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Vydáno: 14. února 2010 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 
  Pavel Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ 

Ne 14. 2.  Karneval pro děti (15:00 — církevní gymnázium) 

St 17. 2.  Popeleční středa (10:00 — mše sv. v klášterním kostele, 
18:00 — mše sv. v chrámu sv. Barbory) 

Čt 18. 2.  Pastorační rada farnosti (18:00 — arciděkanství) 

 19.—21.2.  Duchovní obnova pro mládež v Jeníkově 

So 20. 2 Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 — fara v Sedlci) 

Ne 21. 2.  Povídání P. Jaroslava Mikeše: Cesta do Afriky (15:00 — církevní 
gymnázium) 

St 24. 2.  Setkání seniorů (16:00 — arciděkanství) 

St 24. 2.  Biblická hodina (19:00 — církevní gymnázium) 

 26—28.2.  Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

Ne 28. 2.  Sbírka na Svatopetrský haléř 

St 3. 3.  Setkání nad katechismem (19:00 — arciděkanství) 

So 6. 3. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 — fara v Sedlci) 

So 6. 3.  Postní duchovní obnova (15:00 — církevní gymnázium) 

St 10. 3.  Biblická hodina (19:00 — církevní gymnázium) 

 12.—14.3.  Duchovní obnova pro muže v Jeníkově 

Ne 14. 3.  Misijní koláč 

St 17. 3.  Setkání nad katechismem (19:00 — arciděkanství) 

St 24. 3.  Biblická hodina (19:00 — církevní gymnázium) 

So 20. 3. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 — fara v Sedlci) 

So 27. 3.  Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 28. 3.  Květná neděle — svátost smíření (15:00 — kostel sv. Jakuba) 

Ne 28. 3.  Květná neděle — sbírka na pojištění objektů v diecézi 

Pá 5. 3. Společenství mládeže (18:00 — kostel sv. Jakuba) 

Pá 19. 3.  Společenství mládeže (18:00 — kostel sv. Jakuba) 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
 už nějaký čas slyšíte o 600. výročí farnosti u Sv. Jakuba. Odpovědi na otázky, 
které si k této události kladete, snad naleznete právě v tomto zpravodaji. 
 Především bych však rád zdůraznil, že je to výročí farnosti, ne kostela. Je to 
výročí společenství církve. Církve, která se setkávala a žila kolem našeho farního 
chrámu. Nejedná se o vzpomínání na 
dávnou minulost, ale o vědomé proží-
vání společenství s těmi, kteří na tom-
též místě po staletí vyznávali a oslavo-
vali jediného Boha a nyní jsou s ním 
v nebi. Má nás to vést k poznání a pro-
hloubení identity našeho společenství, 
které vytváříme dnes. Bylo by tedy 
špatné vnímat toto výročí především 
jako možnost zviditelnit se navenek, 
ale má se stát v první řadě příležitostí 
k obnově našeho farního společenství 
ve víře a lásce. 
 V postní době nebude prakticky žádná pro veřejnost viditelná akce související 
s výročím. Záměrně. Začít totiž musíme sami u sebe. Postní doba má být dobou naší 
osobní proměny a návratu ke Kristu a církvi. Je to příležitost znovu si najít čas na 
osobní modlitbu, četbu Písma svatého, na společnou adoraci, či využít možnosti 
a zúčastnit se různých duchovních obnov, biblických hodin nebo setkání nad ka-
techismem. Postní doba nás má vést k velikonoční obnově křtu. Jenom tehdy, když 
se sami přiblížíme Kristu a pochopíme jedinečné povolání k víře, objevíme i radost 
z toho, že patříme do společenství Kristovy církve, do farního společenství. 
 Kéž nám Bůh v našem snažení žehná. 

 Duchovní obnova proběhne v sobotu 6. března odpoledne na církevním 
gymnáziu. Pozvání přijal bývalý kutnohorský kaplan P. David Bouma, který bude 
kázat i při dopoledních nedělních bohoslužbách. Během duchovní obnovy i po jejím 
skončení bude příležitost ke svátosti smíření. 

Program 

Sobota 15:00 přednáška (církevní gymnázium)  

 16:30 přednáška (církevní gymnázium)  

 18:00 adorace (kostel sv. Jakuba)  
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KŘÍŽOVÉ CESTY 

 Během postní doby se budeme pravidelně modlit křížové cesty, a to před ve-
černí mší sv. každý pátek v 17:30 v kostele sv. Jakuba a každou neděli v 17:30 v kos-
tele Matky Boží. 
 Prosím ty, kdo by se křížové cesty rádi modlili, aby se přihlásili u pana kostel-
níka L. Svobody. 

Karel Macek, st. 

VÍKENDOVÉ DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MUŽE A ŽENY 
 Jedná se o víkendové duchovní 
obnovy zvlášť pro muže a ženy z farnosti 
do cca 55 let. Kromě několika přednášek, 
mše svaté a adorace bude čas i na diskuzi, 
osobní modlitbu a přátelské popovídání. 
V případě sněhu a zájmu je možná i krátká 
túra na běžkách. 
 Duchovní obnova pro ženy se 
uskuteční o víkendu 26. – 28. února ve 
Slavoňově u Nového Města nad Metují a 
muži stráví víkend 12. – 14. března v Jeníkově u Hlinska. Přihlásit se můžete co 
nejdříve (počet míst omezen) na tel. 777 339 233 nebo na e-mailu: 
januhlir@centrum.cz. 
 Na společné setkání se těší 

CESTA DO AFRIKY 
Zajímá Vás současná Afrika a život v ní? Zajímá Vás působení církve v Africe? 
 
 Máte jedinečnou příležitost. Nenechte si ujít poutavou dvouhodinovou před-
nášku salesiánského kněze P. Jaroslava Mikeše, který se zúčastnil v době od 
11. listopadu do 5. prosince 2009 cesty do Afriky, jejímž cílem byla zejména návště-
va míst, ve kterých působí čeští salesiánští dobrovolníci. Spolu s kolegou P. Jarosla-
vem Vracovským a novinářkou Irenou Kastnerovou tak postupně navštívil státy již-
ní Afriky (Jihoafrická republika, Lesotho, Zimbabwe, Zambie a Kongo). 
 
