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KALENDÁŘ AKCÍ 
St 1.12. Biblická hodina (19.00  – církevní gymnázium)  

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

So 4.12. Slavnostní poutní bohoslužba, celebruje Mons. Josef Kajnek  
(18.00 – chrám sv. Barbory)  

Ne 5.12. Sbírka na diecézní charitu 

Ne 5.12. Mikulášská nadílka (16.30 – kostel sv. Jakuba)  

Po 6.12. Mše sv. s mikulášskou nadílkou  
(16.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie na Gruntě) 

St 8.12. Setkání seniorů (16.00 – Arciděkanství) 

St 8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie  
(18.00 – kostel Matky Boží Na Náměti)  

So 11.12. Rorátní mše sv. (nejen) pro děti (7.00 – kostel sv. Jakuba) 

 10.-12.12. Duchovní obnova starší mládeže v Jeníkově u Hlinska  

Út 14.12. Modlitba matek (17.00 – klášterní kostel)  

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

Ne 19.12. Svátost smíření (13.30 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 19.12. Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie (15.00 – církevní 
gymnázium) 

Ne 19.12. Koncert pěveckého sboru Continuo: Missa Brevis, Little Jazz Mass  
(16.00 – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 
v Sedlci)  

Pá 24.12. Betlémské světlo (10.00 – Palackého náměstí)  

Ne 26.12. Česká mše vánoční J. J. Ryby (15.30 – chrám sv. Barbory) 

Ne 26.12. Vánoční koncert KuKuKaKy  (17.00 – katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci)  

Čt 6.1. Slavnost Zjevení Páně (17.00 - kostel sv. Jakuba)  

Čt 6.1. Živý Betlém  
(15.00 – zahrada Duhového atria v Trebišovské ulici) 

So 8.1. Tříkrálová sbírka (sraz koledníků v 9.00 v kostele sv. Jakuba) 

Ne 9.1. Adorace za obnovu farnosti (19.00 – kostel sv. Jakuba) 
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SVATÁ BARBORA ZAKONČÍ VÝROČÍ 600 LET 

Ze srdce žehná P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
šestisté výročí naší farnosti se završuje. Za vše, co se během tohoto roku 

podařilo uskutečnit, patří Bohu i vám velký dík. Vrchol výročí symbolicky odráží i 
téma tohoto zpravodaje, ve kterém jsme dospěli až k nedávné minulosti či prakticky 
současnosti života farnosti.   

Výročí končí symbolicky v adventu, v době radostného očekávání. Není tedy 
až tak důležité to, co se uskutečnilo, ale to, co nového se v nás začalo rodit. Proto 
věřím, že touha po obnově našeho společenství, touha po novém vztahu s Kristem i 
touha být Kristovým světlem pro ostatní lidi ve městě v nás bude i nadále růst a 
v čase se naplňovat. 

Adventní čas nás vede ke ztišení a otevření se Božímu poselství. Nebojme 
se, že všechno zase nedopadne podle našich ideálních představ, ale ani si nenechme 
krásné večery u adventního věnce lehkomyslně vzít. Ať nás ticho, modlitba a četba 
Písma svatého připraví na radostné vánoční poselství. Ať v nás na přímluvu sv. Bar-
bory přibývá světlo a láska Božího Ducha.  

Oslavou svátku patronky našeho města zakon-
číme v sobotu 4. prosince celoroční cyklus 600 let far-
nosti u Sv. Jakuba. V 17.15 bude Mons. Josefem Kajne-
kem požehnána socha sv. Barbory na Komenského ná-
městí. V 18.00 bude otec biskup v chrámu sv. 
Barbory celebrovat slavnostní poutní mši sva-
tou, na kterou byli pozváni také někteří kněží, kteří 
v naší farnosti v minulosti působili jako kaplani. Po 
skončení bohoslužby jste všichni srdečně zváni na arci-
děkanství, kde bude kromě občerstvení také prostor 
pro setkání a popovídání. Případné příspěvky na spo-
lečný stůl (buchty, chlebíčky, kaviár,…) noste na arcidě-
kanství v sobotu 4. prosince od 16.00 do 17.45. 

P. Jan Uhlíř 
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ZMĚNA NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB V TŘEBONÍNĚ  
 Během podzimu se ukázalo, že nejsem schopen se přesunout po mši svaté u 
sv. Jakuba do Třebonína tak, aby zde bohoslužba mohla začít v 10.30. Počínaje dru-
hou nedělí adventní (5. prosince) bude tedy nedělní mše svatá v třebonínském kos-
tele sv. Matouše začínat v 10.45. Děkuji za pochopení.  

P. Jan Uhlíř 

I MLÁDEŽ POTŘEBUJE OBNOVU 
 Adventní a postní duchovní obnovy kutnohorského spolča mládeže a jeho 
přátel se pomalu začínají stávat tradicí. Tradiční je už i místo, kam se za tímto úče-
lem vydáváme – chalupa Jeník v Jeníkově u Hlinska. Letošek není výjimkou. 
Právě zde strávíme společnými i osobními modlitbami, poslechem přednášek, rozjí-
máním, zpěvem a mnohým dalším víkend 10. – 12. prosince. To vše pod vede-
ním Ducha svatého a P. Pavla Tobka. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře.  

Více informací hledejte na www.bratri.com nebo žádejte od Katky Telecké (tel. 
739 036 987), která do 5. prosince přijímá přihlášky.  

Katka Telecká 

VÁNOČNÍ KONCERT KUKUKAKY 
 Dva ze dvou duchovních správců doporučují: navštivte vánoční koncert Ku-
KuKaKy! Příležitost mrznout hodinu v kostele za poslechu nesourodé směsice koled 
v podání místní katolické mládeže se naskýtá jen jednou za rok! Nepropásněte ji a 
přijďte na svátek Svaté rodiny (26. prosince) v 17.00 do katedrály Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Těšíme se na vás! 

Katka Telecká 

ŽEHNÁNÍ DOMŮ A BYTŮ 
Vánoční doba nám zpřítomňuje tajemství Božího přebývání mezi lidmi. Je 

to čas vděčnosti za dar rodinného života prožívaného v našich domovech. Proto se 
právě v tomto čase žehnají i naše příbytky. V průběhu vánoční doby a měsíce 
ledna budete mít možnost pozvat kněze k sobě domů na krátkou návštěvu. Smys-
lem této návštěvy je nejen požehnat místo, kde žijete, ale také se společně sejít 
k modlitbě a uvědomit si, že Bůh je s vámi v každodenním životě. 

Aby se mohla sejít celá rodina, budou se návštěvy konat převážně 
v podvečer či o víkendu. Bude se jednat o krátké setkání (maximálně 20 minut), při 
kterém se společně pomodlíme desátek růžence a požehnáme váš příbytek. Bylo by 
dobré napsat si i úmysly, za které se chcete společně modlit. Na všechny tyto vaše 
úmysly budeme pamatovat také při nedělní mši svaté předposlední lednovou neděli.  

Přál bych si, aby tato setkání byla převážně duchovní. Nedělejte si proto 
starosti s přípravou. Postačí svíčka, miska s vodou a úmysly, za které se budeme 
modlit. Zájemci se mohou zapsat na seznam v kostele sv. Jakuba. 

Na setkání se těší P. Jan Uhlíř 
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PROHLÍDKA JESLIČEK  

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KUTNÉ HOŘE 
Štědrý den  
24. prosince 2010  

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

16:00 Třebonín 

22:00 Křesetice 

24:00 kostel sv. Jakuba- půlnoční mše svatá 

Slavnost Narození 
Páně  
25. prosince 2010 

8:00 Bykáň 

9:00 chrám sv. Barbory 

10:45 Třebonín 

18:00 kostel Panny Marie Na Náměti 

Svátek Svaté rodiny 
26.prosince 2010  

8:00 Malešov 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:45 Paběnice 

18:00 kostel Panny Marie Na Náměti 

Silvestr  
31.prosince 2010 

16:00 chrám sv. Barbory-mše sv. na poděkování 
(F. X. Brixi: Missa pastoralis - zpívá USPS Tyl)   

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie  
1. ledna 2011  

8:00 Bykáň 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:45 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Panny Marie Na Náměti 

2. února 2010  7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Křesetice 

9:00 kostel sv. Jakuba  

10:45 Třebonín 

18:00 kostel Panny Marie Na Náměti 

kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také 
24. 12. od 14.00 do 16.00 (od 15.40 zpívání koled) 

25. 12. od 14.00 do 16.00 
26. 12. od 14.00 do 16.00 
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působila naděje, že královéhradecká 
diecéze bude mít konečně svého bisku-
pa.  
 
