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Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 22.3.2009. 
Vydáno: 22. 2. 2009 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín. 
Kontakt: Římskokatolická farnost—arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1,  
  Kutná  Hora, 284 01, Telefon: 327 512 115, www.khfarnost.cz 
 
  P. Jan Uhlíř, tel.: 777 339 233, e-mail: januhlir@centrum.cz 
  P. Pavel Tobek, tel.: 604 701 114, e-mail: p.tobek@tiscali.cz 
  Pavel Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ 

Ne 22.2. Dětský karneval (15.00 – gymnázium)  

St 25.2. Popeleční středa (18.00 – mše sv. v chrámu sv. Barbory)  
Celodenní adorace (11.00 – 17.00 klášterní kostel)  

So 28.2. Duchovní obnova farnosti (14.00 – gymnázium)  

Út 3.3. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel)  

St 4.3. Biblická hodina (19.00 – gymnázium)  

 6.-8.3. Duchovní obnova mládeže (Jeníkov u Hlinska)  

Út 10.3. Modlitba matek (17.00 – klášter)  

Út 17.3. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

Ne 22.3. Misijní koláč 

 27. -29.3. Duchovní obnova pro děvčata (klášter)  

Ne 29.3. Změna času 

So 4.4. Diecézní setkání mládeže (Hradec Králové)  

Ne 5.4. Květná neděle  

Čt 19.3. Setkání seniorů (16.00 – arciděkanství) 

 24.-26.4. Diecézní ministrantské setkání v Kutné Hoře  

So 2.5. Klášterfest  

Ne 3.5. Pouť do Čáslavi (Rok sv. Pavla)  

 7.-10.5. Víkend pro děti z náboženství v Jiřetíně  

Ne 10.5. Společné udílení svátosti nemocných  

Ne 17.5. 40. výročí úmrtí kardinála Berana – mše sv. v Paběnicích  

So 23.5. Duchovní obnova pro rodiče (pořádají sestry voršilky)  

Ne 31.5. Farní den + 15. výročí oblastní charity  

So 27.6. Kněžské svěcení Pavla Jägera  

So 25.7. Pouť sv. Jakuba  

So 15.8. Diecézní pouť v Králíkách  

 26.-28.9. Návštěva Svatého otce v ČR  

Pastorační plán 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 

Sobota  14.00 – 14.45 přednáška (gymnázium) 

 15.30 – 16.30 přednáška a beseda (gymnázium) 

 16.30  křížová cesta (gymnázium) 

 17.00  mše sv. (klášterní kostel) 

Duchovní obnova proběhne v sobotu 28. února odpoledne v prostorách 
Církevního gymnázia (vstup z Poděbradovy ulice). Pozvání přijal P. Zdeněk Kubeš 
(*1964) z Přibyslavi. Duchovní obnova nabízí čas k zastavení, k modlitbě i ke svátos-
ti smíření.  

POPELEČNÍ STŘEDA 

 Význam tohoto dne není třeba vysvětlovat, a tak 
asi nikoho ani nepřekvapí skutečnost, že právě tento 
den bude větší příležitost k modlitbě a ztišení. 
V klášterním kostele bude v 10.00 hodin mše sv. pro 
studenty gymnázia a po té začne celodenní adorace, 
která potrvá až do 17. hodiny. Můžeme se tedy i ve 
všedním dnu na chvíli zastavit a cestou ze školy či 
z práce, „zaskočit“ do kostela a třeba jen krátce setrvat 
v blízkosti našeho Pána. V 18.00 bude farní mše sv. 
v chrámu sv. Barbory spojená s udílením popelce. 

P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
nad tématem úvodníku jsem dlouho přemýšlel. Stále jsem nevěděl jak začít, čeho se 
dotknout, jakou myšlenku rozvinout. Chtěl jsem napsat nějaké laskavé povzbuzující 
slovo a v souvislosti s postní dobou jsem vždy skončil u poučování, vybízení či mo-
ralizování. Nakonec jsem si uvědomil, že je to vlastně Bůh, který vás dokáže nejvíce 
potěšit a zároveň i laskavě povzbudit. Proto Vám do čtyřicetidenního období příprav 
na Velikonoce předávám „pouze“ slova Písma: „Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí 
i tvé vytrvalosti,… trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehls únavě. Ale to mám proti 
tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. ….Vzpomeň si, z jaké výšky jsi 
klesl, navrať se a jednej jako dřív“ (Zj 2,2-5). 

Ze srdce Vám žehná P. Jan Uhlíř 
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SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI 

KŘÍŽOVÉ CESTY 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ 

PODĚKOVÁNÍ 

 Pro mládež starší patnácti let pořádá spirituál Církevního gymnázia P. Pavel 
Tobek ve dnech 6. - 8. března 2009 postní duchovní obnovu. Bude se konat 
v Jeníkově u Hlinska, v místě prověřeném mládežnickou duchovní obnovou, 
která se zde konala v adventu. Další informace a přihlášky, které je nutné odevzdat 
do konce února, jsou k získání přímo u P. Tobka (tel. 604 701 114). Místa je dost 
a program bude stát, jako vždycky, za to, proto neváhejte a připojte se ;-). 

 Naše úterní (čtvrteční) setkání maminek s dětmi přesunujeme na pátek od 
15.00. Začínáme 13.2. v klubovně v klášteře. Spolu s dětmi budeme číst z dětské 
bible a na čtení navážeme připraveným programem. Bližší informace podá Alena 
Pazderová (603 332 565). Všichni jsou vítáni!!! 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

 Dětský karneval se bude ko-
nat 22. února 2009 od 15.00 
v budově Církevního gymnázia. 
Více informací Bára Hlavinková 
(777 314 494).Všechny děti i se 
svými blízkými jsou vítány. 

 Během postní doby se budeme 
pravidelně modlit křížové cesty, a to 
před večerní mší sv. každý pátek 
v 17.30 v kostele sv. Jakuba a každou 
neděli v 17.30 v kostele Matky Boží. 
Prosím ty, kdo by se křížové cesty 
rádi modlili, aby se přihlásili u pana 
kostelníka L. Svobody. 

 Společně s kapelami Houby s Woctem a Studená Sprcha Vás farní schola už 
nyní zve na druhý ročník Klášterfestu, který letos připadne na sobotu 2. května. 
Podrobnější informace najdete v dalším vydání Zpravodaje, na plakátech a zejména 
na stránkách www.klasterfest.estranky.cz . 

KLÁŠTERFEST 

 Muzicírující mládežníci chtějí poděkovat všem, kdo na ně mysleli zejména 
v neděli 4. ledna odpoledne, kdy se farní schola vydala do velkého Hradce Králové 
odehrát svůj vánoční repertoár. Ačkoli účast nebyla vyloženě hojná, koncert se se-
tkal s milým přijetím a pokud Pán Bůh dá, bude se příští rok opakovat. 
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 Díky dotacím se mohly i v minulém roce 
uskutečnit některé opravy církevních objektů. 
Pokračovalo se s opravou vnějšího pláště chrá-
mu sv. Barbory a kostela Matky Boží. Proběhla 
oprava interiéru kostela Všech svatých 
(elektroinstalace, statické zajištění, oprava 
omítek, výmalba,…). Vzhledem ke špatnému 
stavu kostela sv. Jakuba (zvláště střešního 
pláště a statiky na jižní straně) se začalo 
s přípravou projektové dokumentace. V únoru 
se zvažovala možnost požádat o dotaci z ROPu 
(fond EU) na opravu interiéru chrámu sv. Bar-
bory. Kvůli vysokému podílu farnosti a pláno-
vané nezbytné opravě kostela sv. Jakuba se od 
této myšlenky ustoupilo. Větrem byla opět po-
škozena střecha kostela v Gruntě, a protože do 
kostela výrazně zatéká, podaly se různé žádosti 
na získání dotací na opravu střechy. Celkově se 
proinvestovalo přes 35 mil. korun. 
Z Ministerstva kultury ČR jsme dostali cca 33 mil., ze Středočeského kraje 205 tis. 
korun, z města 180 tis. korun a farnost se na opravách podílela cca 1,9 mil. korun. 
Při sbírkách na potřeby farnosti se vybralo cca 330 000,- Kč a na různé potřeby 
(svatopetrský haléř, charita, misie,…) se odeslalo celkem cca 105. 000,- Kč. 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 

Farnost Kutná Hora 

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli našim farnostem, patří 
upřímný dík 

 a zaplať Pán Bůh. 