 Přednáška s bohatým doprovodem fotografií a videozáznamů je pro Vás při-
pravena v neděli 21. února 2010 v 15:00 v budově Církevního gymnázia 
sv. Voršily v Kutné Hoře 
 
Něco málo z přednášky pro představu: 
- „Všichni jsou normální, jen my jsme bílí.“ 
- František Radecki, český salesián v Zimbabwe, září nad naším dárkem: 

„Konečně mám diabolky na odhánění paviánů“. 
- „Je to vlastně poprvé, co jsme měli možnost na vlastní kůži prožít to, co prožívají 

salesiánští dobrovolníci, když se setkají s tvrdou realitou Afriky.“ 

P. Jan Uhlíř 

P. Jan Uhlíř 
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P. Pavel Jäger 

 Po úvodní modlitbě poděkoval P. Uhlíř na posledním setkání dosavadní pas-
torační rady farnosti jejím jednotlivým členům za věnovaný čas a práci. Následně 
v diskuzi proběhlo hodnocení celkové činnosti a snah PRF. Zaznělo několik podnětů 
pro nové členy vzešlé z připravovaných voleb ke zkvalitnění a zjednodušení práce. 
 Jako další bod programu P. Uhlíř a P. Jäger představili stav přípravy oslav 
600 let farnosti u Sv. Jakuba. Program je chystán dvěma pracovními skupinami 
(výstava reflektující činnost farnosti 1410-2010, lidové misie, dny farnosti, společné 
modlitby v kostele i doma...) V diskuzi zaznělo několik připomínek a návrhů. Vítány 
jsou programy, které umožní lepší poznání členů farnosti navzájem. 
 Další setkání PRF bude 18. února 2010. 

ZÁPIS Z PRF 

 Pastorační rada byla ustanovena a představena farnosti v neděli 7. února 
2010 při mši sv. Mandát této pastorační rady trvá 2 roky a její činnost se řídí sta-
novami královéhradecké diecéze. Zasedání pastorační rady je veřejné a účastnit 
se ho může každý farník. 
 Ustanovena byla v tomto složení: 
 
Kněží:  P. Jan Uhlíř 
  P. Pavel Jäger 
 
Zvolení členové:  Ing. Jan Ehrhardt 
  Anna Hylská 
  František Malík 
  Pavel Štorek 
  Ing. Marie Štorková 
 
Delegovaní členové: Mgr. Josef Poživil (Církevní gymnázium) 
  RNDr. Robert Otruba (Oblastní charita) 
 
Jmenovaní:  Ing. Mgr. Ludmila Nováková 
  Mgr. Alena Pazderová 
  Monika Trdličková 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI KUTNÁ HORA 

STATISTIKA ZA ROK 2009 

 Křty Svatby Pohřby 

Kutná Hora 27 17 17 

Bykáň 2 - 3 

Třebonín - - 6 
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 Na pokračování opravy střechy kostela 
v Paběnicích jsme v loňském roce dostali 
120 tis. Kč od Středočeského kraje. Protože se 
za spolupráce s obcí podařilo získat dotaci z EU 
(Program rozvoje venkova), mohla by se 
v letošním roce oprava střechy s velmi poškoze-
nými pozednicemi a krokvemi konečně dokon-
čit. Pokud získáme peníze od Středočeského 
kraje, dojde také k opravě šindelové střechy 
kostela v Nové Lhotě. 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O LOGO VÝROČÍ 

 Rád bych poděkoval všem šesti odvážným, kteří 
dohromady zaslali 36 návrhů do naší soutěže. Obrázky 
byly představeny postupně osmi porotcům. Část z nich 
tvořili členové přípravné skupiny chystaných oslav. Na 
výběru se však podíleli i lidé „nezasažení“ přípravami. 
 Vítězný návrh, na kterém se shodla většina porot-
ců, vytvořil Cyril Malík. Obrázek je působivý svojí jedno-
duchostí a moderní dynamikou. Představuje typický 
prvek svatojakubského kostela, výrazně vysokou a na-
kloněnou věž. Nápis 600 let upozorňuje na slavené výročí a zároveň naznačuje chrá-
movou loď, místo ve kterém už tolik staletí probíhá živé společenství. 
 Ještě jednou děkuji všem zúčastněným soutěžícím i porotcům. 

P. Pavel Jäger 

Farnost Bykáň 

Farnost Třebonín 

 V bykáňské farnosti se díky iniciativě 
obce pokračovalo s opravou věže kostela 
sv. Václava v Malešově. Celkově se prostavělo 
cca 350 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR přispě-
lo 244 tis. Kč a obec cca 70 tis. Kč. 
 V roce 2010 budeme snad moci pokračo-
vat v opravách kostela sv. Václava v Malešově. 
Pokud se podaří získat peníze ze Středočeského 
kraje, bude se natírat střecha věže kostela 
v Křeseticích. Z iniciativy obce v Chlístovicích 
se získala dotace z EU (Program rozvoje venkova) na opravu střechy kostela sv. On-
dřeje, která by letos měla začít. Díky obci Vidice se začne i s opravou střechy a fa-
sády na kapličce v Roztěži. 

P. Jan Uhlíř 
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SETKÁNÍ KUTNOHORSKÉHO SBORU 
 Při příležitosti oslav 600 let farnosti u Sv. Jakuba vznikla myšlenka zmapo-
vat činnost zdejších chrámových sborů. Já osobně jsem zažila řadu překrásných let 
jako členka chrámového sboru pod vedením pana Jakuba Horáka, který přišel do 
Kutné Hory roku 1958. Ze vzpomínek na tato léta vyplynul nápad na setkání býva-
lých členů sboru v pátek 9. dubna 2010 od 14:00 na arciděkanství. Od 18:00 
bude mše svatá, kde bychom mohli opět společně zazpívat. Příslib účasti máme od 
dvou významných basů: P. M. Fialy a otce biskupa J. Kajneka. 
 Prosím Vás, vážení čtenáři, máte-li kontakt na naše bývalé členy, kteří už 
v Kutné Hoře nežijí, abyste je o tomto setkání informovali. Dále prosím, pokud má-
te třeba nahrávky nebo fotografie týkající činnosti sboru, sdělte mi to. Zajistím pře-
hrání a fotografie účastníky potěší. Prosím ještě, abyste v případě jakéhokoli dotazu 
nebo zájmu potvrdili svoji účast (tel.: 606 620 846), abychom věděli, jak velkou 
návštěvnost máme očekávat. Děkuji předem. 
 Těším se na setkání s Vámi. 