Jaké vzpomínky z této doby byste po-
važovali za zvlášť osobní, co na Vás 
nejvíce zapůsobilo? 

JT: V nemocnici si mě jednou zavolalo 
k postýlce děvčátko, které jsem neznala, 
nechodilo k nám do kostela. Vidělo ale, 
jak si povídám s jinými dětmi, a chtělo 
také něco slyšet. Nedlouho potom jsem 
byla zavolána na kobereček k panu ředi-
teli Procházkovi. Rodiče oné holčičky si 
stěžovali, že ji obracím na katolictví. 
Pan ředitel měl moc mě z nemocnice 
vyhodit, ale neudělal to, udělil mi pouze 
důtku. I ve zlé době člověk potkal dobré 
lidi. A mám řadu vzpomínek spojených 
s osobou P. Műllera a s dětmi, které 
chodily na faru a o které jsme se snažili 
pečovat. 
 
GS: Na tuto otázku se těžko odpovídá, 
protože všechny události ve mně něco 
zanechaly. Chci vypíchnout dvě. Svato-
vojtěšské oslavy v červnu 1947. To byla 
velkolepá událost pro farnost a celou 
Kutnou Horu a okolí. Byl jsem čerstvý 
ministrant, nesl korouhev a byl patřičně 
důležitý. V pozdějších letech měla pro 
mne velký duchovní náboj pravidelná 
výstava Nejsvětější svátosti konaná vždy 
od neděle do úterý před popeleční stře-
dou u sv. Barbory, zakončená eucharis-
tickým průvodem. 
 
Jak jste vnímali změny v politickém 
životě po listopadu 1989 a jaké naděje 
jste vkládali do života církve? Splnila 
se tato vaše očekávání?  

MT & ZT: Po roce 1989 jsme očekávali 
větší intenzitu činnosti církve, ale po 
počáteční euforii byly naše představy do 
značné míry nesplněné. Církev 
v mnohých ohledech takzvaně zaspala, 
nestihla využít příležitost, kterou měla. 
 

JT: Živě si vzpomínám, že na jaře 1968 
důstojný pán nevěřil, že bude změna 
trvalá. Když ale přišel listopad 1989, 
měl takovou radost! Chodil po kuchyni 
a dokola opakoval: „To těm hochům 
tolik přeju!“ Myslel tím hochy 
v semináři, kteří budou moci beze stra-
chu studovat a připravovat se na kněž-
ství. Naděje vkládané do dalších let byly 
opravdu veliké. Mě samotné velmi leží 
na srdci ekumena. Je to velká výzva, 
kterou můžeme ve svobodných pomě-
rech uskutečňovat, máme jedinečnou 
šanci o ni usilovat a měli bychom ji více 
využívat.  
 
GS: Listopad 1989 znamenal pro věřící 
zásadní obrat. Zachvátila nás všechny 
euforie. Záhy se však ukázalo, že morál-
ní devastace společnosti je hlubší než 
devastace ekonomická a že tvořící se 
nová vládní garnitura dostala strach z 
vlivné katolické církve, a proto začala 
vytvářet různé překážky pro rozvinutí 
jejích aktivit. Zároveň se ukázalo, že ani 
věřící ani duchovní nejsou na novou 
situaci připraveni, resp. nemají dostatek 
sil a prostředků odpovědět na společen-
skou poptávku. Doba totality byla příliš 
dlouhá a zničující. Po Listopadu jsem se 
dostal pod vliv salesiánů. Oni se nesta-
rali o politické dění, ale začali plně reali-
zovat svoje poslání. Nabídli výchovu 
mládeže, trpělivě pro to získávali fi-
nanční prostředky a úspěch se dostavil. 
Za největší polistopadovou událost v 
kutnohorské farnosti považuji zřízení 
církevního gymnázia. Za perspektivní 
považuji propojování akcí kutnohorské 
a sedlecké farnosti. Současně si myslím, 
že letošní oslavy výročí farnosti byly 
vhodně a nevtíravě koncipovány, byly 
obsahově na úrovni doby a přišly v ho-
dině dvanácté. 
 

Děkujeme za odpovědi 
Marie Bisingerová a Katka Telecká 
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SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V MADRIDU 
Z Madridu je to k moři sice ještě pěkný kousek cesty, 

přesto existuje dost dobrý důvod, proč se tam v létě 2011 vypravit. 
Od 16. do 21. srpna tam totiž bude probíhat XXVI. Světový den 
mládeže (SDM). Mladí ve věku 16 – 30 let se zde sejdou na zákla-
dě pozvání nikoho jiného než samotného papeže Benedikta XVI. 
Samotnému setkání v Madridu předchází od 11. srpna program ve 
španělských diecézích. Hostitelem české skupiny bude katalánská 
diecéze Tarragona na pobřeží Středozemního moře. Společný od-
jezd z České republiky se plánuje na 8. srpna (13. srpna pro ty, 
kdo se zúčastní pouze madridského programu), návrat na 23. srp-
na. 
 Zájemci o účast na SDM se mohou přihlašovat na Diecézním centru pro mlá-
dež nebo elektronicky na ado.cz/madrid-eprihlaska do 30. dubna 2011. Cena za 
dopravu na setkání je 4900 Kč, účastnický poplatek činí 173 € (163 € za balíček 
poutníka, který zahrnuje vše potřebné včetně ubytování a stravy v Madridu, a 10 € 
jako příspěvek do fondu solidarity, jež umožňuje účast mládeže z ekonomicky slab-
ších zemí). Účastník mladší 18 let musí mít vyplněnou tzv. kartu mladších.  

Další informace jsou k dispozici na madrid2011.signaly.cz, madrid2011.com 
nebo na Diecézním centru pro mládež (Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové, 
e-mail: dcm@diecezehk.cz, tel. 495 063 421). 

Katka Telecká 

Měsíčník IKD nabízí aktuální přehled udá-
lostí v diecézi, rozhovory, reportáže i zamyšlení 
nad různými tématy spojenými se životem víry. 
Roční předplatné činí 220 Kč a konec kalendářní-
ho roku je ideální příležitostí k jeho pořízení ať už 
pro sebe nebo jako dárek pro své blízké. Objednávka je možná na e-mailu 
ikd@diecezehk.cz, telefonu 495 063 422 nebo adrese Biskupství královéhradecké, 
Redakce IKD, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové. Při darování předplatného 
druhé osobě je možné vystavit darovací certifikát. Pokud by si někdo s objednáním 
nevěděl rady, může se přihlásit v sakristii o radu. 

Mládež královéhradecké diecéze má prostřednictvím IKD možnost získat 
slevu na účastnický poplatek Světového dne mládeže v Madridu. Za každých pět 
nových předplatných je příspěvek 1000 Kč. Nové předplatitele si účastník soutěže 
zaznamenává do hrací karty (spolu s podrobnými pravidly je ke stažení na http://
www.diecezehk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/aktuality), kterou pak 
odevzdá na Diecézním centru pro mládež. Kontakt: Ludmila Horáčková, tel.: 
737 215 336, e-mail: horackova@diecezehk.cz.  

PŘEDPLATNÉ IKD A MOŽNOST PŘIVYDĚLAT SI NA CESTU DO MADRIDU 

P. Jan Uhlíř 
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RODINNÉ CENTRUM PEC INFORMUJE 

Srdečně vás zveme na adventní malování pohlednic, které se uskuteční 
28. listopadu v 16.00 v Centru denní péče Semínka v klášteře sv. Voršily. Pohledni-
ce, které spolu s dětmi vytvoříme, budou prodávány v kostelech, výtěžek z prodeje 
poputuje Papežskému misijnímu dílu. Neváhejte a přijďte vytvořit něco krásného, 
co pomůže druhým. 

Svatý Mikuláš přijde do kostela sv. Jakuba i letos, a to 5. prosince v 16.30. 
Srdečně vás a hlavně vaše děti, vnoučky a vnučky zveme. S případnými dotazy se 
obracejte na Alenu Pazderovou nebo na P. Jana Uhlíře. 

PŘEDPLATNÉ KATOLICKÉHO TÝDENÍKU 
 Společné předplatné Katolického 
týdeníku se nedaří nastavit tak, aby jed-
notlivé výtisky nezůstávaly ve velkém po-
čtu nevyzvednuty. Pastorační rada farnosti tedy rozhodla v příštím roce Katolický 
týdeník neobjednávat hromadně.  
 Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v sakristii a farnost jim 
s objednáním týdeníku pomůže. Cena předplatného je 572 Kč za rok, 286 Kč za půl 
roku a 143 Kč za tři měsíce. Na základě předplatného jsou noviny doručovány poš-
tou přímo domů. 