Farnost Kutná Hora 

Farnost Bykáň 

Farnost Třebonín 

 V bykáňské farnosti se díky iniciativě obce začala opravovat věž kostela 
sv.Václava v Malešově. Celkově se prostavělo 400 tis. korun. Ministerstvo kultury 
ČR přispělo 240 tis. a obec i farnost po 80 tis. korunách. Na sbírkách a darech se 
vybralo 46. 600,- Kč a na různé sbírky se odeslalo cca 5.700,- Kč. 

 Pokračovalo se s opravou střechy kostela v Paběnicích. Z Ministerstva kultury 
ČR jsme dostali 658 tis., z kraje 200 tis., obec přispěla 50 tis. a farnost 30 tis. korun. 
V Třeboníně došlo k opravě opěrné zdi v areálu kostela za 80 tis. korun. Při sbírkách 
na potřeby farnosti se vybralo 28.500,- Kč a odeslalo se 9.300,- Kč. 

P. Jan Uhlíř 
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 Rád bych poděkoval všem, kteří se na těchto a jiných aktivitách farnosti 
podíleli či jakýmkoliv způsobem ve farnosti pomáhali. Ač není možné všechny osob-
ně vyjmenovat, rád bych vzpomněl na všechny duchovní a řeholnice ve farnosti pů-
sobící, na varhaníky, kostelníky, na ty, kdo se starají o květinou výzdobu, uklízejí, 
čtou Boží slovo, pracují v pastorační a ekonomické radě, vytrvale se modlí v kostele, 
vyučují náboženství či se jinak starají o výchovu dětí a mládeže, nebo na nemocné, 
kteří ve skrytosti svojí obětí posilují naše společenství, na aktivní mládež i rodiče 
dětí, ale i na ty, kteří by rádi pomohli a nemají odvahu se přihlásit. 
 Ač jsem na mnohé služby určitě i zapomněl, díky patří každému, kterému 
není lhostejný život farnosti a snaží se využít svých darů ke společnému prospěchu 
(srv. 1Kor 12,7). 

 Křty Svatby Pohřby 

Kutná Hora 31 17 16 

Bykáň 4 0 3 

Třebonín 3 0 4 

Září 
• Příchod sestry Marie-Anny a 
 sestry Benedikty 
• 15. výročí církevního gymnázia 
• Začátek ministrantských schůzek 
 
Říjen 
• Farní pouť do katedrály Sv. Ducha 
• Děti na víkend v Hoješíně 
• Celodenní adorace v kostele sv. 
 Jakuba 
• Přijetí do katechumenátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad 
• Pobožnost na hřbitově 
• Konference o Bedřichu Bridelovi 
• Vikariátní pouť na Libici 
 

Prosinec 
• Oslava sv. Barbory a návštěva 
 apoštolského nuncia 
• Mikulášská pro děti 
• Duchovní obnovy mládeže 

i farnosti s P. Miloslavem Fialou 
• Rorátní mše svatá 
• Adventní koncert gymnázia 
• Vánoční svátky 
• Vánoční koncert KuKuKaKy 
 
 
Pravidelné aktivity 
• Setkávání maminek s dětmi (nyní 
 v pátek od 15.00) 
• Dětské mše sv. (1. a 3. úterý 
 v měsíci v klášterním kostele) 
• Společenství mládeže (1x za 14 dní 
 na gymnáziu) 
• Modlitby matek (2. úterý v měsíci 
 v klášteře) 
• Setkávání seniorů 
• Biblická hodina 
• Adorace po úterní mši sv. 

P. Jan Uhlíř 

STATISTIKA 
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VÍKENDOVÁ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY 

MISIJNÍ KOLÁČ 

 Již po několikáté proběhne u sester voršilek du-
chovní obnova pro dívky starší dvanácti let. Tentokrát se 
uskuteční 27. – 29. března. Začíná v pátek v 18.00 a kon-
čí v neděli v 15.00 hodin. Sobotní program připravuje 
P. Karel Moravec. Závazné přihlášky pošlete nejpozději 
do 20. 3. 2009 na email mariannka@email.cz – tam se 
dozvíte i podrobnosti. 
 Těší se na vás sestry voršilky. 

Sr. Marie-Anna,osu 

 Těmito slovy začíná novoroční přání pracovníků Papežského misijního díla 
s poděkováním za každou pomoc. 
Abychom i my mohli přispět svou „troškou do mlýna“, přijměme pozvání na Misij-
ní koláč. 
 Bude se konat, jako už tradičně, 4. neděli postní (dne 22. 3. 2009) vždy po 
skončení mše svaté u sv.Barbory, u sv. Jakuba i u Matky Boží. 
 Prosím všechny, kdo chtějí přispět svými koláčky, aby je nejlépe v papírových 
krabičkách již před mší svatou odložili u bočního oltáře. 
 Studenti a mládež, které tímto též prosím o pomoc, budou po skončení mše 
svaté u východu z kostela nabízet naše koláčky i kasičku na příspěvek. Výtěžkem 
sbírky podpoříme misie. 
 Všem Vám děkuji za pomoc i za příspěvky. 

„Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první.“ 

Anna Hylská 

 Jedenáct mužů z našich farností se vypravi-
lo ve dnech 13.—15. února do Jeníkova u Hlinska, 
aby se zúčastnili duchovní obnovy pod vedením 
P. Jana Uhlíře. Program zahrnoval mše svaté, 
několik přednášek, rozjímání nad úryvky z Bible 
a společné diskuse. Vším se prolínalo téma du-
chovního života (ženatého) muže. Mezi nejsilnější 
zážitky patřila sobotní večerní mše při svíčkách 
v jeníkovské kapličce obětovaná za naše manžel-

ky, při které jsme za ně děkovali a přednášeli své prosby. Nezapomněli jsme ani 
udělat něco pro naše těla. V sobotu jsme je potrápili odpolední túrou na běžkách. 
 Shodli jsme se, že podobnou obnovu bychom rádi zopakovali. Možná bychom 
do ní příště zařadili více diskusí, protože názory a životní zkušenosti druhých jsou 
velkým obohacením.  

