3.12.

Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel)

Pá 4.12.

Poutní mše sv. v chrámu sv. Barbory za účasti otce biskupa Dominika
Duky (18.00 – chrám sv. Barbory)

So 5.12.

Bohoslužba slova s mikulášskou nadílkou
(17.00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 6.12.

Sbírka na pojištění objektů v diecézi

Út 8.12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
(7.25 – klášterní kostel, 18.00 – kostel Matky Boží)

St

Setkání seniorů (16.00 – arciděkanství)

9.12.

Pá 11.12.

60. výročí číhošťských událostí (10.00 – mše sv. v Číhošti)

So 12.12.

Rorátní mše sv. pro děti (7.00 – kostel sv. Jakuba)

So 12.12.

Adventní duchovní obnova (9.00 – církevní gymnázium)

Čt

17.12.

Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel)

St

16.12.

Adventní koncert Církevního gymnázia (16.30 – kostel Matky Boží)

So 19.12.

Adventní koncert sboru Cantica (17.00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 20.12.

Svátost smíření (15.00 – kostel sv. Jakuba)

Čt

Betlémské světlo (10.00 – Palackého náměstí)

24.12.

So 26.12.

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

Ne 27.12.

Obnova manželských slibů

Ne 27.12.

Koncert kapely KuKuKaka (16.00 – kostel sv. Jakuba)

St

6.1.

Slavnost Zjevení Páně (18.00 – kostel sv. Jakuba)

Čt

7.1.

Živý Betlém, Trebišovská ulice

So 9.1.

Tříkrálová sbírka
(9.00 – požehnání koledníkům v kostele sv. Jakuba)

Čt

Adorace s modlitbou za obnovu farnosti
(20.00 – kostel sv. Jakuba)

14.1.

FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Milí farníci,
Svatý otec ve své promluvě u Pražského jezulátka
vyzval děti, aby byly svým rodičům oporou jako byl Ježíš
oporou Josefovi a Marii. Zvláštní výzva. Dítě má být
oporou dospělým. V případě Ježíše s tím nemáme problém. On učí Josefa i Marii opravdové lásce, poslušnosti
i modlitbě. Jeho důvěra k Otci se stává posilou i pro jeho
opatrovníky. Jeho jednání nutí i své nejbližší
k zamyšlení a rozjímání.
Často si myslíme, že jsme pro děti nepostradatelní. Je to samozřejmě pravda. Ale neměli bychom zapomínat, že jsou to mnohdy právě děti (malé i větší), které
nám rozdávají radost a učí nás nově se dívat na vlastní
život. Bůh svěřil rodičům děti nejen proto, aby je opatrovali a vychovali, ale také proto, aby byli jimi vychováváni
a podpíráni. A je krásné si to někdy nejen uvědomit, ale
především to s dojetím i prožít.
Ježíš se stal člověkem pro každého z nás. Narozením i životem dal vážnost
dětství a stal se oporou každému člověku. A nejen to. Těm, kteří v něho uvěří, dal
moc stát se Božími dětmi, aby mohli i oni být oporou druhým lidem…
P. Jan Uhlíř

60. VÝROČÍ ČÍHOŠŤSKÝCH UDÁLOSTÍ
V pátek 11. prosince uplyne 60 let od začátku číhošťských
událostí. Při nedělní mši sv. vidělo několik věřících nevysvětlitelné
vyklonění kříže nad svatostánkem a začaly se odvíjet události, které
vedly k umučení P. Josefa Toufara.
Mši svatou, při které budeme prosit za oběti pronásledování i
za usmíření, bude v číhošťském kostele sloužit v pátek 11. prosince v 10.00 pan biskup Dominik Duka. Kdo by se rád zúčastnil, může se přihlásit do neděle 6. prosince v kostele sv. Jakuba. V případě
zájmu bude doprava pro zájemce zajištěna.

Prohlídka jesliček v kostele sv. Jakuba
Čt 24.12., Pá 25.12., So 26.12. a Ne 27.12. (14.00 – 16.00)
Vydáno:
Kontakt:

Zpravodaj

listopad

Čt

5/2009

KALENDÁŘ AKCÍ

P. Jan Uhlíř

29. 11. 2009 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín.
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
Pavel Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KUTNÉ HOŘE

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Duchovní obnova pro farnost a rodiče dětí z gymnázia proběhne v sobotu
12. prosince na gymnáziu sv. Voršily. Duchovní obnova nabízí čas k zastavení,
k modlitbě i ke svátosti smíření. Povede ji P. Antonín Krasucki z Řádu kazatelů.
Přednášky začnou v 9.00 hod. Zakončena bude mší sv. v 15.00 hod. v klášterním
kostele. Bude zajištěno hlídání dětí a pro účastníky duchovní obnovy bude přichystán oběd.
Sestry voršilky

Štědrý den
24. prosince 2009

16.00

kostel sv. Jakuba — mše sv. pro děti

24.00

kostel sv. Jakuba— půlnoční mše sv.

Slavnost Narození Páně
25. prosince 2009

9.00

chrám sv. Barbory

18.00

kostel Matky Boží

Svátek sv. Štěpána
26. prosince 2009

7.00

chrám sv. Barbory

9.00

kostel sv. Jakuba

18.00

kostel Matky Boží

7.00

chrám sv. Barbory

9.00

kostel sv. Jakuba

18.00

kostel Matky Boží

Silvestr
31.prosince 2009

16.00

chrám sv. Barbory-mše sv. na poděkování
(F. X. Brixi: Missa pastoralis—zpívá USPS Tyl)