Eva Vaňková 

VÁNOČNÍ KONCERT, ANEB O ČEM JE KUKUKAKA 
 Psát o koncertu, ve kterém člověk 
sám účinkoval, je trochu zvláštní věc. 
Těžko řeknete hercům nebo režisérovi, 
aby napsali reportáž o svém představe-
ní, které mělo právě premiéru. Scénář, 
kulisy, herecké výkony i intenzitu závě-
rečných ovací by měl hodnotit někdo 
jiný než oni, někdo zvenčí, nějaký neza-
ujatý pozorovatel, jak se říká. Na druhou 
stranu, asi sotva je mezi čtenáři zpravodaje někdo, koho by zajímaly především 
umělecké výkony, kvalita repertoáru nebo dramaturgie koncertu KuKuKaKy. I když 
jsou to důležité momenty, nejsou tím hlavním, kvůli čemu kapela muziku dělá nebo 
dělat chce, a věřím, že nejsou ani tím hlavním, proč se koncert setkal s přijetím ze 
strany publika. Mnohem důležitější je, co za koncertem stojí a jaký je vztah mezi 
muzikanty a jejich shovívavými posluchači. I když se v Jakubu v neděli 27. prosince 
odpoledne objevilo několik náhodných kolemjdoucích, kteří se na těch pár desítek 
minut stali skutečně „pouhými“ diváky koncertu, drtivá většina publika byla tvořena 
našimi rodinami, přáteli a známými, tedy lidmi, kteří k nám nemají vztah jako po-
sluchači naší hudby, ale jako ti, kdo s námi sdílí jedno farní společenství. To, co 
jsem během koncertu cítila jako nejdůležitější, byla atmosféra vzájemnosti. 
 Mládež z KuKuKaKy si připravila pásmo vánočních koled proto, aby opět rea-
lizovala způsob, jakým prožívá svoji křesťanskou identitu. Věřím, že to je hlavním 
důvodem, proč se tato skupina mladých lidí setkává a společně něco tvoří. Ale, jak 
to prožíváme obzvlášť letos, tato křesťanská identita není pouze otázkou jedince, 
nebo úzkého společenství kolem jedné aktivity. Je spojená s širokým společenstvím 
farní rodiny a celé církve, a to je pro nás důvod, proč uspořádat koncert, jehož hlav-
ní cílovou skupinou jsou lidé z farnosti. 
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SILVESTR 2009 SE SPOLČEM 

Káťa Telecká 

 Středa 30. prosince nebyla 
jen tak obyčejnou středou. Byl to 
den našeho pozdního odjezdu na 
Silvestr se spolčem, jenž se konal ve 
vesničce jménem Liberk na tamější 
faře, kterou nám laskavě zajistili 
rodiče P. Uhlíře. Jelo nás skoro plné 
auto a můj drahý tatínek byl řidi-
čem. Myslím, že toho později lito-
val. Ono vézt téměř sto kilometrů 
pět téměř neustále kecajících holek, 
to není nic moc. No, spíš nic než moc. 
 Dorazily jsme po jedné hodině odpolední, přípravy na oběd byly v plném 
proudu. Dozvěděly jsme se, že dopoledne mělo individuální ráz. Neboli, kdo si ne-
chtěl kazit svátky klidu a míru, hrál hry, a kdo si je kazit musel, ten se učil. Po odpo-
lední siestě jsme se všichni (až na Cyrila s Geronimem a Martinem, kteří si neváleli 
šunky, jak by se mohlo zdát, ale uklidili téměř celou faru) vypravili k Ivanskému 
jezeru. Cesta tam měřila asi 4 kilometry a vedla z velké části po silnici. Poté obcí 
Jaroslav, lesem a pro někoho i vodou, pokud se mu nepodařilo přeskočit potůček. 
Ale i ten, komu se to podařilo, byl dříve či později zmáčen zbytky sněhu, kterými 
jsme se hromadně koulovali. Pokochali jsme se pohledem na jezero, vyfotili s vodní-
kem (tedy s jeho sochou, abych byla přesná) a vydali na zpáteční cestu. Začínalo se 

 Přestože pro hudbu, která se nám líbí, je mnohem příznivější zcela jiný 
prostor (pódium v klubu nebo někde pod širým nebem, s aparaturou která nám 
umožňuje zapojit bicí nástroje a elektrické kytary), koncert v kostele, zejména 
v kostele svatého Jakuba, neodmyslitelně patří ke skutečnosti, že jsme součástí kut-
nohorské farnosti. Přestože to pro nás znamená oželet některé aranže a přizpůsobit 
se i jako muzikanti. 
 A funguje to i obráceně. Z lavic nabitých posluchači byla cítit podpora a poro-
zumění. I když jsme se pochopitelně snažili o co nejlepší výkon, nemuseli jsme mít 
žádné vážné obavy, že když něco zkazíme, lidé budou nervózně poposedávat a pře-
mýšlet, kde se to vlastně octli. Na druhou stranu byla tato shovívavost spojena 
i s pozorností a přijetím, a to, troufám si říct, doopravdy - ne jen proto, že je dobré 
obecně mládež podpořit v její činnosti. Věřím tomu, že jsme byli během koncertu 
bráni vážně a že lidé byli otevření a připravení nechat se naším koncertem obohatit, 
přestože sami mají pravděpodobně úplně jiný hudební vkus. 
 Nechci sklouznout do nějakého patosu, ale myslím, že se nám všem podařilo 
během vánočního koncertu zpřítomnit společenství, jehož jsme všichni součástí. 
Jsem za to vděčná, protože pro mě osobně je to další viditelný důkaz toho, že 
v Kutné Hoře je co obnovovat a že každý na této obnově může mít svůj podíl. Je mi 
obrovskou ctí, že mohu být součástí KuKuKaKy, která je hudebním tělesem spíše 
z hlediska formy. Věřím, že jejím obsahem i účelem jsou skutečně lidé. 
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OPRAVY PAMÁTEK V ROCE 2009 