DUCHOVNÍ OBNOVA MUŽŮ  

Jiří Vaněk 
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 V tomto povánočním ohlédnutí se 
s vámi, moji spolufarníci, chci podělit 
o vánoční zážitky a radosti. Musím říci 
všem lidem, že vůbec není těžké dobrým 
skutkem udělat radost sobě, svým bližním 
a zároveň našemu Pánu. Tímto vám chci 
povědět o mladém Jardovi Kunáškovi, kte-
rý nám právě svým činem dělá každoročně 
radost. Kdysi dostal nápad vyzdobit na 
Vánoce naši zámeckou kapličku a pozvat 
nás na oslavu narození Ježíše. Od té doby 
zdobí kapličku každý rok a zve nás na vá-
noční návštěvu. Odměnou je mu naše ra-
dost a zájem přijít se na výzdobu třeba jen podívat. Po oba vánoční svátky se v od-
poledních hodinách trousí k zámku dospělí, děti i chalupáři. Někteří se jdou podí-
vat, jiní porozjímat nebo se jen tak sejít a pozdravit se s přáteli. Ti nejmenší mají 
největší radost z malinkého Ježíška v jesličkách.  
 Už od vstupní brány nádvoří zámku nás vítá osvětlený vánoční strom. Před 
vchodem do zámku stojí starodávné saně jako z pohádky. Schází jen do nich zapřáh-
nout koně, zabalit se do kožichu, zapráskat bičem a prohánět se zasněženou kraji-
nou... Jen ta sněhová kulisa zase letos chyběla. 
 Přes dlouhou tmavou chodbu nám svítí na cestu vstříc světélka svíček z kap-
ličky. To se nám zdá, že přicházíme do nebe. Všude je plno zeleně a záře. Před oltá-
řem na stupínku nás na první pohled zaujme krásný betlém. Kolem dokola je ozáře-
ný světélky svíček vložených do skleniček. To všechno doplňuje velký vánoční 
strom, ozdobený spoustou ozdob a světélek.  
 Když pak usedneme do lavice a tiše rozjímáme, zapomeneme na všechny sta-
rosti běžného života. Všude je ticho, nic neruší naši modlitbu. V malých okénkách 
pomalu dohasíná den. Šero zahaluje prostory kapličky a světélka tolik, tolik září. 
V naší duši se usazuje pokoj a radost, že se nám narodil Spasitel. Nedokáži popsat, 
jaký nádherný pocit člověka naplňuje a jak blizoučko je Bohu.  
 Na Sv. Štěpána odpoledne nás v kapličce navštívili otec J. Uhlíř a kaplan 
P. Jäger. Společně se s námi pomodlili a zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán. Slo-
va promluvy otce Uhlíře nás potěšila. S radostí jsme pak přijali od obou našich du-
chovních požehnání a přání zdraví a všeho dobrého do nového roku celé naší ves-
ničce. Vzájemné přání a radosti nebralo konce. Vůbec se nám z toho svatého místa 
nechtělo domů... Ještě dlouho do noci jsem prožívala ten krásný pocit pokoje a ra-
dosti v duši a všichni ostatní určitě se mnou. Kéž by nám to vydrželo hodně dlouho.  

ČAS VÁNOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 

Za občany Hraběšína Marie Komárková 
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PASTORAČNÍ AKTIVITY V ROCE 2008 

Leden 
• Tříkrálová sbírka a živý betlém za 
 účasti p. biskupa Dominika Duky 
• Alianční týden modliteb a 
 společná ekumenická bohoslužba 
 v evangelickém sboru 
• Volby do pastorační rady farnosti 
 

Únor 
• Maturitní ples gymnázia 
• Dětský karneval 
• Začátek setkávání seniorů 
• Celodenní adorace na začátku 
 postní doby 
• Vikariátní večer mladých 
 
Březen 
• Misijní koláč 
• Duchovní obnova s P. Janem 
 Linhartem 
• Velikonoční koncert KuKuKaKy 
• Začátek scházení děti se při neděl-

ním kázání v sakristii 
 
Duben 
• Velikonoční svátky 
• Udělování svátosti nemocných 
• Nové skupinky na úklid kostela sv. 
 Jakuba 
• První ročník Klášterfestu 

 
Květen 
• Týdenní modlitby za evangelizaci 
 v Hradci Králové 
• Svatodušní vigilie v kostele 
 Nejsvětější Trojice 
• Farní den + 85 let P. Jana Maříka 
• Májové pobožnosti v obcích 
 farností 
• Vznik webových stránek farnosti 
• Úklid kostela Matky Boží 
 
Červen 
• Zvolení sestra Anežky provinciální 
 představenou 
• 45 let kněžství P. Josefa Tajchla 
• První sv. přijímání 
• Rozloučení se sestrou Magdalénou 
 
Prázdniny 
• Tábory Slunečního kmene a 
 Concordie 
• Jáhenské svěcení Pavla Jägera 
• Pouť sv. Jakuba 
• Setkání mládeže na Velehradě 
• Znovuvysvěcení kapličky ve 
 Zdeslavicích 
• Pouť do Hrádku u Vlašimi 
• Výlet s ministranty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ač se nám mnohé události zdají už příliš vzdálené nebo samozřejmé, neškodí 
si je připomenout a v modlitbě za ně Pánu Bohu poděkovat. Je to také příležitost 
uvědomit si, čím farnost žije, co kdo koná, co je dobré uchovat, čeho se případně 
vzdát a co oživit či svojí přítomností podpořit. 
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Zapsal Vojtěch Macek 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PRF VE STŘEDU 21.1. 2009 

Příští schůzka PRF bude pravděpodobně 18.3.2009  

 Na šestém setkání pastorační rady byly projednány tyto body: Převážně klad-
ně byly zhodnoceny proběhlé akce a změny, připomínky nevybočují z rámce potřeby 
běžného zlepšování. Proběhla diskuse o jednotlivých akcích pastoračního plánu na-
šich farností na rok 2009 (přehled na jiném místě), všichni jsou samozřejmě 
(vy)zváni k aktivnímu zapojení.  
 Diecézní setkání ministrantů proběhne 24.-26.4. v Kutné Hoře, hlavním 
pořadatelem je P. Jan Uhlíř - bude potřebovat vydatně pomoci, dobrovolníci 
(nejen z řad ministrantů) nechť se hlásí již teď u něj, nedobrovolníci nechť 
jsou otevřeni kladné odpovědi na případné další prosby.  
 Pastorační rada byla informována o hospodaření farnosti a plánova-
ných opravách. Z bilance sbírek plyne, že průměrný výnos je zhruba 20 Kč na farní-
ka (včetně dětí) a týden - zaplať Pán Bůh všem dárcům, další štědrosti se meze 
nekladou.  
 V další diskusi byla nastíněna i možnost konání hodin náboženství pro dospě-
lé, vysvětleno mimořádné povolení městského koncetu v chrámu sv. Barbory na 
Popeleční středu (organizační chyba města), zmíněna návštěva partnerské farnosti 
Eisleben o Letnicích atd. 

P. Pavel Tobek 

UŽ SIS DAL POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ? 
- zní otázka, kterou obvykle pokládám zpovídajícím se ve dnech kolem Popeleční 
středy. Někomu může připadat přehnané připravovat se na přípravné období, kte-
rým postní doba nepochybně je. Pokud se však rozhodne o způsobu prožívání 
„pouštního čtyřicetidenní“ přece jen přemýšlet, nutně řeší otázku, jak. 
 Postní předsevzetí by především mělo mít vazbu na Boha. Je-li důvodem 
drastické diety snaha zhubnout a detoxikovat organismus, je to (snad) chvályhodné, 
ale není to půst. Dále je dobré, když postní úsilí obsáhne celé období. Odpolední 
brigáda na zvelebení Božích muk je nesporně záslužná, ale co zbývajících třicet de-
vět dní?  
 Postní předsevzetí by nás také mělo alespoň trochu bolet. Vzdání se plesů, kin 
a diskoték má podivnou pachuť lacinosti u toho, kvůli komu by ani jedno z jmenova-
ných nemuselo existovat.  
 Je staletou tradicí i logickým požadavkem, aby zvolený způsob postu byl lepší 
než opak. Snad nikoho ani nenapadne, aby se postil od své oblíbené každodenní 
modlitby růžence a to nejen proto, že modlit se je obecně považováno za lepší, než 
se nemodlit.  
 V neposlední řadě by z mého postního snažení měli profitovat blízcí i vzdále-
nější. Dnes často doporučované spojení postu s almužnou není jedinou variantou. 
Co takkhle postit se od skutečností, které působí, že jsem agresivní, balamutivý, cy-
nický, demagogický, egocentrický, farizejský, grobiánský, hnidopišský, chvástavý, 
intrikářský, jízlivý, klevetivý, licoměrný... 
 Nejčastější odpověď penitentů je: „Ještě ne“. 