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
1. ledna 2010

7.00

chrám sv. Barbory

9.00

kostel sv. Jakuba

18.00

kostel Matky Boží

MIKULÁŠ A RORÁTY PRO DĚTI
V sobotu 5. prosince v 17.00 hodin do naší farnosti zavítá sv. Mikuláš.
S dětmi se sejdeme v kostele sv. Jakuba a po krátké bohoslužbě slova se budeme
těšit na příchod tohoto štědrého světce.
Rorátní mše sv. při svíčkách bude v sobotu 12.prosince v 7.00 hodin v kostele sv. Jakuba. S dětmi se shromáždíme u arciděkanství, každý si zapálí vlastní přinesenou svíčku a v liturgickém průvodu se přejdeme do neosvětleného kostela. Po mši sv. bude pro děti připravena snídaně na faře.
P. Jan Uhlíř

SOUTĚŽ
Pastorační plán pro rok 2010 bude ve znamení výročí papežské buly vydané
dne 20. července 1410, která potvrzovala kostel sv. Jakuba (tehdy ještě zasvěcený
Panně Marii) jako farní kostel. Program v následujícím roce bude připravován právě pod hlavičkou výročí 600 let potvrzení farního kostela v Kutné Hoře
(tématu bude věnována značná část příštího čísla farního Zpravodaje). Pro větší
provázenost budou zvláště tištěné materiály opatřeny jednotnou značkou, logem.
Proto vyhlašujeme soutěž na vytvoření tohoto loga. Zúčastnit se může každý
kdo má odvahu, výtvarné cítění nebo jen nápad.
Návrhy je možné odevzdávat do neděle 20. prosince na arciděkanství nebo
elektronickou formou na pavel.jager@post.cz. Vítězné návrhy budou oceněny.

Svátek Svaté Rodiny
28. prosince 2009

Vánoční bohoslužby v okolních obcí
Štědrý den
24. prosince 2009

Svátek sv. Štěpána
26. prosince 2009

16.00

Třebonín

21.00

Grunta

22.00

Malešov

22.00

Křesetice

8.00

Chlístovice

10.30

Paběnice

Sedlec

P. Pavel Jäger

VÁNOČNÍ KONCERT KUKUKAKY
Farní mládežnická kapela KuKuKaKa připravuje již tradiční vánoční koncert a srdečně na
něj zve všechny farníky i jejich přátele a známé.
Koncert proběhne na svátek Svaté rodiny
27. prosince 2009 v 16.00 hod. v kostele sv.
Jakuba.
Káťa Telecká

2

Štědrý den
24. prosince 2009

16.00

Malín– vánoční bohoslužba pro děti

22.00

Sedlec

Slavnost Narození Páně
25. prosince 2009

8.00

Nové Dvory

9.30

Sedlec

11.00

Církvice

Silvestr
31.prosince 2009

16.00

Sedlec

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
1. ledna 2010

8.00

Nové Dvory

9.30

Sedlec

11.00

Církvice
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Výtěžek Tříkrálové sbírky

MODLITBY MATEK
Společenství „Modlitby matek“ vzniklo v roce 1995
v Anglii a do roku 2009 – to je za pouhých 14 let – se rozšířily do více než 80 zemí celého světa. V naší republice existuje společenství Modlitby matek na mnoha místech a stále
vznikají nové skupiny.
Kutnohorská skupina se k modlitbě schází každé
druhé úterý v 17.00 v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova.
Brněnské ústředí Modlitby matek vydává Zpravodaj
pro ČR. V posledním čísle (č. 52) je podnětná výzva k obnově, ze které uvádím následující citát: „Cítíme, že je důležité,
abychom se všichni modlili v našich městech a zemích
nejen obecné modlitby, ale opravdu modlitbu od srdce
s prosbou o seslání Ducha Svatého, aby změnil srdce a myšlení lidí, aby se jeho lid k němu navrátil a naše země byly
obráceny.“
Kéž by se také naši farníci k těmto modlitbám připojili.

Celkově vybráno
Použito v Oblastní Charitě Kutná Hora

Marie Maříková

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Po modlitbě vedené P. Uhlířem byl krátce zhodnocen program a úkoly z uplynulé doby: říjnová modlitba růžence, probíhající příprava na přijetí svátosti biřmování, nový způsob vybírání nedělní sbírky. V souvislosti s dlouhodobě nevelkým
zájmem věřících o adoraci proběhla diskuze na toto téma pro chystanou adoraci
o slavnosti Krista Krále (29. listopad) – část adorace by měla být moderovaná.
Po poutní slavnosti sv. Barbory v pátek 4. prosince, hlavním celebrantem
bude mons. Dominik Duka, jsou všichni zváni na pohoštění na arciděkanství. V sobotu 12. prosince proběhne adventní duchovní obnova. Byl představen adventní program pro děti: tradiční čtvrteční mše sv. pro děti, setkání při nedělních
bohoslužbách v kostele sv. Jakuba, rorátní mše sv. pro děti, sv. Mikuláš. Svátost
smíření bude možné přijmout kromě obvyklých příležitostí (půl hodina před každou večerní mší sv.), také během adventní duchovní obnovy v sobotu 12. prosince
a v neděli 20. prosince od 15.00 hod. v kostele sv. Jakuba.
Dále byla k diskuzi předložena téma: pořad vánočních bohoslužeb v Kutné
Hoře a okolí, Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 9. ledna, chystané volby do pastorační rady farnosti (leden 2010). V diskuzi bylo navrženo složení přípravné programové skupiny pro rok 2010: výročí 600 let potvrzení farního kostela v
Kutné Hoře. Pří této příležitosti budou na listopad 2010 pozváni bratři vincentini
z Loštic na lidové misie.
Další setkání PRF bude 20. ledna 2010.
Zapsal P. Pavel Jäger