Barbora Hlavinková 

22. listopadu se sešla pastorační rada farnosti. 
Hlavním bodem jednání bylo hodnocení lidových misií. 
Byla vyzdvihnuta pestrost akcí, které v jejich rámci proběh-
ly, intenzita duchovního života, kterou navodily, a užiteč-
nost témat jednotlivých promluv a katechezí. Některé dílčí 
akce lidových misií nepřinesly takový efekt, jak se očekáva-
lo, celkově se příliš nezdařilo přitáhnout pozornost lidí, kte-
ří nechodí pravidelně do kostela. Očekávala se i větší účast 
farníků. Následně proběhla debata o způsobu slavení výroč-
ního dne lidových misií v naší farnosti, který připadá na 14. 
listopadu.  

Dále byly diskutovány formy duchovních obnov, adorací a organizování 
přednášek ve farnosti v příštím roce. Farníci by měli být povzbuzeni k účasti na ak-
cích, které naše farnosti pořádá ve spolupráci s jinými organizacemi a zejména s 
městem Kutná Hora (např. žehnání sochy sv. Barbory 4. prosince 2010). Pastorační 
rada dále odsouhlasila prodloužení akce Kup břidlici, zachráníš střechu do roku 
2011. Dále projednala otázku společného předplatného Katolického týdeníku a ná-
vrh žehnání domů a bytů. Tyto body jsou předmětem samostatných článků Zpravo-
daje.  

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 

Zapsala Ludmila Nováková, redakčně upraveno  

P. Jan Uhlíř 
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JT: Za mého dětství bylo náboženství 
povinné. Třídy ve školách byly rozděle-
né podle náboženského vyznání a leccos 
se náboženství přizpůsobovalo, včetně 
rozvrhu hodin. Později se náboženství 
nastavilo jako nepovinné a rodiče na něj 
své děti museli přihlašovat. Po své ma-
turitě jsem sama absolvovala kateche-
tický kurz a od roku 1951 jsem vyučova-
la náboženství na několika místních 
školách. To už se pak mohlo samozřej-
mě jen se státním souhlasem. 
 
GS: Výuka náboženství byla do školního 
roku 1952/1953 povinná s tím, že rodiče 
mohli žáka nechat vypsat, což se u mého 
ročníku nestalo. Od následujícího škol-
ního roku si pak rodiče museli osobně 
vyzvednout přihlášku u ředitele školy a 
oba ji podepsat. Tato procedura byla 
doprovázená často přesvědčováním ro-
dičů a vedla k výraznému úbytku žáků 
na výuce náboženství. Výuku nábožen-
ství jsme chápali jako školní předmět, z 
něhož byla nejhorší známka dvojka. Mý-
mi katechety byli P. Vilém Műller, P. 
Josef Bělohradský a P. Karel Vopařil. 
 
Jak jste vnímali změny, které v životě 
církve nastaly postupně  po únoru 
1948, v 50. letech a později? 

MT & ZT: V pozdějších letech totality 
byl náboženský život omezený a tím i 
náročný. Díky našemu duchovnímu pas-
týři, který na sebe bral mnoho nátlaku a 
s tím spojených problémů komunistic-
kého režimu, se podařilo náš nábožen-
ský život udržet na dobré úrovni a ve 
farnosti se pořád něco dělo. 
 
JT: Byla jsem katechetkou a všechno 
jsem vnímala skrze děti, které jsou mojí 
největší láskou. Naše školství se začalo 
okamžitě přizpůsobovat režimu, české 
učebnice dějepisu byly vydávány 
v Rusku! Když jsme se chtěli dozvědět, 
jak to s naší historií skutečně bylo, mu-

seli jsme se po tom pídit na vlastní tri-
ko. V roce 1953 mi byl odebrán státní 
souhlas s výukou náboženství a začala 
jsem pracovat v nemocnici jako labo-
rantka. I tam bylo možné věnovat se 
svým způsobem pastoraci. Chodila jsem 
za „našimi“ nemocnými dětmi a povída-
la jsem si s nimi. V nemocnici bylo také 
několik dětí pokřtěno, jednoduše při 
umývání. Jedna sestra křtila, druhá byla 
kmotrou. Nebyly o tom záznamy, ani 
nemohly být, takže řada lidí dodnes ne-
ví, že jsou pokřtěni. Člověk musel být 
obezřetný. Ale hlavně díky důstojnému 
pánu Műllerovi se v Kutné Hoře pořád 
něco dělo, vzpomínám třeba na nádher-
né pobožnosti u jesliček nebo činnost 
pěveckého sboru pod vedením Jakuba 
Horáka.  
 
GS: Dlouho jsem nevnímal, že politická 
situace se nějak negativně promítá do 
života farnosti. Zpětně si myslím, že P. 
Műllerovi se dařilo nepřenášet politické 
tlaky na věřící, a navíc jakmile vycítil 
uvolnění situace, ihned toho využil. Na-
víc generace mých rodičů žila v naději, 
že to brzy "praskne", vše se navrátí do 
starých kolejí, a proto je zapotřebí pře-
žít. Přístupy se pak měnily, když to 
dlouho trvalo a lidé se s tím "naučili" žít. 
Že se začíná dít něco nenormálního, 
jsem si prvně uvědomil, když byl zlikvi-
dován klášter voršilek a hlavně, když v 
tzv. němečkiádě byl odsouzen P. Jaro-
slav Dvořák ze Solopysk, který do Kutné 
Hory jezdil zpovídat na první pátky. 
Svoji náboženskou orientaci jsem nega-
tivně prvně pocítil, až když jsem se hlá-
sil na vysokou školu a při odvodu. V té 
době byl vyvíjen i silný politický a exis-
tenční tlak na mého otce, který byl čle-
nem lidové strany. Na jaře 1968 se při 
bohoslužbách podepisoval dopis vyja-
dřující podporu kardinálu Tomáškovi a 
P. Műller začal připravovat ustavení 
farní rady. Veškeré dění mělo charakter 
spíše vyčkávací. Nejsilněji mezi farníky 
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Prožívali jste své mládí v Kutné Ho-
ře? Jak na ně můžete vzpomenout v 
souvislosti s náboženským životem ve 
farnosti? 

MT: Jsem kutnohorská rodačka a nábo-
ženský život za mého mládí byl ve far-
nosti živý. Jako mládež jsme měli dět-
ský a mládežnický sbor. Zpívalo se kaž-
dou neděli a o svátcích a různých příle-
žitostech. Dávala se náročná klasická 
díla, někdy i s orchestrem (jako napří-
klad Stabat Mater, Korunovační mše, 
Rybova mše, Martinů aj.). Mimo tuto 
činnost nám otec Műller dopřával poby-
ty na horách jak v létě, tak v zimě. 
 
JT: Dobu svého dětství znám spíše 
z vyprávění svých rodičů a třeba od pa-
na kostelníka Macka. Mezi válkami se 
v Kutné Hoře pěstovala krásná ekume-
na, většina místních pastýřů navzájem 
výborně spolupracovala. Náboženský 
život se tu bohatě rozvíjel, v kostele byla 
vždycky spousta dětí.  
 
GS: V Kutné Hoře u sv. Jakuba jsem byl 
pokřtěn, poprvé jsem zde ministroval a 
přistoupil ke svatému přijímání. S rodiči 
jsme v neděli chodili do kostela na os-

mou k Matce Boží. Žil jsem ministrová-
ním. Byl jsem tzv. hlavním ministran-
tem, což také znamenalo mít jednou za 
měsíc tzv. turnus, tj. tři všední dny mi-
nistrovat ráno v 6.45 hod. u sv. Jakuba a 
na pohřbech a svatbách, které připadly 
na turnus. Ve farnosti se dbalo na vyso-
kou úroveň liturgie. Když jsem byl větší, 
chodil jsem pomáhat kostelníkovi panu 
Mackovi při úklidu kostela a také zvonit 
u sv. Jakuba a u sv. Barbory. Když jsem 
byl na gymnáziu, třídní profesor ostře 
kritizoval, že ministruji, takže jsem pře-
stal. Začal jsem vypomáhat s provádě-
ním návštěvníků u sv. Barbory, což jsem 
považoval za službu farnosti. 
 
Jak probíhala za vašeho mládí výuka 
náboženství? 