 

 5  

CHARITA—TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 

 Letos se v Hraběšíně konala prvním 
rokem charitativní Tříkrálová sbírka. Protože 
jsme z řad mládeže na koledování nikoho nese-
hnali, vzaly jsme to my babky do svých rukou. 
S myšlenkou: „co pro své bližní uděláš, to pro 
svého Pána uděláš...“ jsme se vypravily na ob-
chůzku. S patřičnými formalitami jako bylo za-
pečetění pokladničky a získání plné moci, jsme 
začaly už 5. a 6. ledna pomalu obcházet naší vesnici chalupu po chalupě. Když jsme 
se tak brouzdaly rozbředlým sněhem, měly jsme přání, aby nám naši spoluobčané 
otevřeli dveře a s radostí nám přispěli do kasičky. Chodily jsme jen dvě a ani jsme 
nebyly patřičně oblečené, jak se na Tři krále sluší a patří. O zpívání nemluvě. Niko-
mu to však nevadilo a lidé nás opravdu přijímali dobře. Jenom jedna zatrpklá paní, 
aniž by si nechala něco vysvětlit, nás doslova vyhnala. Když jsme tak prchaly po zá-
praží, s humorem jsme si říkaly: „Ještě že nás baba něčím nepřetáhla!“ Toto nemilé 
přijetí nám vynahradili lidé, kteří nám důvěřovali a většinou štědře přispívali. 
 Prožily jsme také nezapomenutelný zážitek, který nám vehnal slzy do očí. 
V jednom domku nám přispěl vážně nemocný pán a když jsme odešly již značný kus 
cesty od jeho domu, volal za námi: „Počkejte, já jsem zapomněl dát za svoji manžel-
ku, ona je v lázních!“ Marně jsme mu říkaly, že dal dost i za ni. Přesto však přinesl 
další peníze. Byly jsme z toho tak dojaté, že jsme měly oči plné slz. Cestou jsme si 
slibovaly, že se za něho budeme modlit a prosit našeho Pána Boha aby mu pomohl 
jeho nemoc překonat. Slzy se nám kutálely po tvářích ještě když jsme přišly do další 
chalupy, kde si mysleli, že nám někdo ublížil. Samozřejmě jsme jim pověděly, co 
jsme právě prožily… Tak vidíte, jací jsme lidé různí a nevyzpytatelní. 
 Do sbírky nám přispěli také naši hasiči, obecní úřad poslal finanční částku 
poštovní poukázkou.  
 Všem jsme jménem charity poděkovaly, popřály zdraví a všeho dobrého 
a hlavně Božího požehnání. Měly jsme dobrý pocit, že také my, i když jsme nebyly 
v rolích Tří králů, jsme pomohly přispět na hromádku peněz, kterých není a nikdy 
nebude dost.  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HRABĚŠÍNĚ 

Marta Krulišová, Marie Komárková  

 Letošní Tříkrálové sbírky se v našich farnostech zúčastnilo 37 skupinek 
(celkem ve vikariátu 80), tedy o 18 více než loni. Poprvé se s třemi králi mohli setkat 
v Třeboníně, Hraběšíně, Malešově a Bylanech. Také tentokrát se koledníci setkali se 
štědrými lidmi ochotnými pomoci. V celém vikariátu se vybralo 276.489,- Kč 
a z toho v našich farnostech 109.489,- Kč (KH 73.488,- Kč, Křesetice 8.323,- 
Kč, Malešov 10.098,- Kč, Bylany 1.286,- Kč, Třebonín 3.327,- Kč, Hraběšín 6.115,- 
Kč, Grunta 3.175,- Kč, Libenice 1.463,- Kč, Hořany 790,- Kč, Dolany a Čertovka 
1.424,- Kč). Výtěžek sbírky je určen na dostavbu Klubu Atrium pro staré a nemocné. 
 Děkujeme všem organizátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, dalším po-
mocníkům a všem štědrým dárcům! 

Oblastní Charita Kutná Hora 
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PUTOVÁNÍ PO IZRAELI 

 Tohoto roku se sešli občané Paběnic a věřící z farnosti Třebonín na besedě 
s P. Janem Uhlířem. Zasedací síň obecního úřadu byla zaplněna do posledního mís-
tečka a posluchači pozorně sledovali jeho vypravování o putování oblastmi, které 
jsou známy z Bible svaté. P. Uhlíř zaujal líčením cesty po Izraeli a Palestině okoře-
něné dávkou laskavého humoru, zároveň připomenul některé pasáže z Písma svaté-
ho. Jeho vypravování vhodně doplnily promítané fotografie, a tak si každý z tohoto 
setkání odnesl nejen poučení, ale i obdiv k vypravěčskému umění. Snad každý po-
sluchač zatoužil podívat se také do míst, kde se zrodila víra v jednoho Boha. A mož-
ná, že v přítomných mladých lidech vyvolala beseda touhu seznámit se s Biblí. A to 
bychom si my věřící moc přáli, to by byl ten největší přínos tohoto sobotního odpo-
ledne. 

Věra Zdeňková  

DRUHÉ CELONÁRODNÍ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ 
PASTORACE POVOLÁNÍ V ČR 

 Na Velehradě – na Stojanově - 
se mší svatou začalo ve dnech 26.-
29.1.2009 setkání, kterého se zúčastni-
lo přes 70 členů „širšího“ týmu pro pas-
toraci: tedy zástupců jednotlivých insti-
tutů zasvěceného života, seminářů, růz-
ných nových hnutí a sekulárních insti-
tutů; pak samozřejmě i přednášející 
a „úzký“ tým, který setkání připravoval. 
 Měli jsme zajímavé přednášky: 
P. Damián Jiří Škoda, CFSsS referoval 
o Evropském setkání zástupců PP 
v Portugalsku v Porto; PhLic. Kateřina 
Lachmanová, Th.D. nás uvedla do 
„Antropologie člověka a jeho povolání“; dalším důležitým přednášejícím byl apoš-
tolský nuncius Mons. Diego Causero – se kterým byla po přednášce velmi podnětná 
diskuze a slavnostní mše sv. v bazilice. Poslední den k nám měl osobní svědectví 
rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Mons. Vojtěch Šíma. Také 
se diskutovalo v různých skupinkách. Jednotlivé diecéze pak mohly prezentovat své 
akce, spolupráci a vize do budoucna. 
 Nechyběla samozřejmě každodenní společná modlitba ani „kulturní“ večer, 
kterým se naše sdílení a sblížení jistě prohloubilo.  
 Slyšeli jsme mnoho námětů, byli jsme povzbuzeni k různým aktivitám 
i k modlitbě za všechny ty, kteří hledají svou životní cestu. Konkrétní kroky teď zále-
ží nejen na týmech jednotlivých diecézí, ale i na vás všech, abyste reagovali na různé 
podněty, které „uslyšíte“ ve svém srdci. 
 Jste také zváni na naše společné internetové stránky: 
www.hledampovolani.cz (tam najdete i foto ze setkání) 
 