14

Začátkem února vyprší dvouletý mandát současné pastorační radě a bude
nutné zvolit novou. Bude tedy opět na Vás komu dáte důvěru a koho pokládáte za
vhodného ke koordinaci činnosti života ve farnosti.
Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním orgánem faráře
a má mu být nápomocná při utváření života farního společenství. Patří do ní v první
řadě všichni duchovní působící ve farnosti z pověření biskupa. Podle stanov jsou do
PRF delegováni zástupci řeholních společenství a církevních institucí, které působí
na území farnosti. Další členy má volit farnost a stejný počet může jmenovat podle
svého uvážení i sám farář. Volit či zvolen může být každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. PRF bude volena na dva roky.
Vhodné kandidáty budete moci navrhnout do 10. ledna a jejich napsaná
jména vhodit do připravených krabiček v kostelech. Do 17. ledna navržené farníky
oslovím zda by v případě zvolení byli ochotni tuto službu přijmout. Teprve ten, kdo
bude souhlasit, bude napsán na oficiální kandidátku. Volby v naší kutnohorské
farnosti proběhnou 24. ledna 2010. Volit se bude pět členů, a to tím způsobem, že
předchozí neděli každý dospělý farník dostane volební lístek, na kterém zakroužkuje
maximálně pět kandidátů, o kterých si myslí, že jsou nejvhodnější. Všechny hlasy spočítá volební komise a výsledek bude o týden později uveřejněn.
Rád bych při této příležitosti poděkoval současné farní radě za spolupráci
a pomoc při různých farních akcích. Věřím, že společné úsilí vedlo i k osobnímu
obohacení a vzájemnému poznání.
P. Jan Uhlíř

3

NEVŠEDNÍ BOHOSLUŽBA V NOVÉ LHOTĚ.
Kostelíčku, který stojí na malém kopci a tvoří dominantu, se blýská na lepší
časy. Byli jsme na rozpacích, když nám bylo při mši sv. v Třeboníně oznámeno, že se
bude v neděli odpoledne 13. září konat v kostelíku v Nové Lhotě bohoslužba. Ti, co
to zde znají, měli připomínky, že je interiér zdevastovaný a vykradený, okna vytlučená a střechou prší. Náš otec Jan Uhlíř se jen usmíval a řekl: „Vždyť pomodlit se
a vykonat pobožnost můžeme i bez vybavení kostela“.
Musím se přiznat, že jsme s nedůvěrou pátrali, jestli se tam něco děje. Nikdo
nic nevěděl, bylo „ticho po pěšině“ a my ženy jsme byly zvědavé, jak to dopadne.
O to větší a milé překvapení nás čekalo. Díky starostovi obce panu Čálkovi a občanůln Nové Lhoty byl kostelíček uklizen a vyzdoben květinami. Dokonce byla zasklena okna. Za velké účasti věřících i ostatních občanů jsme se modlili, zazpívali si
(i bez doprovodu varhan) a prožívali radostně bohoslužbu. Pamatovali jsme modlitbou také na Svatého otce Benedikta XVI., který nás nedávno navštívil. Nikomu nevadilo, že kromě kazatelny, lavic a soch sv. Alžběty a sv. Zachariáše, které sem byly
převezeny z Kutné Hory, zde nebylo jiné vybavení. Celé prostředí s podlahou vydlážděnou cihlovými dlaždicemi připomínalo starodávnost tohoto místa. K úžasu nás
všech vystoupil otec Jan na kazatelnu a promluvil k nám. Víc jak čtyřicet let z ní nikdo nekázal. Na malém hřbitůvku, který je kolem kostelíka, jsme se pomodlili za
naše předky, kteří zde odpočívají.
Kostelík v Nové Lhotě byl založen v roce 1579, jeho patronem je Jan Křtitel
a původně sloužil jako pohřební kaple rodu Salavů z Lípy. Dvakrát byl opravován
a tím ztratil původní ráz. Stráně kopečku jsou porostlé kdysi vysázenými borovicemi
a různými keři. Když se rozhlédnete kolem přes vršky té zeleně, máte jako na dlani
Kutnou Horu, Čáslav, Železné hory a vesničky roztroušené sem tam po krajině.
Ruch vesnic ani lomoz dopravních prostředků ze silnice toto úžasné místo neruší.
Oáza klidu člověku nedá, aby se nezamyslel nad tím, jak se naši předkové nalopotili,
než sem vzhůru nanosili materiál, aby zde vybudovali Boží stánek. Byla by škoda
nechat tento jejich odkaz zaniknout a nezachovat ho pro další generace. Když bude
naše lidská snaha, s Boží pomocí se to jistě povede. Otec Uhlíř a pan Láznička ze
srdce poděkovali starostovi a občanům Nové Lhoty za všechno, co pro to udělali.
Měli jsme radost, že se zrodilo něco krásného.
Všichni jsme se radovali z pohody a pěkného prožití nedělního odpoledne.

nám pomoci – využijte přihlášku v příloze. Odevzdat ji můžete kdykoliv a kdekoliv
mě potkáte, do krabičky v kostele nebo ve středisku v Tylově ulici.
Nově prosím ještě o jednu pomoc, prosím přihlaste se, kdo jste ochoten být
„pevným bodem“ v koledovacím okrsku. Potřebujeme, aby každá skupinka měla
k dispozici ve své lokalitě místo, kde se může občerstvit, ohřát, případně si zatelefonovat. Také potřebujeme pomocné řidiče nejen při rozjezdu od kostela, ale i při návratu koledníků domů. Kdo jste k jakékoliv službě ochoten, ozvěte si mi prosím,
osobně, telefonicky (731 598 876) nebo elektronicky (macek.marie@seznam.cz).
Děkuji Vám. Marie Macková
Tříkrálová sbírka 2001 — 2009
ROK

35 630,85 Kč Domek, Maják

2002

87 906,30 Kč Duhové Atrium (VÚCHS) — soc. automobil Klokan

2003

107 040,50 Kč Maják — klubová dílna

2004

119 505,00 Kč Duhové Atrium (VÚCHS) — Nejsi sám — pečovatelská služba

2005
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61 073,36 Kč Domek
31 523,60 Kč Raná péče
48 271,54 Kč Maják

2006

25 273,10 Kč Domek
25 273,10 Kč MC Kopretina
87 705,90 Kč Duhové Atrium (VÚCHS) — pečovatelská služba