MT & ZT: Za našeho mládí byla výuka 
náboženství povinná a tím jsme byli 
dobře vedeni v křesťanském životě. Na-
še děti se však už do náboženství musely 
přihlašovat a nutno říct, že jim to nebylo 
vůbec příjemné, byly jedny z mála, které 
na náboženství chodily. Ale ředitel jejich 
školy nás nijak nepřesvědčoval, aby-
chom je na náboženství nedávali, byl to 
správný člověk, i když soudruh. 

ROZHOVOR 
 Období druhé poloviny minulého století nám nabízí možnost podívat se na 
něj očima lidí, kteří je prožili. S otázkami, které mohou sloužit alespoň pro ilustra-
ci, jsme se obrátili na paní Jaroslavu Truhlářovou, JUDr. Gusta-
va  Svěráka a manžele Martu a Zdeňka Trdličkovy. 

Petr Jandejsek 

na Matysky z Trutnova. Jsem moc vděčný za to, že jsem byl přizván jako kytarista 
k provedení Matyskova ordinaria a několika dalších písní. Bára Hlavinková spolu se 
sestrami Jitkou a Janou Maříkovými z Dolní Dobrouče se zase ujaly responzoriální-
ho žalmu. Dneska vzpomínám zejména na možnost zahrát si s vynikajícími muzi-
kanty pod taktovkou charismatického dirigenta. Na sólový zpěv basisty ze zábavové 
kapely, který rozezpíval náměstí, a žádní strážci církevní hudby s tím nic ne(na)
dělali, protože to prostě sedělo. Na to, jak jsem s dvacetikilovým kombem Fender 
v náručí obcházel celé náměstí, abych mohl projít bezpečnostním rámem. A zejmé-
na na tolerantního papeže a jeho vatikánský tým. 
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SVĚCENÍ KAPLIČKY NA HOLOŠINÁCH 
Vesnice Hološiny se nachází na jih od naší obce Hraběšín. Kousek jdeme 

lesem, pak kolem rybníka Světlík, chatovou osadou, a už jsme tam. Celé léto je živo i 
v okolí, kde bývá dětský stanový tábor. Před prázdninami jsme šly s kamarádkou 
Martou do Hološin navštívit našeho společného přítele z nedělních bohoslužeb, pa-
na Malimánka, věrného katolíka. Po cestě vesnicí se na vyvýšeném místě nedala 
přehlédnout chátrající kaplička se sochou Panny Marie, která volala po opravě. Mo-
hutné lípy, které tu kdysi dávno někdo zasadil, rozprostírají své větve až nad vchod 
do kapličky. Ve vánku větru se pohybují jako ruce, když zvou do svého stínu k odpo-
činku a k rozjímání. V naší tiché modlitbě bylo přání, aby byla opravena.  

Přešlo léto a pan Malimánek nám oznamoval, že je kaplička opravena a bu-
de se vysvěcovat. Opravy se ujal obecní úřad Petrovice I., pod kterou vesnice patří. 
Na své náklady ji opravil za 140.000 korun  a do budoucna se o ni bude starat. Kap-
lička byla požehnána a vysvěcena v neděli 26. září 2010 kutnohorským arciděkanem 
P. Janem Uhlířem. Trvalý déšť smáčel deštníky účastníků, kteří si za nic na světě 
nenechali tuto událost ujít.  

Je moc dobře, že se zase další kaplička v naší farnosti opravila. Bude to 
světýlko Boží pro všechny rekreanty i pro několik stálých občanů nebo náhodných 
poutníků, kteří kolem projdou. A také pro radost pana Malimánka, který nám uká-
zal, že v malé vesničce, kde nemají ani obchod, ale zato mají pěknou kapličku, neza-
pomínají na Boha, který je pro nás vším. 

Z farnosti Třebonín Marie Komárková 

JAK JSME PROŽILI LIDOVÉ MISIE 
 Lidové misie v kutnohorské farnosti proběhly ve dnech 5. až 14. listopadu a 
vedli je P. Stanislav Bindas CM a P. Ľubomír Konfederák CM z Misijní společnosti 
sv. Vincence z Pauly (Congregatio Missionis - CM). 
 Jako zaměstnaní lidé jsme si z programu misií vybrali večerní mše svaté a 
katecheze. Už úvodní mše svatá v pátek večer pro 
nás byla překvapením. Milým, protože promluva 
ve slovenštině je opravdu krásná, ale zároveň i 
náročným, protože nám dalo zabrat, abychom 
všemu rozuměli. Druhý den to již bylo dobré, na 
slovenštinu jsme se již naladili, přece jen jsme na 
ní v dětství také vyrůstali. Sobotní a nedělní kate-
cheze byly sice určeny zvlášť pro ženy a pro muže, 
ale když jsme je doma spolu srovnali, tak se moc 
nelišily, snad jen tím, že ženy byly aktivnější 
v diskuzi než muži. Promluva Bůh Ježíše Krista při pondělní večerní mši nás hlubo-
ce oslovila a misie se nám začaly líbit.  
 Ve středu a čtvrtek byly katecheze společně pro manžele, první den otec Bin-
das mluvil o svátosti manželství a na druhý den přijeli z Dobrušky manželé Šitlerovi, 
kteří působí v Institutu schönstattských rodin, aby se podělili o své zkušenosti s 
Konflikty a odpuštěním. Jinými slovy řečeno, tématem jejich katecheze byla otázka, 
jak správně v manželství využít potenciál hádek k růstu a zkvalitnění manželského 
svazku. Mnozí přítomní a i my jsme určitě zažili skoro všechny druhy hádek, o kte-
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KURZY ALFA 
Od září probíhají v Kutné 

Hoře kurzy Alfa, kterých se účastní 
okolo padesáti farníků v širokém 
věkovém rozpětí. Obecně jsou to kur-
zy křesťanské víry uskutečňované po 
celém světě téměř všemi církvemi. 
Primárně jsou určeny nevěřícím ne-
bo hledajícím lidem. Není však na 
škodu, aby je absolvoval i člověk vě-
řící, pravidelně chodící do kostela, 
proto je kutnohorská a sedlecká far-
nost zrealizovaly právě pro takovéto 
lidi. 
  Kurz se koná každou neděli večer na církevním gymnáziu po dobu deseti týd-
nů. Jeho součástí je společná večeře, hudba, přednáška na různá témata týkající se 
základů křesťanské víry a následující diskuze ve skupinkách, kde je prostor pro sdí-
lení názorů a zkušeností. Přestože některé přednášky obsahují naprosto běžná té-
mata, je právě i vzhledem k různorodé věkové skladbě velmi zajímavé pozorovat, jak 
v daných otázkách svou víru prožívají druzí. Objevovat společně nové rozměry tam, 
kde se zdá vše samozřejmé, jasné, všední. Přemýšlet o věcech, které nás během den-

rých manželé Šitlerovi mluvili, a také to, že fáze odpuštění je po každé hádce tou 
nejkrásnější.  
 V pátek večer jsme na mši společně ozdobili suchý strom zelenými větvičkami 
naděje a po mši jsme se vydali na křížovou cestu večerním a tichým městem. Náš 
průvod byl mysticky osvícen září pochodní a každé ze čtrnácti zastavení propojilo 
utrpení Pána Ježíše na jeho poslední cestě s dnešním světem a s našimi cestami a 
vnutilo nám zamyšlení, jestli ty naše kříže jsou opravdu tak skutečné, jak si mnohdy 
myslíme. Alespoň symbolicky jsme si mohli vyzkoušet, jak těžké je nést i ten dřevě-
ný kříž mezi jednotlivými zastaveními. 
 Vyvrcholením misií pro nás byla sobotní mše svatá s promluvou o Lásce, 
s možností obnovy manželských slibů a žehnáním rodin. Pro nás jako manžele byla 
obnova manželského slibu, kdy jsme se drželi za ruce a vzájemně si manželský slib 
znovu přeříkali, opravdu silným zážitkem. Tento slib byl totiž jiný, než ten při naší 
svatbě před 21 lety. Byl to slib člověku, kterého dlouho znám, znám jeho chyby, zaži-
li jsme spolu dobré i zlé a hlavně, kterého upřímně miluji takového jaký je. Byl to 
slib bez „růžových brýlí“, ale o to pravdivější a hlubší. A tak věříme, že právě obnova 
manželských slibů a následné žehnání rodin bylo pro všechny zúčastněné velkým 
povzbuzením. Společný farní večer pak nabídl hezké chvíle pro rozhovory, dobré 
víno a nejrůznější dobroty.  
 V neděli jsme se s otci misionáři rozloučili, poděkovali jim a popřáli šťastnou 
cestu domů. Lidové misie jsme prožili poměrně intenzivně (co do četnosti akcí), 
mnozí lidé z farnosti se misiím určitě věnovali více, někteří třeba méně, ale myslíme 
si, že každému daly něco nového, nový pohled, nový přístup, novou naději, novou 
radost, novou lásku. Otcům misionářům proto ze srdce děkujeme. 