Sr. Marie-Anna, OSU 
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 O první postní neděli budou někteří 
katechumeni z našeho společenství přijati 
mezi čekatele křtu. Postní doba se pro ně 
stane časem intenzívní – především du-
chovní – přípravy na přijetí iniciačních svá-
tostí. Po homílii předstoupí katechumeni se 
svými kmotry před shromážděnou farní 
obec. Ti, kteří je znají, vydají svědectví 
o jejich způsobilosti. Také katechumeni 
veřejně deklarují svou touhu mít plnou 
účast na životě církve. Následuje prohlášení 
o přijetí katechumenů mezi čekatele a prosby celého společenství. Žehnací modlitba 
obřad uzavře. 
 Neměla by však uzavřít péči farnosti. Jedním z rozměrů prožívání postní do-
by má být vytrvalá modlitba za ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni. Opakovanou 
připomínkou tohoto úkolu budou obřady bezprostřední přípravy na křest: svěřování 
pokladů církve, žehnání a především skrutínia. Latinský výraz lze přeložit jako 
zkoumání, prohledávání popřípadě sčítání. Záměrem skrutínií je očišťovat mysl 
i srdce katechumenů, posilovat je v boji proti pokušení a povzbuzovat je k těsnější-
mu spojení s Kristem. Nástrojem skrutínií jsou prosby a exorcismy konané během 
bohoslužeb některých postních nedělí. 
 Charakteru jednotlivých bohoslužeb odpovídá také výběr biblických čtení. 
O nedělích, kdy se konají skrutínia se používají postní texty nedělního cyklu A, ne-
boť jsou koncipována jako Křestní putování (pro zájemce: cyklus B, který připadá 
na letošní rok, je cyklem Nové smlouvy uzavřené v Kristu a cyklus C je cyklem Smí-
ření). 
 Po křtu, který čekatelé přijmou během velikonoční vigílie, nastává období 
mystagogie – uvedení do tajemství. Účast na svátostech otvírá nové rozměry v chá-
pání a prožívání nejen sebe sama. Schopnost vidět věci v novém světle se skrze 
modlitbu a dialog stává zdrojem nového přístupu k víře, církvi i světu. I zde je důle-
žitá modlitba společenství, především během velikonočního padesátidenní, kdy se 
doporučuje slavit mše za nově pokřtěné. 
 Svými modlitbami a obecně podporou pomáhá farní společenství čekatelům 
na cestě ke křtu. Na oplátku se nám dostává příležitosti znovu intenzívně prožívat 
křestní obdarování, které většina z nás přijala ve věku, z kterého si nic nepamatuje-
me. Obdarování je tak vzájemné. 

NEJEN O SKRUTÍNIÍCH, MYSTAGOGII A JINÝCH CIZÍCH SLOVECH 

P. Pavel Tobek 

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, 
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu, 
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; 
shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, 
aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem 
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království. 
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista. Amen. 

MODLITBA Z OBŘADU PŘIJETÍ MEZI ČEKATELE KŘTU 
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tor. Svým vyšším představeným byl v roce 1945 na-
krátko poslán zpátky do Evropy než jej papež Pius 
XII. jmenoval (1947) apoštolským delegátem pro 
francouzsky mluvící Afriku. Na podzim toho roku 
pak přijal biskupské svěcení. V této službě pomáhal 
rozvoji africké církve co do organizace veškeré sprá-
vy, zejména budování kostelů a seminářů. V roce 
1955 byl jmenován prvním arcibiskupem v senegal-
ském Dakaru. Druhý návrat do Evropy zažil až 1962 
při jmenováním biskupem ve francouzském Tulle. 
 Zásadní zlom přichází s II. vatikánským kon-
cilem (1962–1965), kde byl mons. Lefebvre v pří-
pravné komisi. Po zahájení koncilu byl svědkem 
toho, jak se myšlenkový směr většiny účastníků sně-
mu odlišuje od jeho představ. Výrazně nesouhlasil 
se závěry koncilu v tématech jako byla liturgie, bis-
kupská kolegialita, ekumenismus nebo náboženská 
svoboda. 
 V liturgické reformě vatikánského sněmu viděl arcibiskup Lefebvre protes-
tantizaci tradiční katolické bohoslužby. Jeho kritika nového mešního řádu se však 
u většiny episkopátu nesetkává s porozuměním. Zachování tridentské liturgie a po-
kračování teologické tradice "přerušené reformami II. vatikánského koncilu" bylo 
v roce 1970 pohnutkou k založení sdružení kněží Bratrstva Pia X. (SSPX). Hlavním 
sídlem byl nejdříve švýcarský Fribourg, později Ecône. Názory Mons. Lefebvra se 
konfrontacemi velmi zostřovaly. Po šesti letech tak nastala situace, kdy mu bylo za-
kázáno veřejně působit a vykonávat bohoslužby (suspenze). Tuto velmi zvláštní 
a nepříjemnou situaci uvnitř katolické církve bylo potřeba řešit. Vzájemná jednání 
se spíše zhoršovala. Přeskočme však tuto celou kapitolu a zmiňme se o důvodech 
exkomunikace Mons. Lefebvra a dalších biskupů Bratrstva. 
 Dne 29.6.1987 mons. Lefebvre požádal papeže o povolení k vysvěcení několi-
ka biskupů, kteří by pokračovali v jeho činnosti (dle církevního práva o svěcení bis-
kupů rozhoduje výhradně římský biskup; samovolné vysvěcení kandidáta je postiže-
no přísnými tresty). V dubnu 1988 mu bylo po vizitaci Bratrstva povoleno vysvětit 
pouze jednoho biskupa. Mons. Lefebvre toto dovolení odmítl a požadoval povolení 
alespoň tří kandidátů. Jednání se nevedlo dobře, a proto kardinál Ratzinger dřívější 
dovolení stáhl. Přesto však byli čtyři kněží 30.6.1988 arcibiskupem Lefebvrem 
a biskupem Castro Mayerem vysvěceni. Podle církevního práva tak tímto okamži-
kem byli automaticky exkomunikováni jak oba světitelé, tak i zmínění čtyři svěcen-
ci. Dne 25. března 1991 Marcel Lefebvre umírá ve švýcarském Martigny. 
 Ve velmi bolestném sporu mezi Mons. Lefebvrem (s jeho následovníky) 
a římskými úřady můžeme vidět dvě roviny. Za prvé to jsou názory odmítající závě-
ry II. vatikánského koncilu. Za druhé jsou to exkomunikovaní biskupové Bratrstva, 
vysvěcení bez potřebného dovolení papeže, resp. přes jeho výslovný zákaz. Bylo by 
dobré tyto dvě úrovně sporu nesměšovat. Kardinál Ratzinger a později i jako Bene-
dikt XVI. se usilovně snažil pracovat na jednotě katolické církve. Dle mého soudu 
nejvstřícnější krok vůči členům Bratrstva bylo nedávné sejmutí exkomunikace 
oněch čtyř biskupů z roku 1988 dekretem podepsaným papežem 21.1.2009. Otázka 
přijetí závěrů posledního koncilu však zůstává nezodpovězena. Pavel Jäger 
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Katka Telecká 