2007

10 751,04 Kč Domek
13 014,83 Kč MC Kopretina
11 850,13 Kč Dobrovolnictví Čáslav
112 636,40 Kč Duhové Atrium — výstavba klubu Atrium

2008

Moderování papežské návštěvy pro mě znamenalo skutečnou výzvu, velkou
zkoušku a mimořádnou zkušenost víry. Předběžnou nabídku k moderování jsem
dostal v polovině května. Po prvních setkáních vyplynulo, že se od nás kromě moderování očekává i tvorba výrazné části předprogramu. Jednání byla v mnoha ohledech velmi náročná a ne vždy příliš konstruktivní. Měl jsem pořád pocit, že přípravě
chybí dramaturg, který by ji s určitým odstupem mohl hodnotit, a že komunikace
mezi některými stranami vázne. Stále více jsem chápal moderování jako službu, kterou je prostě potřeba udělat.
Cítil jsem, že je na nás kladeno dvojí očekávání. Jednak z pastýřských listů se
ozývalo, že připravujeme velmi duchovní setkání. Na druhou stranu sekce pro mlá-

středisko, účel

2001

Z farnosti Třebonín Marie Komárková (redakčně upraveno)

PAPEŽSKÁ NÁVŠTĚVA 28. ZÁŘÍ 2009 Z PÓDIA

Kč

10 000,00 Kč Dobrovolnictví Čáslav
119 000,00 Kč Duhové Atrium — zakoupení soc. automobilu Klokan
14 451,60 Kč Duhové Atrium — výstavba klubu Atrium

2009

14 186,00 Kč Domek
15 000,00 Kč MC Kopretina
9 000,00 Kč Dobrovolnictví Čáslav
144 721,30 Kč Duhové Atrium — výstavba klubu Atrium
1 103 814,55 Kč Celkem čerpáno z Tříkrálové sbírky
13

ných diskusích a debatách o víře,
náboženství, kostele se mi často stávalo, že mi chyběly trefné odpovědi,
argumenty, a tak mě sice věcí neznalý, ale trefných odpovědí nacházející
oponent často zahnal do kouta. Na
řadu otázek i témat nacházím odpověď v nedělních kázáních našich
farních duchovních, Bohu díky.
Přesto jsem měla velikou radost, když jsem objevila na internetu
stránku www.vira.cz, obsahující
mnoho zajímavých, vysvětlujících i naučných informací. Komentáře, názory, pohledy nejen od osob fundovaných, úzce spjatých s náboženstvím, ale i od vzdělanců
v oboru vědy, umění, kosmonautiky a rovněž příběhy obyčejných lidi obohacují moje duchovní vědění a posouvají o krůček dále.
Přeji každému, kdo jednou pohlédne na tento web, aby se v něm zažehla jiskřička zvídavosti i ochota se na něj vracet. Druhá zkušenost s internetem je čistě
lidská. Díky němu jsem se po 50 letech zkontaktovala slovem i obrazem se spolužáky ze základní školy v Polsku, kde jsem vyrůstala. Čas z nás udělal babičky a dědečky, změnil naše podoby a některé z nás zavál do všelijakých koutů světa. Nastává
úžasný okamžik, setkáváte se se zdánlivě neznámými lidmi, kteří vás osloví přezdívkou, používanou ve školních lavicích, a v tu chvíli se ve vzpomínkách vracíte o půl
století zpět. I to, prosím, dokáže internet.
Marie Cvešprová
P.S. Nikdy není pozdě — na vědu i na víru.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OSLAVÍ PRVNÍ KULATÉ NAROZENINY
Již po desáté proběhne tradiční tříkrálová sbírka. Její příprava
začíná vždy již od září stanovením
záměru, plánu jak a kdy koledovat
a hlavně náborem koledníků. Tato
sbírka je nejúspěšnější v republice
právě proto, že je v ní odvedena
spousta poctivé dobrovolné práce.
Také proto, že je velmi osobní – nejedná se jen o pouhé získávání peněz, ale skutečnou návštěvu s koledou a přinášením požehnání. Požehnáním jsou
doprovázeni i sami koledníci před tím než vyjdou do ulic a s nimi i celá akce. Posuďte sami z přiloženého grafu a tabulky.
Dovoluji si požádat, abyste se znovu připojili.
I v roce 2010 budeme potřebovat Vaši pomoc. Koledovat budeme i nadále na
dobudování klubu Duhové Atrium. Na Čáslavsku sbírka podpoří aktivity pro děti
a dobrovolnické aktivity pro seniory v domově důchodců a v nemocnici. Chcete-li
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dež tomu chtěla přidat příchuť manifestace a show. Nejmarkantněji se toto dilema
projevilo při přípravě přivítání Svatého otce i při jeho vlastním provedení. Společně
s Magdou, která moderovala setkání se mnou, jsme si skutečně lámali hlavu nad
tím, jak přivítání provést, a ředitel Sekce pro mládež P. Vít Zatloukal od nás stále
očekával nějaká mládežnická hesla, pokřiky. Nakonec jsme jich dali dohromady několik, tak aby mířily nad papeže, k Bohu. Nicméně celá tato snaha, když se na to
dívám zpátky, byla u mládeže předem odsouzena k nezdaru.
Nakonec jsme ale Svatého otce přece přivítali. Myslel jsem, že to nejnáročnější je za námi,
ale nebylo. Protože jsme od brzkého rána uváděli
podprogram, neúčastnil jsem se konečného nácviku liturgie, kterou jsem měl komentovat. Proto mi nebylo přesně řečeno, kde mám sedět, takže jsem si sedl omylem někam, kam jsem neměl.
Toho si všiml Svatý otec během přivítání pana
kardinála. Musím se přiznat, že to bylo velmi nepříjemné, když mě odtamtud poslali jinam.
Jsem rád, že navzdory nervozitě, která se odehrávala v zákulisí a v srdcích
organizátorů, byla návštěva velmi dobře přijata médii, věřícími, mne nevyjímaje,
a především i Svatým otcem.
Karel Macek ml.