Farnost Kutná Hora 

Ač v loňském roce zavítalo do chrámu 
sv. Barbory o něco méně turistů než v roce 
2008 a snížily se tak finanční možnosti farnos-
ti, mohly se přesto uskutečnit opravy některých 
církevních památek. Díky dotacím se pokračo-
valo s opravou severní strany vnějšího pláště 
chrámu sv. Barbory (celkem 20 mil. Kč) a vněj-
šího pláště kostela Matky Boží (celkem 2,1 mil. 
Kč). Dokončila se oprava interiéru kostela 
Všech svatých a za podpory města se uskutečni-
ly vnější úpravy kolem tohoto objektu (drenáž, odvodnění a zádlažba). Náš příspě-
vek činil 200 tis. Kč. 

V důsledku změn podmínek žádostí o dotaci z ROPu (fond EU) na Středo-
českém kraji jsme se začátkem února museli vzdát naděje, že bychom mohli 
z evropských peněz opravit střechu a vnější plášť kostela sv. Jakuba. Nechali jsme 
tedy vypracovat pouze projektovou dokumentaci na opravu střechy a statické zajiš-
tění kostela a podali žádosti o skromnější dotace z národních zdrojů (Ministerstvo 
kultury ČR, Středočeský kraj). Vzhledem k havarijnímu stavu střechy kostela, do 
kterého zatékalo, jsme museli alespoň provizorně opravit nejporušenější části stře-
chy (291 tis. Kč). Zároveň se na plášti věže odstranily či zpevnily nejzvětralejší ka-
menné části, které by v případě odpadnutí ohrožovaly kolemjdoucí (225 tis. Kč). 
Protože se nám v minulém roce podařilo z ministerstva kultury získat alespoň něja-
ké peníze na opravu arciděkanství, začalo se s opravou severního křídla: oprava čás-
ti střechy, nové komíny, oprava římsy (650 tis. Kč). Z havarijního fondu minister-
stva, z fondu Středočeského kraje a díky příspěvku obce jsme mohli začít s opravou 
nejhorší části střechy kostela v Gruntě (500 tis. Kč). 

Celkově se proinvestovalo 25 mil. Kč. 
Z Ministerstva kultury ČR jsme dostali 
21,9 mil. Kč, od Středočeského kraje 470 tis. 
Kč, od města Kutná Hora 300 tis. Kč a farnost 
se na opravách či přípravných pracích podílela 
částkou přes 2,3 mil. Kč. 

V roce 2010 bychom rádi v opravách 
pokračovali, ale vše bude záležet na výši dotací. 
Kromě již započatých staveb bychom rádi začali 
s nezbytnou opravou střechy kostela 
sv. Jakuba, která jistě potrvá několik let, neboť je na ni potřeba cca 35 mil. Kč. Také 
jsme podali žádost o peníze z EU (Program rozvoje venkova) na opravu střechy kos-
tela v Gruntě. Ač bychom museli opravu nejprve financovat z vlastních prostředků, 
vrátilo by se nám po jejím dokončení 90 % částky. Na větší opravy našich kutnohor-
ských kostelů však možnost získat prostředky z EU prakticky neexistuje. Musíme si 
tedy poradit sami a doufat alespoň v omezenou pomoc státu či kraje. 
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 Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na těchto i jiných aktivi-
tách farnosti podíleli či jakémkoliv způsobem ve farnosti pomáhají. Ač není možné 
všechny osobně vyjmenovat, rád bych vzpomněl na všechny působící duchovní 
a řeholnice ve farnosti, na varhaníky, kostelníky, na ty kdo se starají o květinou vý-
zdobu, uklízejí v kostele či na faře, pomáhají v kanceláři, čtou Boží slovo, pracují 
v pastorační a ekonomické radě, vyučují náboženství či se jinak starají o výchovu 
dětí. Rád bych také vzpomněl na aktivní mládež i rodiče dětí, na nemocné i na ty, 
kdo pravidelně přicházejí ve všední dny na bohoslužby či se ve skrytosti za naší far-
nost modlí. Jednoduše na všechny ty, kterým není lhostejné farní společenství a do 
jeho života se viditelně či skrytě zapojují. Pán Bůh ať všem to dobré hojně odplatí. 

 
Červenec, Srpen 
• Tábory Slunečního kmene a Concor-

die 
• Primiční mše sv. P. Pavla Jägera 
• Pouť sv. Jakuba (P. V. Hronek) 
• Pouť do Ždáru nad Sázavou 
• Pěší pouť mládeže do Králík 
• Maminky s dětmi v Jiřetíně 
• Výlet s ministranty na kolech do No-

vého Města nad Metují 
• 500. výročí zvonu v Chlístovicích 
 
Září 
• Začátek výuky náboženství 
• P. Pavel Tobek jmenován vikářem 

a novým duchovním správcem v Sedlci 
• Návštěva Svatého otce v ČR 
• Nový chrámový sbor 
 
Říjen 
• Víkend pro děti 3.-5. tříd v Uhlířských 

Janovicích 
• Svátek sv. Voršily (biskup J. Baxant) 
• Znovuvysvěcení katedrály Navštívení 

P. Marie a Jana Křtitele v Sedlci 
• Začátek přípravy na biřmování 
• Vikariátní setkání mládeže 

 
Listopad 
• Víkendová duchovní obnova pro mlá-

dež 

 
Prosinec 
• Oslava sv. Barbory a návštěva biskupa 

D. Duky 
• Mikulášská pro děti 
• Pouť do Čihoště 
• Duchovní obnova pro farnost a rodiče 

dětí z gymnázia s P. A. Krasuckim OP 
• Rorátní mše sv. 
• Adventní koncert gymnázia 
• Vánoční koncert KuKuKaKy 
 

Pravidelné aktivity 
• Dětské mše sv. (1. a 3. čtvrtek v měsíci 

v klášterním kostele) 
• Společenství mladší a starší mládeže 

(1x za 14 dní na gymnáziu) 
• Modlitby matek (2. úterý v měsíci 

v klášteře) 
• Setkávání seniorů 
• Biblické hodiné 
• Setkávání nad katechismem 
• Adorace po úterní mši sv. 