Václava a Robert Otrubovi 
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Hudební doprovod papežské mše svaté s mládeží na náměstí 
v Hradci Králové zajišťovalo v roce 1997 kromě jiných také sdružení muzi-
kantů a zpěváků z naší diecéze pod vedením skladatele a varhaníka Marti-6 

Katka Telecká 

V roce 1992 se začala formovat charitativní činnost církve pod hlavičkou 
České katolické charity. Předtím byla snaha sociální práci konat dobrovol-
nou cestou v Klubu křesťanské pomoci. V roce 1994 získala Diecézní chari-
ta Hradec Králové velkou subvenci od německé charity na projekt Regio-

nálních ředitelů, jehož součástí bylo jednak zakládání poboček na území každého 
vikariátu a také vznik Institutu sociální a charitativní práce při tehdejší Vysoké ško-
le pedagogické Hradec Králové. Dnes je charitativní a sociální práce samostatným 
magisterským oborem Univerzity Hradec Králové. V rámci uvedeného projektu bylo 
vypsáno výběrové řízení na regionální ředitele. V té době pracoval můj muž na faře 
v Sedlci a tehdejší plat nemohl uživit šestičlennou rodinu, končila mi mateřská do-
volená a hledala jsem si nové místo v životě. Z osobních důvodů jsem chtěla praco-
vat v sociálně zdravotní oblasti a také v církvi. Potkalo se tolik vhodných okolností, 
že jsem se výběrového řízení zúčastnila, byla vybrána, v dubnu 1994 jsem nastoupila 
jako ředitel bez organizace do zaměstnání a 1. května 1994 vznikla Oblastní chari-
ta Kutná Hora. Vazba mezi charitativní činností a náboženským životem je jedno-
značně dána Kristovým učením. Celou dobu doprovází naší činnost modlitba „Pane, 
dej, ať je naše práce k Tvé cti a chvále, ku prospěchu bližních a ať je opravdovým 
bohatstvím našich rodin“.  

Marie Macková 

S Dílem Mariiným (hnutí focolare) se kutnohorští a sedlečtí farníci 
začali seznamovat koncem sedmdesátých let minulého století prostřednic-
tvím P. Antonína Dudy. Vzniklo společenství, které se scházelo v rodinách 
jednou měsíčně. Na těchto setkáních se četlo Slovo života 

(komentář  Chiary Lubichové, zakladatelky Díla Mariina, k jedné větě z Písma obsa-
žené v liturgii daného měsíce). Společenství se rozšířilo a dojížděli sem lidé až z 
Chotěboře, Benešova, Velkého Meziříčí a jiných vzdálených míst. Rodiny žily velmi 
intenzivně podle evangelia. Jezdily na společné dovolené, vzájemně si pomáhaly 
(např. při opravách nebo stavbě domu), téměř každou neděli podnikaly společné 
procházky a hry s dětmi. Podle příkladu prvních křesťanů fungovalo společenství 
majetku. Po roce 1989 nastal nejprve velký příliv zájemců o společenství v Díle Ma-
riině, později pro velkou nabídku různých společenských a náboženských aktivit 
zájem opadl. V současné době se v kutnohorské a sedlecké farnosti scházejí tři sku-
piny. Mottem Díla Mariina je věta z Ježíšovy velekněžské modlitby „Aby všichni byli 
jedno“ (Jan 17,21). Všichni, kdo patříme do těchto společenství, se snažíme tuto vě-
tu prakticky uskutečňovat ve svých rodinách, farnostech i ve veřejném životě. 

Zdena a Jiří Hlavinkovi 

5 

4 

vytrvalost a přesvědčení, že pracují na Božím díle. V roce 1994 se zřizovatelem školy 
stal řád sv. Voršily, jehož členky se vrátily po dlouhé době totality do Kutné Hory. 
Do budovy jejich kláštera se postupně začalo přesouvat i samotné gymnázium. 
V průběhu devadesátých let církevní gymnázium získalo v Kutné Hoře uznání a za-
čalo být chápáno jako plnohodnotná alternativa ve vzdělávání nejen křesťanských 
studentů. 
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Markéta Sieglová 

Sluneční kmen je oddílem pro kluky nejen z kutnohorských farností. 
Tedy nejen z Kutné Hory a nejen z křesťanských rodin, i když pro ně ob-
zvlášť. Jeho počátky sahají nejméně do roku 1988, kdy náčelníci Šakal Ta-
bakí vylizovač mís (Karel Koubský), Quonab (Pavel Jandejsek) a Mauglí 

(Martin Siegel) začali s mladšími kluky jezdit na vandry, scházet se o sobotách a 
vytvořili pro ně Sluneční zákon, systém bojovnických zkoušek a celou oddílovou 
symboliku. Zdrojem bylo hnutí Woodcraft, skauting a salesiánské letní chaloupky. 
Kmen byl založen v září 1989 na Byšičkách u Lázní Bělohrad a jeho hlavním hybate-
lem se stal na řadu let velký náčelník Mauglí. V roce 1991 se jelo na první letní tábor 
a od té doby tábory pokračují. Kmen tvoří družiny Sanrago, Sanmery a Santrelo. 
Klubovnu máme na sedlecké faře a vznikla díky velkorysosti P. Karla Moravce. Na-
ším přímluvcem v nebi je bojovník Tekumseh (Honza Ehrhardt), který nás opustil 
v roce 1997. Současnými náčelníky jsou Cochise (Cyril Malík), Mawatani (Robert 
Mundil) a Tokwi-tey (Láďa Ciner) – na ně se s důvěrou obracejte. Howgh. 

Nibowaka (Petr Jandejsek) 

Vznik Wabanaku, hudební skupiny, která původně hrála folk, trampské 
písně a country, se datuje k 1. září 1983. Původně ho tvořili: Pavel Jandej-
sek - kapelník a autor všech aranží, Martin Bořil, Helena Spudilová 
(Jandejsková) a Radka Karelová (Chmelová). V této sestavě Wabanak při 

svém prvním veřejném vystoupení 20. února 1985 na Okresním kole Porty v Kutné 
Hoře obsadil 3. místo. Na Kutnohorské Kocábce v srpnu 1985 vzbudil veliký zájem a 
sympatie. Věkový průměr kapely byl tehdy méně než 16 let! Postupem času se Wa-
banak zaměřil především na folk, který měl svým hudebním pojetím i hlubokými 
texty velmi blízko k duchovním hodnotám. Repertoár tvořily spirituály a vlastní 
tvorba Martina Bořila. Ve Wabanaku dále působili: Eva Štruplová (Mirgová), Šárka 
Ježková (Jiřištová), Vojtěch Spudil, Karel Macek, Petr Jandejsek a Jiří Karela. Wa-
banak pravidelně hrával na Folkových Vánocích v klubu mládeže v Kutné Hoře, 
v roce 1988 získal na krajském kole Porty v Tylově divadle v Kutné Hoře cenu divá-
ků, v roce 1990 obsadil 1. místo v celostátním finále Porta Catholica v Plzni. 

Karel Macek 

Rok 1989 přinesl na vlně euforie také nápad obnovit v Kutné Hoře tradici 
církevního školství. První přípravy v tomto ohledu vykonal Jindřich Ko-
zák, který získal pro zřízení školy královéhradeckého biskupa Karla Otče-
náška. Církevní gymnázium sv. Voršily bylo založeno v roce 1991, 

první ročník se však otevřel až v září 1993. Vyučování probíhalo zpočátku 
v pronajatých prostorách za velmi provizorních podmínek. Motorem chodu gymná-
zia bylo dlouhou dobu zejména nadšení těch, kdo se na jeho činnosti podíleli, jejich 
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před schůzkou vedla bohoslužbu slova a která připravila některá děvčata k přijetí 
svátostí a provázela je i nadále. Concordia chtěla od začátku nabídnout možnost 
děvčatům z farnosti i jejich spolužačkám setkávat se spolu a zažívat dobrodružství v 
přírodě, při hře i v každodenním životě s Pánem. Kromě sobotních setkání se konaly 
prázdninové chaloupky. Concordií prošlo dodneška mnoho děvčat a každá z nich 
přinesla něco důležitého, ať už s námi byla půl roku nebo více let. 
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USMÍVAJÍCÍ SENIOR JE POKLAD 
Diecézní centrum pro seniory 

při Biskupství královéhradeckém ve 
dnech 5. a 6. listopadu v Hradci Králové 
pořádalo páté celostátní setkání animá-
torů seniorů. Toto setkání bylo určené 
lidem různých věkových kategorií z celé 
republiky, kteří se aktivně podílejí na 
chodu křesťanských společností seniorů 
a také těm, kdo se o tuto činnost zají-
mají a chtějí se aktivně zapojovat pře-
devším v pastorační práci se seniory. 
Kutnohorskou farnost zastupovala 
PhDr. Marie Maříková v doprovodu mé maličkosti. Dovolte, abych se s vámi poděli-
la o atmosféru i myšlenky z tohoto setkání. Konalo se pod záštitou arcibiskupa 
Mons. Karla Otčenáška, který všechny zúčastněné pozdravil i požehnal před slav-
nostní bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem bo-
hoslužby byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. První i druhé čtení a žalmy četli 
zástupci jednotlivých biskupství, prostorem kostela se nesla varhanní a kytarová 
hudba, která doplňovala tu slavnostní atmosféru. 