NÁVŠTĚVA PAPEŽE JINÝMA OČIMA
Řada z nás se 28. září na svátek sv. Václava vydala na pouť do Staré Boleslavi,
abychom zde společně prožili mši sv. se Svatým otcem. Nebudu zde psát o průběhu
této pouti, chci jen zmínit pár postřehů a dojmů z tohoto (pro mě) mimořádného
dne:
Staří a nemocní lidé mohli zůstat doma a v pohodlí u televizorů sledovat přímý přenos, ale oni se vydali na pouť. Obdivovala jsem jejich statečnost, jejich vytrvalost, houževnatost, ochotu přinést oběť. Z mladých lidí přímo tryskalo nadšení
a radost, že mohou být spolu, že mohou vytvářet společenství – společenství se Svatým otcem. Organizace byla velice dobře zvládnutá a byla znát velká vzájemná ohleduplnost poutníků. Farní společenství: často se mi vrací scéna, kdy jsem po mši sv.
přicházela na místo odjezdu našeho autobusu. Mladí seděli na trávníku, staří na
„svých“ židličkách, rozbalené svačiny, čile debatovali o svých dojmech, ale i o každodenních starostech a radostech. Bylo to skutečné společenství. Pamatuji si neopakovatelnou atmosféru mše sv. Každého mohlo oslovit něco jiného – biblické texty, písně, papežova promluva, slova k mládeži.
Po mši sv. jsem cítila pokoj, radost a povzbuzení. Povzbuzení z přítomnosti
a slov Svatého otce. Radost, že jsem křesťanem a že tuto víru se mnou sdílí mnoho
lidí. Radost z farního společenství. Radost, že církev má v mladých lidech díky jejich
nadšení a spontánnosti velkou naději.
A tato radost a naděje ve mně přetrvává a znovu se obnovuje, kdykoli si na
Starou Boleslav vzpomenu.
Jitka Jeřábková
5

UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Začátku školního roku 2009/2010 přecházel přípravný týden, v němž kromě
jiného byly provedeny menší změny v prostorovém uspořádání školy, zejména přibyla další učebna pro dělenou výuku a v ní počítačové zázemí pro studenty. Slavnostní zahájení proběhlo 1. září, mši sv. celebroval biskup Dominik Duka, po ní následoval krátký projev ředitelky gymnázia.
V rámci „programu osobnostního růstu“ absolvovali studenti primy třídenní
seznamovací pobyt v Jeníkově u Hlinska a studenti kvinty zde pobývali mezi třináctým a patnáctým říjnem.
Začalo se s výměnnými pobyty a zájezdy. Od 5. září k nám přijeli studenti
s doprovodem z partnerského gymnázia Kardinal-von-Galen z Münsteru. Týdenní
program pro německé studenty zahrnoval návštěvu Prahy, zámku Žleby, pobyt ve
škole, práci v keramické dílně, prohlídku Kutné Hory a mnoho zajímavého v českých rodinách. Po týdnu tato německá návštěva odjela spolu se skupinou našich
studentů. Ti pak v Německu navštívili Kolín nad Rýnem, skanzen v Mühlenhofu
a výstavu Impérium ve městě Haltern am See. Domů se vrátili 19. září. V prvním
říjnovém týdnu absolvovali studenti tercie letecký zájezd do Anglie, navštívili Londýn.
Dne 12. září byla v rámci „dnů evropského dědictví“ škola otevřena veřejnosti
a stovky návštěvníků si za doprovodu dvou učitelů prohlédly její prostory.
V den svátku sv. Ludmily 16. září, patronky církevních škol, probíhal „den
církevních škol“. Pro studenty byl připraven dvouhodinový program — prohlídka
nově zrekonstruované katedrály Panny Marie v Sedlci a krátké divadelní představení o životě a smrti jmenované patronky.
Na den svaté Voršily 21. října navštívil naše gymnázium biskup Jan Baxant.
V klášterním kostele sloužil mši sv. a poté besedoval se studenty sexty, septimy
a oktávy o situaci v pohraničí a o problémech Sudet. Program byl připraven i pro
ostatní studenty — s primou a sekundou besedovaly sestry Anežka a Marie Anna
o voršilském řádu, tercii a kvintu seznamovala sestra Marie-Anna se svými zážitky
během pobytu v misiích a studenti kvarty se spolu s profesorem Schusterem ponořili do klášterního podzemí a poznávali tak školu z jiného úhlu.
Josef Poživil, Eva Hartmanová

a uctíváno. Správcem velikonočního tajemství je z vůle Ježíše Krista Církev, tedy společenství. Liturgie je „místem“
zpřítomnění spásy. Liturgická činnost není ustavující ale
participující. Společenství liturgii nevytváří ale přijímá,
vstupuje do liturgie.
Následují poznámky k praxi: liturgické společenství
je strukturované, každý v něm má, při zachování stejné
důstojnosti, svou roli. K vytvoření liturgického (zřejmě
i jiného) společenství nedojde, není-li prolomena uzavřenost našich hříchem zraněných „já“. To se týká stejně papeže i jakéhokoli jiného věřícího. Člověk je tvor „složený“
z těla a duše a jako takový potřebuje, aby vnější, tělesné, co
nejlépe odpovídalo vnitřnímu, duchovnímu. Proto účastnící bohoslužeb stojí, klečí, odpovídají, křižují se…
Takto formulovaným nárokům zřejmě nejlépe vyhovuje kruhové uspořádání.
Středem je oltář – místo oběti i hostiny. Boží lid však není sycen pouze chlebem, ale
každým slovem, jež vychází z Božích úst. V grafickém vyjádření je střed nahrazen
dvěma ohnisky, ambonem a oltářem. Kruh se mění v elipsu. Uzavřený tvar elipsy lze
v konkrétním případě klášterního kostela rozevřít směrem k presbytáři, kterému
dominuje oltář se sochou Božského Srdce Ježíšova. Ježíš je ikonou Otce a právě na
první božskou osobu zaměřuje bohoslužebné společenství svůj zrak.
Kněz bývá vybírán z lidu, aby jménem a ve společenství lidu přednášel
prosby, díky a chvály. Vhodné umístění sedes může na jedné straně vyjádřit výše
uvedenou myšlenku, na straně druhé – v jednoduchém chápání možná poněkud
protichůdně, ne však rozporně – podtrhnout roli celebranta, který shromáždění
předsedá.
Absenci výškového rozčlenění prostoru pomocí oltářních stupňů lze vnímat
jako připomínku radikálně stejné důstojnosti všech shromážděných. Opticky může
„velesvatyni“ naznačovat například koberec odpovídající velikosti a příslušného tvaru.
Místo závěru: Realizace nového uspořádání bohoslužebného prostoru sebou
nesporně přinese zvýšené nároky na slavící shromáždění. Rušivost a nepohodlí
(nejčastěji uváděné a jsem přesvědčen, že pouze dočasné výhrady) mohou být bohatě vyváženy hlubším a uvědomělejším prožíváním liturgie.