P. Jan Uhlíř 
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Lucka Teplá 

totiž stmívat. K večeři jsme měli vynikající Kůťův buřtguláš. Poté jsme se dívali na 
Telefonní budku. Nutno dodat, že se jedná o název filmu. 
 Silvestrovský budíček byl opravdu ubí-
jející. Kluci vzali všecky hrnce a vařečky z ku-
chyně a za neustálého bubnování řvali, ať kou-
káme vstávat. Dopoledne se nic zvláštního 
nedělo. Po obědě nás bohužel opustili Martin, 
Klárka a Anež. Někteří zdatní jedinci se pak 
vydali na údajně blízkou zříceninu. Ostatní se 
drželi již obvyklého programu – stolních 
a jiných her. Když se odvážlivci vrátili, rozdě-
lili jsme se do čtyř družstev a hráli jsme Acti-
vity Turbo. O zábavu bylo postaráno – ono kreslit vážku, kterou ostatní členové 
družstva identifikují jako draka či předvádět pantomimou mlhu, medvěda nebo úl, 
je mnohdy nadlidský úkol, ale zase se všichni zasmějou. Přibližně v sedm hodin 
jsme slavili mši svatou s „novoroční platností“. Sloužil ji pan kaplan Pavel Jäger. 
Pak jsme se pustili do přípravy večeře. Vinné klobásky se smažily, brambory se pek-
ly, konzervy otvíraly a celou farou se linula opojná vůně. Po pozdním vynikajícím 
jídle bylo na výběr mezi dvěma workshopy: mytí nádobí a příprava chlebíčků. Když 
bylo vše hotovo, hráli jsme hry. První nesla název Granát. Ten jsme si posílali doko-
la a Tonda k tomu hrál na kytaru. Jakmile přestal, ten, kdo měl granát naposledy 
v ruce, vypadl. Skromnost sice šlechtí, ale zároveň se nic nemá přehánět, tudíž jsem 
na sebe vcelku pyšná, že jsem po urputném boji a nekonečném finiši zvítězila nad 
Honzou. V druhém kole Káťa S. porazila Ku-
bu. Hráli jsme ještě križom nekrížom. Je to 
ten typ hry, při které musíte vykoumat její 
princip. Nakonec jsme na něj zdárně přišli 
všichni. Na půlnoc jsme se vypravili na kope-
ček za vesnici. Je to už tak trochu tradice. Po-
modlili jsme se, poděkovali za uplynulý rok 
a prosili za ten nadcházející. To už všude ko-
lem začaly bouchat rachejtle. Tradičně hlavní 
pyrotechnik Pepa letos zůstal doma, takže 
ohledně našeho ohňostroje zavládla mírná 
panika, ale všechno dobře dopadlo a tu jedinou rachejtli jsme nakonec odpálili. Na-
stal čas pro vzájemné gratulace k novému roku. Po návratu na faru jsme se rozlouči-
li s panem kaplanem, který se vracel do Kutné Hory. Někteří šli spát, někteří hráli 
tolik oblíbený Bang! či Osadníky z Katanu. 
 Ráno jsme balili a dávali faru do původního stavu. Po česnečce jsme se ode-
brali na autobus. Tedy ne všichni, někdo jel domů autem. I přesto, že jsme měli mís-
ty na přestup i méně než pět minut, žádný spoj nám neujel. V pořádku jsme stanuli 
na kutnohorském hlavním nádraží a každý už vyhlížel vlak, rodiče nebo autobus. 
Rozloučili jsme se a rozjeli se do svých domovů. 
 Ještě bych chtěla dodat, že i když jsem se této akce účastnila jen z části, jsem 
za to moc ráda. A moc děkuju všem, kteří umožnili, že se mohla konat. Už se těším, 
že za rok... 
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 Naše škola šťastně prožila vánoční období, vstoupila do dalšího občanského 
roku a také do druhého pololetí školního roku. 
 V prosinci se naši studenti věnovali mimo 
jiné kultuře. Pod vedením Markéty Havrdové na-
cvičili krátké představení se zpěvy na motivy Čap-
kovy Svaté noci a sehráli je pro členy Sdružení 
zdravotně postižených civilizačními chorobami. 
Studenti prvních čtyř ročníků gymnázia zase zpří-
jemnili návštěvníkům Kačiny adventní slavnost 
Vánoční jesličkovou hrou, seznámili je s některý-
mi adventními zvyky našich předků a zazpívali 
několik koled. Pod vedením profesorů V. Schustera a L. Čechalové připravili stu-
denti hodinový adventní koncert, v němž zazněly netradičně upravené koledy, 
soundtracky známých filmů, solový zpěv i mnohojazyčná recitace. Předvedli jej ve 
zcela zaplněném chrámu sv. Jakuba. 
 Od poloviny listopadu do poloviny letošního ledna byla ve druhém patře bu-
dovy kláštera instalována výstava na téma Jezuité na Kutnohorsku v období baroka. 
Při příležitosti derniéry vyslechli studenti septimy a oktávy doprovodnou přednášku 
autorky výstavy PhDr. Jany Vaněčkové. Studenti sexty zase zhlédli výstavu Planeta 
Země v Národním muzeu v Praze. 
 Studenti vyššího gymnázia živě a otevřeně diskutovali se vzácným hostem, 
předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou, zejména o domácí a mezinárodní politice 
a o islamizaci Evropy. Vyučující gymnázia zase vyslechli přednášku RNDr. Jiřího 
Grygara na téma Bible a přírodní vědy, která se pro učitele církevních škol celé 
diecéze konala na biskupském gymnáziu v Hradci Králové. 
 Pochopitelně se nezapomnělo ani na sport a speciální aktivity. Již tradičně se 
v prvním lednovém týdnu konal v Roudnici v Krkonoších lyžařský výcvikový kurz 
studentů sekundy a kvinty, tentokrát doplněný o sedm studentů ze septimy. Na 
sklonku ledna jsme uspořádali okresní kolo matematické olympiády (ve dvou kate-
goriích). 
 Těsně před vánočními prázdninami si asi 90 našich studentů užívalo noční 
pobyt ve škole. Byly pro ně připraveny soutěže, předávání dárků a také pizza, a pře-
devším noční bdění - bez dozoru rodičů, zato s dozorem učitelským. 
 Důležitou akcí byly počátkem prosince Dny otevřených dveří. Během dvou 
dnů navštívilo školu přibližně 60 lidí - příznivců školy a především zájemců o studi-
um. 
 Dne 28. ledna 2010 jsme oslavili svátek sv. Angely Merici, zakladatelky řádu 
sv. Voršily. Nejprve se v klášterním kostele konala mše svatá a poté byl připraven 
program. Studenti nižšího gymnázia zhlédli film Stop rasismu - cizinci nebo našin-
ci?, kvinta vyslechla přednášku MUDr. Provazníkové, sexta besedovala s politickým 
vězněm 50. let panem Teplým a studenti septimy a oktávy diskutovali s absolventy 
naší školy o studiu na vysokých školách. 
 Vstupujeme do druhého pololetí školního roku 2009/2010. Studenti oktávy 
ho zahájili zdařilým maturitním plesem, jehož program si (za pomoci studentů sep-
timy) sami připravili. První krok se tedy podařil, 
kéž jsou stejně úspěšné i maturitní zkoušky. 