 Na tomto místě by se měla nacházet obligátní reportáž ze silvestrovské výpra-
vy společenství mládeže. Jelikož se jednalo o již tradiční akci, jejíž náplň vycházela 
ze zkušeností z předchozích let, máloco z toho, co bychom sem psali, by pravidelné 
čtenáře Zpravodaje překvapilo nebo nějak výrazně proměnilo jejich představy o po-
dobných akcích, které se v kruzích farní mládeže konají. A tak mi dovolte, abych 
tuto reportáž zestručnila a případně se zastavila „pouze“ u střípků, které tyto čtyři 
společně prožité dny odlišovaly od těch loňských a předloňských. 
 Logicky bych měla začít u místa, které stalo jejich dějištěm. Tentokrát jím byl 
Vápenný Podol, vesnička v podhůří Železných hor, destinace prověřená poslední 
chaloupkou dívčí družiny Concordie. Svůj půvab neztratila ani poté, co se postavila 
do cesty loňské vichřici, která v okolí zanechala nemalé škody. Kutnohorské spolčo 
obsadilo zdejší faru v počtu, který se každodenně proměňoval. Díky relativní blíz-
kosti od domova totiž mohli svou trochou do mlýna přispět i ti, kterým různé okol-
nosti nedovolily zúčastnit se celého pobytu. 
 Ve středu odpoledne se nás sešlo dvacet jedna a silvestrovskou noc jsme tak 
strávili v nejpočetnější sestavě. Slavnostně probíhaly už samotné přípravy, zejména 
co se týče kulinářských procedur, do nichž se zapojila každá ruka a na jejichž konci 
stála přiměřeně honosná večerní tabule. Samotné oslavy započaly trochu neprozře-
telně fyzicky i psychicky vyčerpávajícím tanečním maratonem. Než jsme se po něm 
vydýchali a trochu uklidnili, stačili jsme zahrát několik sérií klasicky vděčných her 
a sníst polovinu svátečního občerstvení. 
 K půlnoci jsme se vydali na louku za 
vesnicí, abychom se pokochali okolními oh-
ňostroji, odpálili pár svých petard a hlavně 
poděkovali za uplynulý rok a svěřili ten nový 
Pánu. Po ztišení následovala spontánní fáze 
vzájemných novoročních blahopřání, po níž 
jsme se celí promrzlí bleskově přesunuli zpát-
ky na faru. Program pokračoval v pozvolna 
zužující se sestavě až do ranních hodin. Po-
dobně jako jsme v noci odpadali postupně, 
i ráno jsme se do společných místností schá-
zeli jak švábi na pivo. Nicméně k přípravě oběda už byli čerství všichni, takže o bá-
ječnou podívanou připálených halušek nepřišel nikdo. Dokonce ani otec Tobek, kte-
rý za námi přijel, aby s námi slavil slavnostní mši svatou. Po jejím skončení jsme 
halušky hbitě nahradili těstovinami a zdánlivé kuchyňské neštěstí jsme obrátili ve 
zdroj všeobecného pobavení v podobě hry Hroch. 
 Páteční den jsme prožili ve znamení neohrožené výpravy za humna, kterou 
zpestřilo adrenalinové klouzání po zamrzlé nádrži, společné focení na největší hro-
madě klád a méně společné focení na nejmenším posedu v celém širém okolí. Odpo-
ledne se posádka zúžila na historické minimum, takže večerní úklid fary probíhal 
v ideálním počtu zhruba deseti statečných. V sobotu jsme faru opouštěli ještě 
za růžové oblohy. Zhruba pětikilometrová cesta na vlak nás vedla tichým zasněže-
ným lesem, a i když jsme měli dost nakvap, to hlavní, co asi nejen mě v tu chvíli na-
plňovalo, byl vděk za uplynulý rok a radostné očekávání všeho, co přinese ten začí-
nající. 

JAK MLÁDEŽ OSLAVILA KONEC ROKU 
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UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU  

 Nejdůležitější událostí byla - ještě 
v adventním čase - návštěva apoštolského nun-
cia arcibiskupa Diega Causera. Besedovali 
s ním především studenti septimy a oktávy, 
částečně byla přítomna i širší veřejnost. Otázky 
studentů, kteří si je zformulovali v angličtině, 
byly zaměřeny na osobu pana arcibiskupa – 
jeho studium a život, dále se týkaly jeho diplo-
matické činnosti před působením v České re-
publice a jeho vnímání naší republiky. Pan 
nuncius odpovídal v angličtině, jako tlumočník 
posloužil učitel gymnázia Mgr. Jan Fér. Po besedě, která se velmi vydařila, si milý 
host prohlédl školu. 
 V kostele P. Marie Na Náměti uspořádali studenti a pracovníci školy již tra-
dičně adventní koncert. Večer byl pro studenty ve škole připraven vánoční program 
(různé hry a soutěže) a studenti ze vzdálenějších míst měli možnost ve škole 
přespat. Následující den – 19. prosince, byla sloužena školní předvánoční mše svatá. 
V sobotu 24. ledna byl na gymnáziu „den otevřených dveří“. Stejně jako v minulých 
letech se setkal s velkým zájmem veřejnosti. 
 27. ledna se na škole slavil svátek sv. Angely Merici, zakladatelky řádu sv. 
Voršily. Konala se školní mše svatá a studenti dvou nejvyšších ročníků následně 
besedovali s absolventy školy o jejich zkušenostech při dalším studiu, převážně na 
vysokých školách. 
 Kromě studia měla školní mládež i další 
aktivity – kulturní, sportovní i odborné. Ke kul-
turním patří např. zájezd septimy do Salesián-
ského divadla v Praze, kde studenti zhlédli hru 
O. Wilda Obraz Doriana Graye v angličtině. 
 V prvním lednovém týdnu absolvovaly 
dvě třídy, tak jako každoročně, lyžařský výcvik 
v Roudnici v Krkonoších. Pro septimu byla zají-
mavá exkurze v automobilce T.P.C.A. 
v Ovčárech u Kolína, kde si studenti prohlédli 
výrobu a seznámili se s podmínkami práce. Dne 
21. ledna zorganizovalo církevní gymnázium ve svých prostorách okresní kolo mate-
matické olympiády ve dvou kategoriích. 
 Také učitelé pouze nevyučovali. V prosinci se spolu s dalšími zaměstnanci 
školy zúčastnili adventní duchovní obnovy, kterou vedl spirituál gymnázia P. Pavel 
Tobek. O pololetních prázdninách se vyučující sešli v Hradci Králové na setkání uči-
telů církevních škol královéhradecké diecéze. V katedrále sv. Ducha celebrovali pan 
biskup Mons. Dominik Duka, generální vikář Mons. Tomáš Holub a spirituálové 
jednotlivých škol mši svatou. Poté si na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína 
vyslechli přednášku P. Marka Orko Váchy, který vyučuje biologii a náboženství na 
biskupském gymnáziu v Brně, na téma Aktuální otázky bioetiky. Setkání bylo za-
končeno společným obědem v Novém Adalbertinu. 

Stanislava Lisková  
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 Kristovy kříže jsou odlišné. Nejsou to nástroje utrpení nebo svazující pouta, 
spíše jsou cestou – pravda, často namáhavou a obtížnou – vedoucí k osobnímu 
růstu, ke zralosti, k lidské důstojnosti. Zde postačí jeden příklad – student. Každý 
student má svůj „kříž“. Při studiu musí zachovávat kázeň a využívat čas, namáhá se 
četbou knih a výzkumem, omezuje svoji zábavu. Přesto tato námaha, tento „kříž“, 
který jej formuje v růstu a zrání, je měřítkem jeho osobnosti a činí z něj člověka hr-
dého na vlastní úspěchy, prospěšného společnosti, váženého u lidí a milovaného 
Bohem. Bez onoho „kříže“ by nebyl nikým. Kdyby jej neobjal, promarnil by svůj ži-
vot. Tedy „kříž“, práce a námaha jsou lidskou cestou ke zralosti a důstojnosti. 
 Tento nádherný chrám byl vybudován ke cti svaté Barbory, je ale také stav-
bou, která vzdává poctu skryté, riskantní práci horníků, a v širším významu je tu 
proto, aby zvěstoval posvátnou hodnotu jakékoliv práce.  
 Práce na jakémkoliv stupni a v kterémkoliv stavu je naší námahou, naším 
každodenním „křížem“, ale také naší slávou. Je to cesta zrání, protože se na ní pro-
jevují naše skryté možnosti. Bůh nemiluje ty, kdo své nadání ukrývají, ale ty, kteří 
jej činí plodným, trestá lenochy, odměňuje pracovité. Práce odhaluje to nejlepší 
v nás, to, čeho jsme schopni. A nejen to – práce je nástrojem, který máme 
k dispozici, abychom sloužili lidem a zlepšovali život. Často na to nemyslíme. 
Nicméně není obtížné vidět, že je práce skutkem lásky. Stává se chlebem, domovem, 
stává se školou a vzděláním, lékem nebo láskou, oblečením nebo dárkem, květinou 
nebo výrazem solidarity. Díky dnešním možnostem komunikace a rychlého zásahu 
umožňuje naše práce také zásahy pro zmírnění vzdálené a hluboké bídy. Práce živí 
všechny dobré skutky a díky tomu nás spojuje a činí podobnými Kristu, který nepři-
šel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. 
 Při této slavnosti, když s uznáním vzpomínáme na ty, kteří svou námahou 
vytvářeli dějiny a přispívali ke slávě tohoto města, si hluboce uvědomme lidský 
i náboženský smysl práce – našeho slavného každodenního „kříže“. Je to náš pří-
spěvek, přinesený s láskou a odpovědností, k dobru našich bližních a celé společnos-
ti. Je to každodenní projev úcty Kristu a jeho převratnému etickému principu žít 
společně dobře: „Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil“. Amen. 
 