POŽEHNÁNÍ SEDLECKÉ KATEDRÁLY

P. Pavel Tobek

Děkujeme vám všem, farníkům ze sesterské kutnohorské farnosti, za to, že jsme mohli tento slavnostní okamžik prožít společně s vámi. Zvláštní dík patří všem vám, kteří jste se na
přípravě a průběhu slavnosti podíleli, zejména schole, varhaníku panu Michalovi Hanušovi, ministrantům a všem ostatním
pomocníkům.
V sobotu, 24. října 2009 se rozezněly zvonky u sakristie
sedlecké katedrály a varhany vznešeným introitem doprovodily
kroky slavnostního průvodu, v jehož středu se spolu s kněžími,
jáhny a početnými ministranty vydal jižní lodí a středem katedrály k oltáři také hlavní celebrant, mons. Dominik Duka,
biskup královéhradecký. Ještě před tím přečetla paní Lucie Tr-

NIKDY NENÍ POZDĚ?
O tom, že vymožeností dnešní doby je počítač a s ním i internet, není pochyb.
Pro mladou i střední generaci je nezbytnou součástí každodenního života, pomocníkem při práci, poskytuje přísun informací všeho druhu a konec konců se prostřednictvím něho člověk i zabaví.
A co my, senioři? Často nám moderní technika dělá problémy a říkáme „bez
toho jsme také vyrostli a vás to jen kazí“. No a k mému velikému překvapení jsem
k šedesátinám dostala od mých dětí počítač. Moje první reakce byla velmi záporná
k čemu — zbytečně utrácíte, na co mi to bude? Dnes říkám, mnohokráte díky.
Podělím se s Vámi o dvě zkušenosti, které díky internetu mám. To, že jsem
katolík, jsem nikdy netajila, ale taky nijak navenek příliš neprezentovala. Při náhod6

11

4. Tato otázka úzce souvisí
s předchozími. Je v lidských silách
toto vše zvládnout — úřad vikáře, duchovního správce ve farnosti, spirituála na škole? Kromě toho máte, jak
víme, ještě další aktivity, například
vedete pro kutnohorskou farnost biblické hodiny...

říci pár slov? Čekají Vás na novém
působišti také opravy některých kostelů a v jakém časovém horizontu?

Po letech úvah, konzultací a modliteb dojde pravděpodobně v nejbližších týdnech k zásadní změně vnitřní dispozice klášterního kostela. Těžiště vysvětlování
bude spočívat v katechezi „teď a tady“. Tento článek je pokusem zformulovat několik předběžných myšlenek ke zvažované změně.
Debaty o případném přeuspořádání se točily kolem otázek typu: Je stávající
stav nevyhovující a proč? Jaký je charakter prostoru? K čemu je prostor určen? Kdo
je cílovou skupinou? Jaká je požadovaná kapacita? Jaká má být míra variability?
A v neposlední řadě – jsou navrhované změny sladitelné s církevními předpisy
a požadavky?
Pro začátek trocha nezbytné teorie: kostel je místem slavení liturgie, předpokladem slavení je radost. Kdo se neraduje, neslaví. Zdrojem radosti křesťana je nepochybně Kristovo vzkříšení. Zmrtvýchvstání je příslibem, že také stvoření překoná
smrt. Přiměřenou odpovědí člověka je uctívání, které z podstaty vyžaduje, aby se
dělo způsobem „milým“ uctívanému. Jádrem křesťanského slavení je tedy Kristova
oběť na kříži – velikonoční tajemství, které je při liturgii zpřítomňováno (oživováno)