UDÁLOSTI NA CÍRKEVÍM GYMNÁZIU 

Josef Poživil, Eva Hartmanová 
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AKTUALITY Z OBLASTNÍ CHARITY 

 V lednu proběhla Tříkrálová sbírka. 
V celém vikariátu se podařilo získat 303 068 Kč, 
přímo v Kutné Hoře 70 375,- Kč. O záměrech sbír-
ky jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje, 
nově upřesňujeme, že část výtěžku bude použita 
i na řešení situace na Haiti. Děkujeme všem, kteří 
přispěli, koledovali, pomáhali organizačně. Sbírka 
je dobrým dílem společných rukou. 
 Sociální poradna funguje v nových pro-
storách v centru města v Havířské ulici 403 (vchod z Veselského ulice za Komerční 
bankou, zadní trakt kina). Zde je také správní středisko organizace. 
 Azylový dům Přístav k 31. lednu 2010 ukončil svou činnost. Objekt bude vyu-
žit jako náhradní prostor pro komunitní centrum Maják, které ve vyprázdně-
ném bývalém cukrovaru ztratilo jak význam, tak důstojné podmínky pro fungování. 
Kromě zrušení služby azylového domu, všechny ostatní služby Oblastní charity Kut-
ná Hora zůstávají v provozu. 

Marie Macková 

Leden 
• Tříkrálová sbírka a živý betlém 
• Alianční týden modliteb a společná 

ekumenická bohoslužba v kostele sv. 
Jakuba 

• Víkendová duchovní obnova mužů 
v Jeníkově u Hlinska 

• Maturitní ples církevního gymnázia 
 
Únor 
• Dětský karneval 
• Duchovní obnova s P. Zdeňkem Ku-

bešem 
• Začalo Setkání nad katechismem 

 
Březen 
• Duchovní obnova pro mládež 

v Jeníkově u Hlinska 
• Misijní koláč 

Duben 
• Velikonoční svátky 
• Diecézní ministrantské setkání v Kut-

né Hoře 
 
Květen 
• Druhý ročník Klášterfestu 
• Pouť do Čáslavi (rok sv. Pavla) 
• Udělování svátosti nemocných 
• Výročí úmrtí kardinála Berana 

(Paběnice) 
• Svatodušní vigilie v kostele Nejsvětěj-

ší Trojice 
• Farní den a 15. výročí zdejší charity 
• Májové pobožnosti v obcích farností 
 
Červen 
• Kněžské svěcení Pavla Jägera 
• První sv. příjímání dětí 

PASTORAČNÍ AKTIVITY V ROCE 2009 
 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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1. V předchozím textu se mluví o listi-
ně, papežské bule z roku 1410. Docho-
vala se tato listina a jestliže ano, tak 
v jaké formě? 

 Bula papeže Jana XIII. z roku 
1410 se skutečně dochovala do dnešních 
dnů v archivu bývalého Sedleckého 
kláštera, který je v současnosti uložen 
v oblastním archivu v Třeboni společně 
s dalšími archivy schwarzenberských 
panství. Je to rozměrný dobře dochova-
ný pergamen opatřený olověnou papež-
skou pečetí, tzv. bulou, podle které nese 
název i tento typ písemnosti. 
 
2. Existují v kutnohorském archivu, 
o němž se ví, že uchovává cenné pí-

semné památky z minulých staletí, 
případně i jiné písemnosti, vzniklé 
v papežské kanceláři? 

 Papežské buly směřovaly ve stře-
dověku nejen do Sedleckého kláštera, 
ale také do Kutné Hory. Několik těchto 
písemností si nechalo vyhotovit bra-
trstvo Těla Kristova jako zakladatel 
chrámu Těla Kristova a sv. Barbory. 
První z nich, dodnes dochovaná bula 
papeže Bonifáce IX. z roku 1391, svědčí 
o udělení odpustků všem, kdo navštíví 
chrám v době, kdy zde byla pravidelně 
vystavována oltářní svátost. Další čtyři 
buly téhož papeže pro chrám sv. Barbo-
ry a kutnohorské obyvatele následovaly 
v letech 1401 a 1403, přičemž dochová-
na v městském (dnes okresním) archivu 
je pouze jediná z nich z roku 1403, kte-
rou Bonifác IX. potvrdil založení chrá-
mu Těla Kristova a sv. Barbory. Od 
obou listin však odtrhl pečeti neznámý 
zloděj, která se v roce 1796 vloupal do 
radního sklepa. 
 