Pan nuncius se v těchto dnech zotavuje z mozkové mrtvice, kterou prodělal začát-

kem února. Vzpomeňme na něho tedy s láskou v modlitbě! 

MONS. MARCEL LEFEBVRE 

 Poslední dobou jsou světová média opět vzrušena děním uvnitř katolické 
církve. Papež Benedikt XVI. dne 21. ledna 2009 zrušil exkomunikaci čtyř biskupů, 
které v červnu roku 1988 vysvětil arcibiskup Marcel Lefebvre. Sejmutí exkomuni-
kace je významnou událostí pro život církve (ponechme stranou z médií známou 
vlnu vzedmutých emocí i kauzu biskupa Williamsona). V článku bych rád nastínil 
život člověka, který stál na počátku toho všeho, arcibiskupa Marcela Lefebvra. 
 Marcel Lefebvre se narodil 29. listopadu 1905 ve Francii v rodině s osmi 
dětmi. V roce 1923 se rozhodl stát knězem a začal studia, která dokončil na Grego-
riánské univerzitě v Římě. Již jako mladý kněz chtěl působit v misijních oblastech, 
proto vstoupil do kongregace Spiritánů (CSSp). Následujících 15 let strávil ve 
Střední Africe, nejdříve jako profesor v kněžském semináři a později jako jeho rek-
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 Sváteční nálada této slavnosti je mírněna Ježíšovým napomenutím, které 
jsme vyslechli v evangeliu. Ježíš nejprve hovořil „ke svým učeníkům“. Dále, jak po-
znamenává evangelista Lukáš, „řekl Ježíš všem“ – tedy nejen učeníkům: „Kdo chce 
jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. I kdyby člověk získal celý svět, ale ztratil 
svůj život nebo sám sebe zahubil, co by mu to prospělo?“ (srov. Lk 9,23,25). 
 Bez obtíží dovedeme pochopit hodnotu kříže Pána Ježíše. V liturgii Svatého 
týdne opakujeme slova „klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Ti, neboť 
svým křížem jsi vykoupil svět“. A při každé mši svaté si znovu připomínáme Kristo-
vo Tělo přibité na kříž a jeho prolitou Krev. Je to gesto, které nejlépe odhaluje veli-
kost Boží lásky. Bůh je ochotný dát svůj život, aby zachránil náš. On ať je požehnán 
navěky.  
 Rozumíme i „kříži“ svaté Bar-
bory a ostatních mučedníků. Proká-
zali svým mučednictvím věrnost Bo-
hu, silnou víru, opravdovost svých 
skutků. Dovolte, abych zmínkou 
o pevnosti mučedníků připomněl 
jednu příhodu, která se udála apošto-
lům Petrovi a Janovi. Uzdravili chro-
mého a v chrámě hovořili o Ježíši, 
Spasiteli. Představitelé chrámu je 
nechali uvěznit a pod pohrůžkou „jim 
přikázali, že v Ježíšově jménu nesmě-
jí kázat a učit“. Petr a Jan na to řekli: 
„Suďte sami, zda je to před Bohem 
správné, abychom poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom ne-
mluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk 4,18-20). 
 Připomněl jsem tuto událost, protože my se – na rozdíl od mučedníků i od 
apoštolů Patra a Pavla – stydíme mluvit o Ježíši Kristu, našem Pánu a Mistru. Není 
ani potřeba, aby nám to autority zakazovaly: my sami mlčíme. Stydíme se vyznat, že 
jsme křesťané – nedokazujeme to skutky a nemluvíme o tom. Abychom se v duchu 
české módy jevili jako moderní a svobodní, vyjadřujeme se ve smyslu, že nejsme 
„spojeni“ se žádnou vírou. To však není známkou modernosti a samostatnosti, je to 
výraz přizpůsobivosti a povrchnosti. Pán ale říká: „Kdo by se styděl za mne a za má 
slova, za toho se také bude stydět Syn člověka – Kristus před Otcem, který je 
v nebesích“ (Lk 9,26). 
 Pokud nepřijímáme ani sebemenší kříž svědectví naší víry před lidmi, jaký 
smysl má říkat všem – a také nám: „Vezmi svůj kříž a následuje mne“? Není nějaké 
snadnější řešení? Nebo lidštější? Opravdu není. To pochopíme díky dvěma upřesně-
ním. 
 Odstraňme rozšířené a chybné přesvědčení. Poněvadž Ježíš hovořil o kříži 
a na kříži zemřel, zvykli jsme si na představu, že „kříž“ je pro křesťany zátěží. Když 
nejsem křesťanem, nemusím „kříž“ nést. Ve skutečnosti však každý člověk má svůj 
„kříž“. Jsou „kříže“ připravené rukama lidí a ty jsou nesmírně těžké. Připomeňme si 
jeden, který moderní doba – klamná svoboda a blahobyt, šíří. Je to závislost na dro-
gách.To je „kříž“ zhotovený našima rukama, který oproti příslibům přináší trápení 
a připravuje o důstojnost. Vezme všechno, nedá nic. 
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Milí čtenáři Zpravodaje, 
jistě nikomu z Vás neuniklo, že máme 
v naší farnosti nového varhaníka, pana 
Michala Hanuše. Budeme rádi, když se 
nám všem trochu představí.  
 
1. První otázka bývá u „rozhovorů“ 
obvykle ve stylu „odkud a z jaké rodi-
ny pocházíte?“ 

 Pocházím z východních Čech, 
narodil jsem se v roce 1980 ve Vrchlabí. 
Nepocházím z hudební rodiny, i když 
myslím, že všichni příbuzní měli 
k hudbě kladný vztah.  
 
2. Přes své mládí jste renomovaný 
varhaník. Oslovovala Vás hudba již 
v dětství? 

 V raném dětství hudba mezi 
mnoha mými zájmy příliš nebyla. Až 
později, mezi dvanáctým a patnáctým 
rokem, jsem ji začal vážněji vnímat. 
Soukromé hodiny klavíru mi dával P. 
Stanislav Skalský. Vzpomínám si, jak 
jsem jednou v neděli navštívil paní var-

hanici, která mě ihned zapojila do hraní, 
za nějaký čas jsem už hrál na mších. 
Snad právě její ochota je počátkem to-
ho, že jsem si pro studium vybral právě 
varhany. Proto se i sám snažím podpo-
rovat začátečníky na varhany. 
 
3. Kdy jste se definitivně rozhodl vě-
novat se hudbě? 

 Během studií na vrchlabském 
gymnáziu. Ještě před maturitou jsem 
udělal přijímací zkoušky na pardubic-
kou konzervatoř, byl jsem přijat a v roce 
1998 jsem nastoupil do třídy docenta 
Václava Rabase. 
 Za studia na konzervatoři jsem se 
zúčastňoval různých varhanních soutěží 
- např. v Opavě na soutěži mladých var-
haníků jsem získal čestné uznání. V roce 
2001 jsem v Litomyšli natočil pro Český 
rozhlas skladbu Josefa Suka - Meditaci 
na staročeský chorál. 
 