míková žádost opata Bonifáce Blahny z roku 1709. Pražského světícího biskupa v ní
prosí o opětovné posvěcení katedrály po dokončení renovace tohoto jedinečného
svatostánku. Tato žádost, kterou redaktorka Lucie Trmíková četla také 21. srpna
2009 v pořadu Českého Rozhlasu 3 Spektrum, věnovaném sedlecké katedrále,
uvedla krásnou paralelu mezi třímstým výročím znovuvysvěcení chrámu po zničení
z roku 1421 a jejím novodobým požehnáním.
Po úvodních pozdravech otec biskup posvětil vodu a modlitbou a vykropením provedl benedikci katedrály. Po osm let trvajících opravách a po tři sta letech
od jejího znovuvysvěcení ji tak opět uvedl do plného liturgického užívání a začlenil
také provedené opravy do těla katedrály. Tento obřad dokreslil zpěv komorního tělesa Gentlemen Singers, kteří v tomto a také v dalších vstupech nechali posluchače
působivě zakusit atmosféru katedrálního prostoru rozeznělého hlasy zpívajících
mnichů. Ač v komorním obsazení, dokázali Gentlemen Singers, kteří pravidelně
hostují na významných evropských festivalech, naplnit chrámový prostor tajemstvím starodávného liturgického zpěvu, který je katedrále vlastní. Sedlecká katedrála je akusticky velmi složitým prostorem, s odezvou o délce 9,3 vteřiny, což je podle
slov zvukových techniků jedna z nejdelších v ČR. Ozvučení bylo vedle nově zrekonstruovaných varhan další novinkou, která byla poprvé použita při této slavnosti.
Technicky zajímavé řešení tvoří jedna 3 m vysoká reprosoustava, která je umístěna
v horní třetině pravého předního pilíře presbytáře a nasměrována do lodi. Soustava
se skládá z 48 speciálních reproduktorů, které vysílají směrové zvukové paprsky
podle počítačem vymodelovaného nastavení. Reprosoustavu je možné přednastavit
na jednotlivé příležitosti – mši sv., koncert a pod. – a tedy ozvučit prostor podle
typu programu, a umístění a počtu posluchačů. Systému se zdařile podařilo potlačit
i zmíněnou odezvu. Téměř na všech místech katedrály tak bylo možné nerušeně naslouchat bohoslužbě slova z presbytáře, stejně jako ordináriu Petra Ebena, které
z kůru v příčné lodi zpívala jedenáctičlenná schola pod vedením varhaníka Michala
Hanuše. Byl to právě on, kdo virtuózním způsobem opakovaně rozezněl nově zrekonstruované barokní varhany, postavené panem Žloutkem z Kutné Hory.
Po promluvě otce biskupa, za jejíž ústřední poselství je možné považovat
myšlenku, že chrám, ve kterém se scházíme ke chvále Boží, je symbolem duchovního chrámu, vystavěného ze živých kamenů, kterými jsme my sami, následovalo požehnání oltáře a průvod s dary složený z nejmladších sedleckých farníků. Během
přinášení darů nechyběl ani situační humor, když v presbytáři náhle chyběly zápalky k prvnímu slavnostnímu zapálení oltářních svíček. Jeden z přítomných zástupců
cisterciácké komunity trapistů sirky u sebe sice měl, ale díky svým dlouhým rukávům nebyl schopen je přes roucha vydolovat z kapsy u kalhot a tak situaci zachraňovala rychlá spojka mezi presbytářem a sakristií v osobě Karla Koubského ml.
Bohoslužbu uzavřelo poděkování dlouholetému duchovnímu správci sedlecké
farnosti P. Andreji Lukáčkovi a panu Karlu Koubskému st. Otec biskup při této příležitosti ocenil zásadní přínos k obnově katedrály obou zmíněných a Karlu Koubskému předal biskupské vyznamenání za jeho dlouholeté osobní nasazení při řízení
obnovy katedrály i ostatních církevních památek.
Tento závěrečný okamžik stejně jako celou slavnostní bohoslužbu prožilo na
šest set přítomných. Fotografie z události můžete shlédnout na blogu sedlecké katedrály www.3sta.cz. Sedlecká farnost připravuje také vzpomínkové DVD a těší se
na setkávání také při dalších příležitostech.
Jiří Arnet
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Biblické hodiny jsou srdeční záležitostí. Pokud jde o ostatní — neaspiroval jsem na žádnou ze zastávaných pozic. Při svěcení jsem slíbil poslušnost
a na jmenovacím dekretu ke každé z
Vámi jmenovaných funkcí je podpis
právoplatného biskupa. Nesporně je
lidských silách to vše zvládnout — nijak
to ale neznamená, že právě já to dokážu.
V krátkém čase nastalo mnoho zásadních změn, ve škole, ve farním působení
i v pojímání funkce vikáře. Na druhou
stranu – v Sedlci jsem zdědil tým mimořádně kvalitních spolupracovníků. Jmenovat spirituála vikářem je tak trochu
vynucený experiment. Uvidím a uslyšíte...
5. Ve Vaší nové farnosti představuje
svým významem určité specifikum
sedlecká katedrála. Můžete nám o ní

Myslím, že o sedlecké katedrále
toho bylo v poslední době řečeno dost.
V naší zemi není mnoho větších farních
kostelů. Je zřejmé, že prostor a reputace
katedrály volají po nějaké formě (pre-)
evangelizačního využití. Pomaličku se
rodí vize propojení kulturních a náboženských aktivit v, doufejme, atraktivní
symbiózu s evangelizačním potenciálem.
Pro někoho možná překvapivě
má také sedlecká farnost kostely k opravě. Výzvou je především nádherný areál
kostela sv. Anny v Nových Dvorech. Letos ani příští rok však oprava hotová
nebude.

Omlouváme se za zdržení, které jsme
Vám svým i otázkami z působili a děkujeme za jejich zodpovězení.
Připravila Marie Bisingerová