Nové Adalbertinum, budova sousedící s kostelem, bylo místem, kde celé 
setkání probíhalo. Společný oběd účastníků byl příležitostí k setkání se známými, 
k seznámení s dalšími lidmi a především příležitostí k výměně zkušeností.  

Hlavním programem setkání byly tematické přednášky pozvaných hostů. 
Každá z nich byla jiná, zajímavá, oslovující. Nebudu je komentovat, bylo by to dlou-
hé a ani to neumím. Jedno ale měly společné, vyzvedávaly význam, důležitost i moc 
modlitby. Pokusím se vám předat dvě myšlenky z přednášky Sr. Miriam Baumruko-
vé. Poukázala na rodinu a na úkol, který v ní senioři mají. Dnešní rodinu nazvala 
„trpící rodinou", rodinou bez modlitby. Senior by se měl postavit do role zástupce 
rodiny, a to proto, že má víc času na lásku k Bohu, na modlitbu, na návštěvu kostela, 
na pomoc ve farnosti. Druhá myšlenka může být inspirací pro všechny čtenáře 
Zpravodaje. Sr. Miriam nabídla řadu krásných, krátkých modliteb, např. „Pane, dě-
kuji Ti, mám tě rád/a,“ „Pane Ježíši, ujmi se jich" atp., které se můžeme modlit 
v různých situacích. Můžeme v kratičké chvíli ztišení oslovit našeho Pana a být s 
Ním.  

V rámci setkání proběhl také benefiční koncert zpěvačky a kytaristky Evy 
Henychové. Troufám si napsat, že 99% zúčastněných bylo okouzleno jejím vystou-
pením a především hloubkou jejích vlastních písničkových textů. 

Organizátorům setkání pod vedením Mgr. Veroniky Čepelkové patří upřím-
né poděkování za bohatý program a příjemně i radostně prožité dva dny. Děkuji P. 
Janu Uhlířovi za to, že jsem ve společnosti paní Maříkové mohla na tomto setkání 
být, a především za všechno, co pro kutnohorské seniory dělá. 

Marie Cvešprová 

Markéta a Jakub Šimkovi 

ního shonu ani nenapadají. Hledat odpovědi na nevyjasněné otázky, setkávat se s 
novými pohledy na víru, prohlubovat ji, obnovovat, sdílet ve společenství. 
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Na svátek svatého Martina uspořádalo Rodinné centrum Pec lampiónový 
průvod městem. Začátek byl v 17 hodin a výchozím bodem byla námi tolik oblíbená 
lípa u arciděkanství. Sešlo se nás opravdu hodně. Ačkoliv byl průvod určen pro širo-
kou veřejnost, tak velký počet lidí pro nás byl překvapením.  

Průvod byl zahájen krátkou 
scénkou v podání studentů Církevního 
gymnázia sv. Voršily, která se týkala 
života sv. Martina. Nutno přiznat, že 
bez ozvučení diváci postávající u dveří 
arciděkanství ze scénky mnoho nemě-
li. Přesto ale vydrželi a po skončení se 
spolu s námi odebrali průvodem do 
klášterní zahrady, kde na ně čekala 
dechová kapela Miroslava Jiřišty. Ces-
tu do zahrady osvětlovaly louče, roz-
svícená škola a lampiony. Bylo to sku-
tečně překrásné. 

Řeknu vám, uklidnit dav dvou set lidí bez ozvučení dalo zabrat, ale díky vní-
mavosti a ochotě všech zúčastněných se nám to po chvíli podařilo a děti pak volá-
ním „Svatý Martine!“ svatého Martina nakonec přivolaly. Sníh nedovezl, ale slíbil, 
že se za něj přimluví. 

Velký dík patří sestrám voršilkám za přístup do zahrady, Pavlu Štorkovi za 
zprostředkování hudby, Jiřímu Hlavinkovi za pomoc s loučemi, studentům církev-
ního gymnázia Vojtěchu Havrdovi, Mance Havrdové, Dominice Grenarové a Anežce 
Karelové za scénku o sv. Martinovi, nadaci Dítě a kůň za koně, který přivezl svatého 
Martina, a v neposlední řadě členkám sdružení  za podporu a vynikající perníčky. 
Všem děkuji a věřím, že příští rok se nám lampiónový průvod povede ještě lépe. Fo-
tografie z průvodu najdete na www.rcpec.cz.  

SVATÝ MARTIN NA KLÁŠTERNÍ ZAHRADU PŘIJEL 

PRVNÍ ČTVRTLETÍ NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU SV. VORŠILY V KH  

Po slavnostním zahájení školního roku mší svatou, kterou celebroval Mons. 
Josef Socha 1. září v kostele sv. Jakuba, se ihned následujícího dne rozběhlo vyučo-
vání. Jako každoročně prima absolvovala v rámci Programu osobnostního růstu 
dvoudenní poznávací kurz, tentokrát přímo ve škole a v okolí Kutné Hory.  

V první polovině září složily dvě studentky opravnou maturitní zkoušku, 
jeden student úspěšně vykonal v tomto termínu maturitu celou. O významu státních 
maturit besedovala se studenty nejvyšších ročníků ing. Michaela Šojdrová, která 
navštívila školu 10. září. Den poté si desítky návštěvníků prohlédly v rámci Dnů ev-
ropského dědictví prostory školy, průvodci jim byli dva učitelé školy. Den církev-
ních škol a svátek svaté Ludmily jsme oslavili 16. září. Primáni vyslechli přednášku 
sestry Marie-Anny o historii voršilského řádu, sekunda, tercie a kvarta navštívily 
sedleckou katedrálu, kde o ní zhlédly dokumentární film. Kvintě, sextě, septimě a 
oktávě byl promítnut film Pamětnice. 23. a 24. září byl v rámci výuky zeměpisu při-

Barbora Hlavinková 
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Redakčně upravila Katka Telecká 

Slovo Concordia znamená v latině Svornost. Jejím symbolem může být 
hrozen vína - každá kulička v něm má své nezastupitelné místo  a všechny 
patří k sobě. V kutnohorské  a sedlecké farnosti se scházela děvčata starší-
ho školního věku s Jarkou Kadečkovou, dále ve sboru Pepíka Sixty. Něko-

lik z nich pak vytvořilo seskupení s jasnějšími pravidly, a to asi v letech 
1987/88.  Dívky se začaly scházet na faře v Sedlci a začaly si říkat Concordia. U zro-
du a i před ním stálo více lidí. Patří mezi ně Maruška Teplá (Ehrhardtová), Evička 
Messauer (Koubská), Markéta Sieglová (Jandejsková), Maruška Fialková (Šmídová) 
a další. Velkou oporou byla sestra Miluška Zahradová, která pro nás každou sobotu 

1a 

tuálové této školy. 
Po listopadu 1989 se začaly rozvíjet aktivity, na něž bychom se předtím ne-

odvážili ani pomyslet. Farnost Sedlec začala s profesionální správou svých objektů, 
následoval vznik církevního gymnázia (3), v roce 1994 byla založena oblastní charita 
(4). Obnovilo se vyučování náboženství na školách. Kromě kněží vyučovali nábožen-
ství také katecheté (Zdena Hlavinková, ing. Marie Štorková) a sestry voršilky. 

Bezprostředně po revoluci se začalo s rozsáhlou vnitřní i vnější rekonstrukcí 
chrámu sv. Barbory. V roce 1995 proběhla oprava velkých varhan v kostele sv. Jaku-
ba a do konce devadesátých let se podařilo opravit kostel sv. Jana Nepomuckého, 
který byl po svém otevření zapůjčen městu Kutná Hora, aby sloužil kulturním úče-
lům. Bohoslužby v něm byly slouženy v den svátku jeho patrona. V kapli sv. Václava 
ve Vlašském dvoře začala být o svátku dědice české země opět sloužena mše svatá.  