3. Mohl byste ve stručnosti charakte-
rizovat papežskou kancelář včetně 
toho, jaké dokumenty produkovala? 

 Papežská kancelář byla nejrozvi-
nutějším a nejrozsáhlejším úřadem stře-
dověké Evropy - její písemnosti putova-
ly ve velkém množství do celého tehdy 
známého světa. Obsah vydávaných 
i přijatých listů evidovala v několika 
řadách knih, jejichž velká část se dodnes 
dochovala ve vatikánském archivu. 
Chod kanceláře byl podřízen pastorál-
ním a diplomatickým, ale také finanč-
ním záměrům kurie, proto získat papež-
skou písemnost nebylo nikdy levnou 
záležitostí. 
 
 
Děkujeme za odpovědi 
 

Připravila Marie Bisingerová 

ROZHOVOR—VOJTĚCH VANĚK 

Záležitost kolem kutnohorské farnosti se 
jeví jako poněkud složitá. Proto jsme se 
ještě obrátili na „povolanou osobu“, kte-
rá má blízko k archivním dokumentům, 
totiž na ředitele Státního okresního ar-
chivu v Kutné Hoře Mgr. Vojtěcha Vaň-
ka, který nám odpověděl na několik otá-
zek. 
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600 LET FARNOSTI U SV. JAKUBA 
 Jako vznik farnosti se často uvádí rok 1410. Po prozkoumání pramenů se zjis-
tilo, že to s tím letopočtem není tak jednoznačné, jak jsme si mysleli a upřímně řeče-
no jak bychom si i přáli (viz rozhovor s Mgr. V. Vaňkem). 
 Přesto jsme se na setkání se skupinkou historiků (P. Pavel Jäger, PhDr. Marie 
Bisingerová, Mgr. Vojtěch Vaněk, Mgr. Lukáš Provaz z Ortenova gymnázia a Bc. 
Josef Kremla z Českého muzea stříbra) domluvili, že natolik významné výročí stojí 
za to oslavit a připomenout nejširší veřejnosti. Prvním konkrétním záměrem se tak 
stala myšlenka uspořádat v Českém muzeu stříbra výstavu. Dalším krokem byla dis-
kuze v PRF a také v přípravném výboru, který byl ještě v prosinci ustaven (J. Dvořá-
ková, J. Hlavinka, P. Jäger, M. Lánský, R. Otruba, L. Provaz, K. Telecká, E. Vaňko-
vá, J. Uhlíř). 
 Smyslem oslav je v první řadě obnova našeho farního společenství osobní 
zbožností a modlitbou. K tomu má přispět i pravidelná společná adorace za naši 
farnost. Bude probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci od 20:00, aby se jí mohli účast-
nit i zaměstnaní lidé. Po Velikonocích se začneme modlit společnou modlitbu za 
farnost způsobem, na jaký jsme si zvykli před papežskou návštěvou (v neděli před 
závěrečným požehnáním). Při mši sv. budou v přímluvách zaznívat prosby souvise-
jící s konkrétním životem naší farnosti. Na podzim by měly proběhnout tzv. Kurzy 
alfa pro prohloubení naší víry (zajišťuje P. Tobek). Začátkem listopadu se uskuteční 
lidové misie. 
 Živé farní společenství se vytváří setkáváním a vzájemným poznáváním. Tra-
diční farní den by tedy mohl být příležitostí pozvat všechny ty, co z tohoto společen-
ství vzešli či nějaký čas do něho patřili. Po letech se také setká bývalý chrámový sbor 
a během roku bude jistě i mnoho jiných příležitostí k prohloubení našich mezilid-
ských vztahů. 
 Víra i společenství jsou spoluutvářeny 
prostřednictvím kněží. Proto bychom rádi 
v papežem vyhlášeném Roce kněží podle mož-
ností pozvali na nedělní bohoslužby všechny 
ty, kteří se tu v posledních třiceti letech s vámi 
setkávali a na cestě víry vás doprovázeli. Po-
chopitelně také s úctou a vděčností vzpomene-
me i na již zesnulé kněze, kteří se výrazně za-
psali nejen do osobních životů věřících, ale i do 
historie našeho města. 
 Protože centrem kutnohorské farnosti je kostel sv. Jakuba je na místě si 
v tomto roce zlepšit znalosti o farním kostele a více se s tímto chrámem seznámit. 
Po loňské prohlídce ochozů sv. Barbory bychom rádi farníkům nabídli možnost pro-
hlídky kostela sv. Jakuba, jeho podkroví i věže, a to s odborným výkladem. 
 Také zpravodaj se tento rok bude v tématických blocích věnovat naší farnosti. 
Šest letošních čísel bude postupně věnováno šesti různým tématům spojených 
s uplynulými šesti sty lety. První číslo zpravodaje, které jste obdrželi, je věnováno 
počátkům farnosti. Následně to bude hudba, kutnohorští kněží, sakrální stavby, 
působení řádů v Kutné Hoře. Poslední číslo bude průřezem života farnosti v uply-
nulém 20. století. 



 8 

 