NA OKRAJ ZVAŽOVANÉ ZMĚNY

DOUBLE — VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Sobota 31. října 2009 nebyla jen
dnem, kdy nemusíme do školy, (někteří) do
práce, dnem ježdění na chaty a pečení
buchet... Pro křesťanské mládežníky to byl
také den, ve kterém se na Církevním gymnáziu sv. Voršily konalo velkolepé a dlouho
očekávané vikariátko. Účastníky byla mládež kutnohorsko-poděbradského a havlíčkobrodského vikariátu a nutno dodat, že
jich bylo o dost míň, než se očekáváno. Pro
přípravný tým a ty, kteří se již nemohli dočkat, začalo vikariátko už v pátek večer, pro ostatní zhruba kolem půl desáté následujícího dne (přičemž pro ty nedočkavce a organizátory, kteří přespávali na CG, začal program již v osm budíčkem a snídaní). V půl desáté tedy bylo modlitbou zahájeno vikariátko a následovalo seznámení se s programem a mezi sebou. Aby seznamování nebylo jen fádní a otřepané „čau, já sem ňákej Pepa Novák támhle ze Srnojed“, na zpestření byly připraveny dvě hry. První byla s koštětem a docela akční,
druhá se špejlemi a docela vtipná.
Když jsme se vyblbli a poznali, přišel na řadu další bod programu, a to bylo
slovíčko na den, které měl kaplan pardubické farnosti, P. PhDr. Radek Martínek.
Bylo ve smyslu „rozumíš tomu, co čteš“ a bylo velmi zajímavé a obohacující. Po této
chvilce duchovního vzdělávání byly v programu dalšími „dámami na holení“ užitečné práce. Spočívaly v pomoci někde někomu. Byli jsme rozděleni do skupin a vysláni pracovat na různá místa, například na hřbitov, na faru, do sklepa. Toto trvalo
slabou hodinku a půl a poté následoval pro někoho možná nejočekávanější bod celého dne a to byl oběd! Byl to výborný guláš od mého táty, který byl tak akorát pro nás
(chvála Bohu, že se nás nesešlo těch původně plánovaných padesát hlav, protože by
to ani náhodou nevyšlo). Po tomto skvělém obědě byla lehká siesta. Nikdo ji sice
nevyhlásil ani nebyla na programu, ale prostě byla. Když skončila, začaly skupinky.
Byly to jakési tematické kroužky. A že bylo z čeho vybírat! Hudební skupinka, výtvarná skupinka, rugby, zcela originální povídání o ostatcích a relikviích... Rodinné
vztahy bohužel nakonec nebyly. Vidíte, že výběr byl opravdu veliký.
Po skupinkách následovala krásná mše v kostele Matky Boží Na Náměti.
Jediným zdrojem světla zde byly svíčky a baterky restaurátorů za oknem, takže atmosféra byla úžasná. Nutno dodat, že na mši hráli účastníci odpolední hudební skupinky, jejímž smyslem bylo nacvičit právě písně na mši. Po mši sv. přespolní odjeli
čímž organizátorům lehce zhatili plány. Zbytek se odebral zpět na CiGy, kde proběhla večeře, a vše se schylovalo k závěru vikariátka, což byla noční hra, která byla,
troufám si říci, naprosto skvělá a jedinečná! Nenapíši sem, v čem spočívala, protože
ji snad ještě někdy budeme hrát a nemůžeme zkazit hru těm, kteří ji ještě nehráli —
to přece nejde, přátelé! Ale jak se říká, nic není dokonalé, i my jsme nebyli, hru jsme
špatně pochopili a nehráli ji úplně tak, jak se měla. Inu, není každý den posvícení,
že?! Ale i tak jsme si ji velmi užili. Dovolím si malou zmínku o obrovské práci organizátorů, kteří hru neúnavně celé dva dny připravovali. A vůbec jim patří velký dík
za celé vikariátko. Byla to spousta práce a až na menší počet účastníků se setkání
vydařilo. Díky!
Petr Grenar
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ROZHOVOR — P. PAVEL TOBEK
V tomto čísle Zpravodaje se obracíme s několika otázkami na P. Pavla
Tobka, který už po řadu let na Kutnohorsku působí — nejprve jako duchovní
správce v Čáslavi, pak kaplan v Kutné
Hoře, od letošního září jako duchovní
správce ve farnosti Sedlec a zároveň
jako vikář kutnohorsko-poděbradského
vikariátu. Kromě toho je dlouholetým
spirituálem zdejšího církevního gymnázia.
1. Naše první otázka se týká úřadu
vikáře. Co vše tato funkce obnáší?
Prosíme trochu obšírnější vysvětlení.

Okrskový vikář neboli děkan, jak
se funkce oficiálně jmenuje, je kněz,
obvykle farář, který tvoří pojítko mezi
biskupem a kněžími určité oblasti – vikariátu. Bývá jmenován biskupem po
tzv. votu (pro biskupa nezávazné a ze
strany příslušných kněží tajné vyjádření
preferencí). Jmenování je na dobu určitou, v naší diecézi na pět let.
K úkolům vikáře patří koordinovat pastorační činnost, dohlížet na život
a službu jednotlivých duchovních, budovat a udržovat jejich bratrské společenství, vizitovat farnosti, zprostředkovávat
informace mezi biskupstvím a duchovními, dbát na řádné vzdělávání kněží
a jáhnů, starat se o kněze ve zdravotních
či jiných nesnázích, evidovat a povolovat nepřítomnost ve farnosti, vést archiv
vikariátního úřadu, řešit konflikty mezi
duchovními a farníky, dohlížet na správu církevního majetku... Je toho opravdu dost a nejspíš jsem ještě něco opomněl.
2. Jak velká je Vaše nová farnost co
do počtu kostelů, rozlohy apod.?

Sedlecká farnost není velká, ale
ve svých členech a zaměstnancích mi
připadá velice dynamická a otevřená.
Počtem pravidelných účastníků boho-

služeb je nejmenší z těch, ve kterých
jsem jako kněz dosud působil. Pravidelné bohoslužby jsou ve čtyřech kostelech,
další třeba čtyři kostely do farnosti patří. Rozlohu opravdu nevím ani v hektarech ani jiných mírách.
3. Přibližte nám, prosím, Vaši činnost
spirituála a vyučujícího na církevním
gymnáziu.

Začnu tím, co je většině lidí bližší,
totiž činností vyučujícího. Vyučuji prakticky pouze ročníky od sexty výše, a to
společenské vědy, dějepis a nepovinné
náboženství. Jde o standardní předměty
se standardním průběhem výuky: vykládám, zkouším, diskutuji, zadávám domácí přípravu… Po vyučování opravuji
písemky, hodnotím seminární práce
a dělám přípravy.
Z pozice spirituála je mou odpovědností péče o duchovní potřeby studentů, jejich rodičů, vyučujících i ostatních zaměstnanců školy. Mým úkolem
je také zprostředkovávat komunikaci
mezi školou a biskupstvím, zvláště
v duchovních záležitostech. Mezi povinnosti spirituála lze počítat mimo jiné
i prezentaci nejrůznějších dokumentů
vydaných církevním učitelským úřadem
všech stupňů. V neposlední řadě má
spirituál formulovat postoje školy v etických otázkách a spolureprezentovat
školu navenek.
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