V nových podmínkách se začal zcela jiným způsobem rozvíjet také vnitřní 
život církve. Začaly se pořádat duchovní obnovy. V roce 1991 byly v Kutné Hoře 
uděleny první „porevoluční“ svátosti biřmování a každým rokem přistoupilo několik 
dětí k prvnímu svatému přijímání. Kaplani se systematicky starali o formaci minist-
rantů. Byla zavedena společná modlitba breviáře a růžence, rozvinula se také praxe 
neformálních sezení na faře, při kterých P. Vladimír Hronek vedl zamyšlení nad 
náboženskými texty. Na jaře 1999 se v Kutné Hoře ustavil jako příprava na plenární 
sněm katolické církve sněmovní kroužek, jehož animátorem se stal Ladislav Svobo-
da.  

Po roce 1990 se v kutnohorské farnosti rozvinulo hnutí focolare (5). V roce 
1991 se vytvořila družba kutnohorských farností s farností sv. Gertrudy v německém 
Eislebenu. Organizovaly se výměnné zájezdy, zpočátku vždy po roce, později se ča-
sové intervaly zvětšily. Ke slovu se dostaly rovněž poutní zájezdy po republice a do 
zahraničí. Kutnohorští farníci se také účastnili mše svaté se Svatým otcem Janem 
Pavlem II. na pražském Strahově v roce 1995 a na Velkém náměstí v Hradci Králové 
v roce 1997 (6). 

Významnými událostmi bylo rovněž svěcení dvou kutnohorských rodáků. P. 
Josef Kajnek byl v roce 1992 vysvěcen na biskupa a P. Pavel Jandejsek přijal v roce 
1996 svěcení kněžské. 

Při mapování života kutnohorské farnosti nelze vynechat mládež, jejíž čin-
nost se postupně rozvíjela směrem k intenzivní aktivitě. Její formaci koordinovali 
kaplani. O dlouhodobě a systematicky organizované činnosti mládeže se však dá 
hovořit až po roce 2000.  

V roce 1999 začal jako periodikum čtyřikrát ročně vycházet Farní zpravodaj. 
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Vnitřní život společenství 

Od konce komunistického režimu do konce tisíciletí 

P. Vladimír Hronek začal kutnohorskou farnost spravovat 1. května 1989, v 
roce 1994 byl jmenován arciděkanem. Po roce 1990 se na kutnohorském arciděkan-
ství vystřídala další řada kaplanů, z nichž první byl P. Šefan Hodál, následně P. To-
máš Holub, P. Jan Pacner a P. Prokop Brož, který Kutnou Horu opustil v roce 2001. 
Od založení Církevního gymnázia sv. Voršily působili kutnohorští kaplani jako spiri-

Navzdory ztíženým podmínkám komunikace se Svatým stolcem se od roku 
1965 začaly praktikovat změny, které přinesl 2. vatikánský koncil (používání češtiny 
při liturgii, sloužení bohoslužby čelem k lidu).  

Pro řadu Kutnohořanů měla velký význam silvestrovská děkovná bohosluž-
ba, která se tradičně konala v chrámu sv. Barbory. Nezaměnitelnou atmosféru měly 
také májové pobožnosti. Obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice se konalo první sv. 
přijímání dětí. V souvislosti s omezováním vyučování náboženství na školách klesl i 
počet dětí, které k němu přistupovaly. Z důvodů politického tlaku se postupně sni-
žovala i účast věřících na bohoslužbách.  

Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století přinesla pro život církve ur-
čité uvolnění. Rozvíjely se různé aktivity mládeže a rodin – kromě vlastní kutnohor-
ské farnosti se konaly schůzky na faře (1a, 1b) a v rodinách také v Sedlci. Tato čin-
nost je spojena se jménem administrátora P. Antonína Dudy. V  Kutné Hoře se vy-
tvořilo společenství části farníků v rámci chrámového sboru, jehož činnosti byl vě-
nován článek v březnovém vydání letošního Zpravodaje. Mimoto se rozvíjela i hu-
dební činnost mládeže, která bývá nejčastěji spojována se skupinou Wabanak (2). 

V roce 1985 vystřídal P. Műllera v čele farnosti P. Josef Preisler. Ten po 
čtyřech letech Kutnou Horu opustil a na jeho místo byl jmenován P. Vladimír Hro-
nek. Jako kaplani působili do roku 1989 na kutnohorském arciděkanství P. Václav 
Švestka, P. Michael Maceček a P. Josef Socha. Z kutnohorských kostelníků připo-
meňme Josefa Macka, Jaroslava Vojtu a Otakara Hakla. 

V roce 1951 odešel do výslužby arciděkan Mons. Jan Kohel a úřad po něm 
převzal P. Vilém Müller. Do dějin farnosti se vepsal svým osobním přístupem a zá-
roveň diplomacií. Jako představitel další generace přinášel nový přístup k pastoraci. 
V čele farnosti stál až do 1. října 1985.  

Jedinou záležitostí, kterou mohla církev v období komunistického útlaku 
provozovat viditelně, byly opravy církevních objektů. V padesátých letech se opravo-
val hřbitovní kostel Všech svatých a kostel Panny Marie Na Náměti. Skutečnost, že 
kostel po opravě začal znovu sloužit bohoslužebným účelům, lze považovat za 
úspěch. Také chrám sv. Barbory se měl stát pouze „významným památkovým objek-
tem“. Nahrávala tomu skutečnost, že se velmi rozmáhal turistický ruch, a také to, že 
se ve sv. Barboře bohoslužby konaly jen nepravidelně. Z důvodu vyšší 
„využitelnosti“ zde proto byla v roce 1959 zavedena o nedělích ranní mše svatá.  

V rámci „upevňování socialismu“ se v roce 1958 naposled konala poutní 
bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého. Interiér kostela byl v následujících 
letech využíván například jako sklad stavebního materiálu, což zapříčinilo jeho roz-
sáhlou devastaci. V září 1958 byla poutní mše sv. naposled ve svatováclavské kapli 
ve Vlašském dvoře. V dalším roce již nebyla povolena s odůvodněním, že by omezo-
vala turistický ruch. 
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Stanislava Lisková, Josef Poživil 

Tak se jmenoval týdenní program pořádaný v Kolíně nad Rýnem Diecézní 
charitou Hradec Králové a Arcidiecézní charitou Kolín nad Rýnem, kterého jsem se 
ve dnech 8. – 12. listopadu zúčastnila. Velkým tématem celého programu byla dob-
rovolnická činnost ve farnostech v oblasti sociálních a charitativních aktivit. Mys-
lím, že ve farnosti se najde málo lidí, kterých by se tato činnost nějak nedotkla, ať už 
jako těch, kteří se na tomto díle nějak podílejí, nebo jako těch, kdo jsou jeho příjem-
cem. Obvykle si za život odzkoušíme oba póly této aktivity.  

Přivezla jsem spoustu zajímavých postřehů a poznání, že je třeba sociálním 
aktivitám farnosti věnovat pozornost, ale nezaměňovat je za dobrovolnické aktivity 
v profesionálních službách. Pozornost může ze strany charity spočívat v nabídce 
vzdělávání, koordinace, poradenství. Byla bych ráda, kdyby se nám v roce 2011 po-

MOŽNOSTI A HRANICE DOBROVOLNICTVÍ 

praven pro studenty sekundy a kvarty v královéhradeckém planetáriu výukový pro-
gram. 27. září byla sloužena školní mše svatá. 

Na počátku druhého školního měsíce navštívily třídy kvinta, sexta a septima 
Salesiánské divadlo v Praze Kobylisích, kde 
zhlédly v angličtině představení Pygmalion. 
11. a 12. října proběhla generálka státních 
maturit. Studenti oktávy si vyzkoušeli didak-
tické testy a písemné práce, které je očekáva-
jí při ostré maturitě na jaře 2011. Zároveň 
byla prověřena logistika zabezpečující ode-
slání digitalizovaných materiálů 
k vyhodnocení. Občanské sdružení Ekodo-
mov nabízí pro školy program Reklama a 
její pravdivost, zúčastnila se ho třída tercie. 
Kvintáni absolvovali poznávací vycházku do okolí Kutné Hory na téma Mlynářství a 
zaniklé mlýny na Kutnohorsku. Letošní oslava svátku svaté Voršily začala mší sva-
tou, kterou celebroval otec Romuald, člen řádu dominikánů. Ten poté besedoval se 
studenty primy, sekundy a tercie o současném životě v klášterech a smyslu řeholní-
ho života. Pro kvartu a kvintu přednášel P. Jaroslav Mikeš o svém působení 
v salesiánských střediscích v jižní Africe. Sextě a septimě byl promítnut film Most, 
po němž následovala diskuse o vztahu rodičů a dětí v krizových situacích. Oktáva se 
vydala na prohlídku kostela sv. Jakuba a třídní Karel Vopařil je zavedl i do těch čás-
tí, které si běžný návštěvník-turista nemá možnost prohlédnout. Na týdenní návště-
vu gymnázia přijeli 23. října studenti z francouzského Avallonu, kde sídlí naše part-
nerská škola. 

