

Ne 23. 04. Kartička na četbu NZ – Skutky apoštolů, viz str. 9 

Út 25. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Pá 28. 04. 
Slavnostní koncert Městské hudby F. Kmocha Kolín  
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

Pá 28. 04. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 29. 04. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 29. 04. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 30. 04. Mše svatá s kázáním pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 30. 04. 
Sluneční kmen a družina Concordia pálí na Kaňku 
„čarodějnice“ (sraz v 17:30 u sedlecké fary) 

Po 01. 05. Pouť za rodiny do Staré Boleslavi, viz str. 4 

    Májové pobožnosti (rozpis na str. 5) 

Čt 04. 05. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 05. 05. Adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba), viz str. 6 

  05. – 08. 05. Poutní zájezd do Lužice 

Ne 07. 05. Sbírka na bohoslovce 

Út 09. 05. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Út 09. 05. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 
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Pá 09. 06. Noc kostelů 

 22. – 23. 07. Oslava svátku sv. Jakuba, požehnání nového zvonu  

 14. – 15. 10. Zavěšení zvonu na věž a první zvonění (při posvícení) 

Plánované akce 

St 10. 05. Odlévání zvonu Jakub Maria (Asten, Nizozemsko), viz str. 11 

So 13. 05. Putování se svatým Jakubem (start od 7:15 v Hlízově), viz str. 6 

So 13. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 13. 05. Kněžské svěcení v Hradci Králové (10:00 – katedrála Sv. Ducha) 

So 13. 05. Večer chval a sekání společenství mládeže (19:00 – Křesetice) 

Ne 14. 05. Poutní mše svatá v Souňově (10:45) 

Ne 14. 05. Žehnání zrekonstruované kapličky v Bahně (15:00), viz str. 6 

Út 16. 05. Poutní mše svatá v kostele Jana Nepomuckého (17:00) 

Út 16. 05. Vernisáž výstavy o zvonech (18:00 – Spolkový dům), viz str. 11 

St 17. 05. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

Ne 21. 05. Kartička na četbu NZ – 1. list Korintským, viz str. 10 

Út 23. 05. Jednání Pastorační rady farnosti (19:00 – arciděkanství) 

Út 23. 05. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 24. 05. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 25. 05. Pěv. koncert pro Zvon pro Jakuba (19:00 – Spolkový dům), viz str. 11 

Pá 26. 05. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 27. 05. Diecézní setkání ministrantů v Dobrušce, viz str. 6 

So 27. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 27. 05. Sousedský jarmark neziskových organizací (zahrady GASK) 

So 27. 05. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 28. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Ne 28. 05. Mše svatá s kázáním pro děti (09:00 – sv. Jakuba) 

Čt 01. 06. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 02. 06. Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba), viz str. 6 

Pá 02. 06. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 03. 06. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba), viz str. 6 

So 03. 06. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

Ne 04. 06. Slavnost Seslání Ducha Svatého 