PROČ SI PŘIPOMÍNAT MINULOST 

 Vzpomínky na dávno minulé události nemohou zůstat pouhou nostalgií. Zná-
má Ciceronova věta „historia magistra vitae“, získává v židovsko-křesťanské kultuře 
nový obohacený význam. Významné historické okamžiky Izraelského národa utvá-
řejí nejen jeho sociální, ale i náboženskou identitu. V pochybnostech a strachu si 
měl Vyvolený národ vždy připomínat, že to byl Hospodin, který svojí mocí vyvedl 
Izrael z Egypta. Po generace oživovaná vzpomínka na velký Exodus ve svátcích Pe-
sach nebo Sukot nebyla ničím bezobsažným. Události minulosti utvrzovaly víru spo-
lečenství v žité přítomnosti. Tím se Vyvolený národ lišil od ostatních národů a řec-
kých filozofů, kteří myšlenkově „utíkali“ z tohoto světa. Toužili po něčem, co nepod-
léhá proměnám času, protože dokonalé je neměnné. Dějiny a svět jsou místem, kde 
se člověk setkává s Hospodinem. Odmítat, neznat, nebo přinejmenším přehlížet 
minulost pak znamená neznat Boha. Tento vztah mezi Bohem a jeho zjevováním se 
člověku vystihuje dnes často používaný pojem dějiny spásy. 
 Jak člověk postupně dozrává, Bůh se mu dává poznávat odpovídajícím způso-
bem. Za onoho „člověka“ si můžeme dosadit sami sebe i celé lidstvo. Při našem pře-
mýšlení o šesti stech letech farnosti u Sv. Jakuba bychom toto měli mít stále na pa-
měti. Měli bychom se umět inspirovat u starozákonního Izraele a jeho schopnosti 
sledovat vlastní minulost. Celá Písmo sv. je ve své podstatě Bohem inspirovaná čet-
ba dějin Božího působení v životech Izraelců. Svatopisci dokázali vyjmout to pod-
statné z historie a číst to jako projevy Boží moci. I my bychom při studiu vlastních 
dějin neměli zůstat u strohého popisu faktů. Ta jsou pouze základem k duchovní 
četbě o tom, jak Bůh vedl kutnohorské křesťany v uplynulých staletích. 
 Tradice katolické církve (slovy Otců „zrcadlo, ve kterém církev putující na 
zemi nazírá Boha a od něhož všechno přijímá“) nám předkládá přímo hmatatelný 
způsob Božího doprovázení a nakládání s odkazem minulosti. Tím způsobem je li-
turgie. Obřady, modlitby, gesta, čtení, to všechno se v uplynulém čase různě přetvá-

P. Jan Uhlíř 

 Pro veřejnost připravujeme mezi červen-
cem a říjnem výstavu v Českém muzeu stříbra, 
rádi bychom umožnili i prohlídky kostelů, kon-
certy a několik přednášek souvisejících 
s dávným i současným životem farnosti. Pro 
středoškoláky chceme uspořádat soutěž nazva-
nou Duchovní stopy v Kutné Hoře a věříme, že 
i základní školy využijí nabídky poznat naše 
krásné kostely a více se dozvědět o křesťanských 
tradicích. 
 Přesto, že se výročí týká celého letošního roku, jeho centrem bude oslava pat-
rona našeho kostela sv. Jakuba v neděli 25. července, na kterou je pozván diecézní 
biskup Dominik Duka. Toto datum bylo zvoleno nejen z důvodu patrocinia našeho 
kostela, ale také proto, že 20. července 1410 byla vydána letos často připomínaná 
papežská bula. Ač je to o prázdninách, doufám, že se budeme moci společně slav-
ností zúčastnit a třeba se i podílet na jejich přípravě. Věřím, že spolupráce i prožívá-
ní letošního roku může přispět k prohloubení vnímání našeho farního společenství. 
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 Oslavy šestistého výročí potvrzení farního 
kostela v Kutné Hoře mohou svým názvem půso-
bit přinejmenším krkolomně. Popišme si proto 
události onoho oslavovaného roku 1410. Město 
Kutná Hora tehdy už více než sto let nebylo bez-
významnou hornickou osadou. Stavební činnost 
rostla, král Václav IV. často přijížděl do Vlašského 
dvora. Co se týká farní správy, samostatná kutno-
horská farnost ještě neexistovala. V městských 
hranicích sice již stálo několik kostelů a další se stavěly, přesto byly budovány na 
dávno rozděleném území dvou existujících farností, Malína a Pněvic (zaniklá obec 
na Rovinách). Nynější kostel sv. Jakuba (tehdy ještě Panny Marie) a chrám sv. Bar-
bory (tehdy ještě Těla Kristova) proto sloužily jako filiální kostely malínského 
a pněvického farního obvodu. Kněží, i když s titulem stále v uvedených lokalitách, 
již u těchto kutnohorských kostelů bydleli. 
 Datum našeho výročí se odvíjí od buly vzdoropapeže Jana XXIII. (1370-1419) 
vydané dne 20. července 1410 v italské Bologni. Obšírný dokument potvrzuje roz-
hodčí výrok biskupa Konráda z Vechty (1364-1431) o územních hranicích původních 
farností v katastru dnešní Kutné Hory. Papežská bula stvrdila tehdejší faktický stav, 
totiž to, že oba dva velké chrámy jsou centry příslušných farností a tedy jsou kostely 
farními. Zároveň rozhodla o přesných hranicích mezi oběma farními obvody, 
o příslušnosti obyvatel k tomu kterému kostelu. Pro patrony zmíněných farností 
bylo získání „nadvlády“ nad celým městem otázkou prestiže a případných finanč-
ních zisků. Proto se dříve o hranice vedly dlouhá léta spory. Patronem malínské far-
nosti byl cisterciácký klášter v Sedlci, patronem Pněvic pražská kapitula. Až teprve 
papežským dokumentem z roku 1410 byl problém definitivně vyřešen. 
 Sjednocená kutnohorská farnost vznikla až v pobělohorské době, tedy 
v 17. století. V 15. a 16. století naopak vedle sebe existovalo u jednotlivých kostelů 
několik samostatných farností, nad nimiž měla patronát kutnohorská městská rada. 

600 LET FARNOSTI U SV. JAKUBA 

P. Pavel Jäger 

řelo, avšak jádro zůstávalo: texty inspirované Pís-
mem svatým, eucharistické modlitby tak pochá-
zející z 3. nebo i 20. století. Přes toto všechno je 
liturgie zaměřena i do budoucnosti na setkání 
s Kristem. Nezůstává zahleděná sama do sebe, ale 
vnímá minulost, přítomnost a s napětím očekává 
budoucnost. 
 Letošní oslavy by měli mít stejného ducha 
i Ducha. Měli bychom si vážit Božího působení 
v kutnohorské farnosti, a těšit se z něj. Při pohle-
du na dědictví předků může naše osobní víra ve zmiňované šestisetleté tradici vidět 
silnou oporu. O to snadněji pak navážeme na jednání kutnohorských předků, vytvo-
říme jeden Boží lid s jednotícím cílem: liturgicky slavit Boha Otce zejména v eucha-
ristii. 

P. Pavel Jäger 