I v tomto školním roce je naše gymnázium spoluorganizátorem přednášek a 
seminářů z cyklu Historie – učitelka života, které pořádá Klub rodáků a přátel Kut-
né Hory – Kutná Hora v Praze. První přednáška na téma Mlynáři a pekaři v Kutné 
Hoře se uskutečnila v prostorách školy 2. listopadu. Další přednáška s názvem III. 
odboj a odpor v Kutné Hoře proběhla 18. listopadu. V týdnu, kdy probíhaly ve far-
nosti lidové misie, přednášel v gymnáziu o svém pobytu v Hondurasu P. Stanislav 
Bindas. 11. listopadu se konala čtvrtletní pedagogická porada, po které následovaly 
třídní schůzky. 
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Marie Macková 

SVATÁ BARBORA MŮŽE BÝT NAŠÍM VZOREM 
 Ve své přednášce s názvem Středověk měl svaté, nám chybí vzory, která byla 
pronesena při příležitosti Oslav sv. Jakuba letos v červenci, se P. Prof. Petr Piťha 
věnoval i postavě svaté Barbory. Výňatek z této úvahy pro nás může být inspira-
tivní také právě teď, kdy tuto světici slavíme jako patronku našeho města. 
 
 O životě sv. Barbory máme jen zprávy legendární, byť velmi staré, a pro skep-
tického historika je pouze jediný opěrný bod, a to zápis v římském martyrologiu, 
seznamu mučedníků, kteří mají být pravidelně připomínáni. Legenda o sv. Barboře 
má všechny znaky literatury své doby. Je to podobně jako u sv. Klimenta v podstatě 
křesťansky pojatý helénistický román, plný záměn osob, náhlých změn jednání, 
drastických scén a zázračných vyváznutí. Je to ovšem legenda – to, co má být čteno 
ne pro faktickou věrohodnost, ale pro poučení. Příběh sv. Barbory určitě znáte. Žila 
ve třetím století. Byla dcerou boháče Dioskura, který hojně cestoval jako kupec. 
Svou dceru šíleně, ale také sobecky miloval. Byla krásná a nadaná. Bál se o ni, a pro-
to jí dal postavit skvostný příbytek, který byl ovšem vězením. Měl tvar nedobytné 
věže. Tento láskyplně nelítostný přístup byl kontraproduktivní. Barbora uzavřená 
do samoty stále více četla a přemýšlela. Někdo ze služebnictva byl tajným křesťa-
nem a odvážil se ji na toto učení upozornit. Barboře křesťanství odpovědělo na 
mnoho otázek, s nimiž si nevěděla rady. Věrný služebník jí pak zprostředkoval křest 
a písemný kontakt s učencem Origénem. Život šel v podstatě klidně až do chvíle, 
kdy se Dioskuros rozhodl dceru provdat. Ona odmítá, on přikazuje. Jako důvod své-
ho jednání Barbora označila svou víru a ostrou nechuť k modlám. Dioskuros se roz-
běsnil, málem dceru zabil, ale jí se náhlou trhlinou ve zdi podařilo uniknout. Něja-

dařilo spolupráci prohloubit už proto, že rok 2011 je Evropským rokem dobrovolní-
ků.  

Zatím ale chci požádat o pomoc při aktivitě zavedené a osvědčené – při 
Tříkrálové sbírce 2011, která se bude 
konat v sobotu 8. ledna. Živý Betlém, kte-
rý k Tříkrálové sbírce neodmyslitelně pat-
ří, v Kutné Hoře proběhne 6. ledna 
v 15.00 na zahradě v Trebišovské ulici, 
kde se postupně z výtěžku sbírky daří do-
budovávat Denní centrum pro seniory.  

Prosím, přihlaste se za vedoucího 
skupiny nebo koledníka Tříkrálové sbírky. 
Přihlášky budou od první adventní neděle 
jako obvykle k dispozici v kostele, na charitě a na internetových stránkách 
www.charita.kh.cz. Bez vaší pomoci se nám nepodaří Duhové atrium, centrum pro 
seniory, dobudovat. Věřte nevěřte, obvykle ten, kdo se ke koledě přidá, neztrácí, ale 
získává dobrý pocit a zajímavý zážitek – a to přece vůbec není málo.  

Těším se na vaši účast při sbírce a při další činnosti pro rozvoj nejen dobro-
volnických aktivit, které na příští rok připravujeme, ale i dobrovolníků samotných. 
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PADESÁT LET ZPÁTKY 
 K cyklu témat, na která jsme se v průběhu roku ve Zpravodaji zaměřovali, 
chce toto vydání přispět mozaikou života naší farnosti v době komunistického reži-
mu a během deseti let po jeho skončení. Jedná se o roky, na které má řada z nás 
množství vzpomínek. Účelem následujících řádků je tyto vzpomínky oživit a předat 
těm, kteří je nemají. Na text není ani zdaleka možné klást nároky úplnosti, věříme 
však, že nám může připomenout pestrost a intenzitu, s jakou byl, je a nadále může 
být prožíván život naší farnosti. 
 Hlavním opěrným bodem tohoto článku je pracovní verze Kroniky farnosti 
Kutná Hora, kterou sestavila PhDr. Marie Bisingerová a jejíž kompletní verzi bu-
dete moci v blízké budoucnosti najít na webových stránkách farnosti. Některým 
dílčím událostem nebo aktivitám se podrobněji věnují samostatné příspěvky, na 
které je v textu odkázáno. 

Zásahy státu do života farnosti 
Omezování církevního života ze strany komunistické vlády se v Kutné Hoře 

začalo projevovat v roce 1947. Tehdy byla naposledy slavena slavnost Božího Těla 
tradičním způsobem, který zahrnoval eucharistický průvod městem. V červnu 1947 
sice došlo ještě k významné události v podobě celostátní oslavy devítistého padesá-
tého výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha, jehož relikvie navštívily také Kutnou 
Horu. Od roku 1949 však začala být komunistická perzekuce patrná silněji. V roce 
1950 zasáhla zdejší klášter voršilek „Akce K“, jejímž cílem bylo zlikvidovat řeholní 
život v celém Československu. Voršilky byly internovány v Broumově a do Kutné 
Hory se vrátily až po roce 1989. 

kou dobu žila mezi pastýři, ale byla vyslíděna a před-
vedena k soudci Marcianovi. Byla opravdu krásná, a 
on s ní proto jednal mírně. Nelíbil se mu také přístup 
stále žalujícího otce. Barbora však trvala na svém a 
byla nepopsatelně mučena. Poté byla pro výsměch 
lůzy vyvedena nahá za město. Její otec zašel tak dale-
ko, že podplatil kata, aby popravu mohl vykonat sám. 
Tato nelidská zvrhlost vyvolala bouři nevole mezi po-
hanskými svědky a následně mnoho konverzí. 
 Od svaté Barbory se můžeme poučit. Odmítla 
modly a patří mezi panny mučednice. Kolika modlám 
podléhá dnešní společnost? Odmítnutí slavností mo-
del bylo protestem vůči celému zřízení a životnímu 
stylu dekadentní helénistické společnosti. Těm pan-
nám mučednicím se prostě hnusilo, co musely jako 
součást kultu dělat – šlo o perverzní sexuální orgie. Vzepřely se, byly jiné a byly od-
straněny. Křesťanů přibývalo. Nepřipomíná to situaci čistých zdravých děvčat, která 
přijdou se slzami v očích a s prosbou o radu, co mají dělat, když jsou vyloučeny 
z kolektivu, vysmívány a šikanovány, protože odmítnou, co se běžně děje na inter-
nátech nebo školních výletech? 
 Druhé poučení, a to rodičům, skýtá kupec Dioskuros. Pozor – dítě není maje-
tek ani součást kariéry rodičů. Je svobodný člověk a veliký dar. 