4. Jak potom pokračovala Vaše stu-
dia? 

 Studium na konzervatoři jsem 
úspěšně dokončil v roce 2004 a ve stej-
ném roce jsem nastoupil na Akademii 
múzických umění v Praze, kde jsem stu-
doval obor varhany u profesora Jana 
Hory. 
 V roce 2007 jsem bakalářské stu-
dium ukončil a nastoupil do magister-
ského. 
 V prvním roce studia na AMU 
jsem měl možnost přihlásit se na roční 
stáž do norského Osla a byl jsem přijat. 
Podařilo se mi získat na studium v Oslu 
stipendium, Norsko je velmi drahá ze-
mě a bez stipendia není možné se obejít. 
 
5. Jak vypadaly Vaše studie v Oslu? 

 V Norsku se varhany studují na 
oddělení pro chrámovou hudbu – Kir-
kemusik. To znamená, že studenti se 
stávají jak chrámovými varhaníky, tak 

ROZHOVOR S NOVÝM VARHANÍKEM MICHALEM HANUŠEM  
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i sólovými hráči. V obou případech mají 
profesionální vedení. Ve studiu je zahr-
nuta hra na varhany, řízení sboru, im-
provizace, cembalo, liturgie… Jiná je 
ovšem úroveň školy, jsou tam studenti 
od úrovně základní umělecké školy až 
po úroveň vysoké školy, ale i toto je dá-
no formou studia. Velmi jsem ocenil 
způsob, jakým je podporováno školství 
v Norsku.  
 
6. Pořád jsme u hudby. Měl jste vedle 
studia ještě nějaké další aktivity? 

 Měl, ale od hudby se neodchýlí-
me. Doma ve Vrchlabí jsem zpíval 
v chrámovém sboru a hrál při bohosluž-
bách v děkanském kostele sv. Vavřince. 
Několik let jsem působil jako učitel sbo-
rového zpěvu a nauky v Základní umě-
lecké škole v Hostinném, v Pardubicích 
jsem spolupracoval s chlapeckým sbo-
rem Bonifantes. S ním jsem také absol-
voval turné po Dánsku, Španělsku 
a dvakrát po Spojených státech.  
Každý rok vystupuji na festivalu 
„Vrchlabské hudební léto“. 
 Mám ale i jiné zájmy, zajímá mne 
všechno nového ve vědě, astronomii, 
mám rád literaturu, pořád musím něco 
číst. Už se také moc těším, až se přihlá-
sím do zdejší knihovny. 
 
7. Jaká hudba je Vám nejvíce blízká? 

 Můžu poslouchat hudbu všech 
stylů, pokud není vysloveně banální ne-
bo agresivní. Často se mi stalo, že poslu-
chači po koncertě řekli, že určitá sklad-
ba byla agresivní, ale hudba také vzniká 
v určité době, která ji ovlivňuje.  
 Sám se snažím posluchačům při-
bližovat hudbu 20. století a soudobou 
hudbu. V březnu 2007 jsem hrál Symfo-
nii pro varhany a orchestr „Díkůvzdání“ 
od mého kolegy Lukáše Sommera, 
v březnu budu hrát varhanní part jeho 
kantáty. Dále jsem také hrál skladby 

Jana Duška, jeho skladbu „Gradace pro 
varhany“ jsem hrál v Praze a v Ostravě.  
 
8. Jak se Vám líbí u nás v Kutné Hoře 
a jak si představuje své zdejší působe-
ní? 

 Kutná Hora je překrásné město. 
V Norsku jsem byl ve městě Kongsberg, 
je to královské město, kde se těžilo stří-
bro… Vzpomínám, jak jsem Norům rád 
povídal o Kutné Hoře. Byl jsem zde po-
prvé za studia na konzervatoři, hrál 
jsem u sv. Jakuba na svatbě. Už tehdy se 
mi tam moc zalíbilo, ale nikdy by mne 
nenapadlo, že bych mohl zde být varha-
níkem.  
 Především bych chtěl být v Kutné 
Hoře užitečný a spolupracovat 
s místními hudebníky na rozvoji hudeb-
ního života. Hudba je vždy kolektivní 
věcí a bez spolupráce to nejde. Rád bych 
vedl chrámový sbor, to bude velký úkol, 
ale myslím, že v tak významném městě 
je velmi nutný.  
 
9. Vaším oborem jsou varhany, tedy 
nástroj spojovaný s chrámovým pro-
středím, a hrajete i při bohoslužbách. 
Nabízí se tedy otázka, jaký je Váš 
vztah k církvi, křesťanství a víře vů-
bec? 

 Sám nejsem křesťan, ale dospěl 
jsem k přesvědčení, že varhany jsou pře-
devším liturgickým nástrojem a jejich 
pravé místo je chrám.  
 
Děkujeme za rozhovor. 

Připravila Marie Bisingerová 
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APOŠTOLSKÝ NUNCIUS DIEGO CAUSERO ZAVÍTAL DO KUTNÉ HORY  

 Vzácného hosta přivítali Kutnohorští 4. prosince 
2008, tedy v den slavnosti sv. Barbory, patronky horníků, 
zdejšího chrámu a města. Po svém příjezdu se Mons. Diego 
Causero (v 15 hodin) odebral na Církevní gymnázium sv. 
Voršily, aby pobesedoval se studenty. Při rozmluvě s nimi 
zdůraznil, že není podstatné to, že žijeme v převážně ateis-
tické zemi, nýbrž to, že Bůh je přítomen všude, tedy i tam, 
kde jsou křesťané v menšině. Poté byl přijat ve Vlašském 
dvoře místostarostou Václavem Vančurou a měl možnost 
obdivovat gotickou kapli sv. Václava. Při procházce městem 
se zastavil také v rekonstruovaném kostele Matky Boží. Vr-
cholem jeho návštěvy byla pontifikální poutní mše svatá, 
kterou celebroval (od 18 hodin) v zaplněném chrámu sv. 
Barbory spolu s kněžími z města a vikariátu. Program zakončila společenská večeře 
ve Vlašském dvoře za účasti starostů okolních obcí, ředitelů škol a pastorační a eko-
nomické rady farnosti. 

Vojtěch Macek 

 Když jsem byl poprvé v tomto vašem krásném měs-
tě, bohatém na památky a na dějiny, byl mi mezi jiným 
nabídnut „pas“ Kutné Hory s tím, že pokud by mne jiná 
města snad odmítla, naleznu v Kutné Hoře přijetí. Velmi 
vám děkuji za tento milý projev pohostinnosti. 
 Dnešní večer se spolu s vámi těším z krásy tohoto 
chrámu. Ten spolu s dalšími početnými historickými 
stavbami vtiskuje vašemu městu majestátní podobu - 
prostou i vznešenou zároveň – která přitahuje zástupy 
návštěvníků a turistů. 
 V tento podvečer nás však zajímá náboženský vý-
znam dnešní slavnosti, ve které se přibližujeme přede-
vším Kristu, abychom slyšeli jeho slovo a připomněli si 
oběť jeho života pro naši spásu. Dále slavíme památku 
svaté Barbory, mučednice a patronky vašeho města, která 
pro víru obětovala svůj život. A konečně vzpomínáme na 
nejpokornější a snad také nejvznešenější skupinu, totiž 
skupinu těch, kteří během staletí obývali Kutnou Horu – horníků, kteří v osobě sva-
té Barbory uctívali zvláštní ochránkyni. Také oni se obětovali, někteří až k smrti, aby 
tomuto městu přinesli bohatství a prestiž. 
 Zajisté jste si povšimli, že všichni ti, které dnes oslavujeme – Ježíš Kristus, 
svatá Barbora a horníci – mají něco společného. Spojuje je oběť ve službě lidem a ke 
cti Boží. To platí nejen o hornících, ale i o každém člověku, který pracuje v duchu 
služby a se ctí. 

HOMILIE NUNCIA DIEGA CAUSERA 
O svátku sv. Barbory patronky Kutné Hory 4. prosince 2008 pronesl apoštolský 

nuncius Diego Causero při své návštěvě v chrámu sv. Barbory tuto homilii. 


