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Vydáno: 25. březen 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 4. 4. Velikonoční koncert (16.00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 5. 4. Poutní mše sv. v Sedlci  
(18.00 – katedrála, celebruje arcibiskup D. Duka) 

St 7. 4. Biblická hodina (19.00 – gymnázium) 

Čt 8. 4. Adorace s modlitbou za obnovu farnosti  
(20.00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 9. 4. Setkání bývalého chrámového sboru 
(14.00 – arciděkanství, 18.00 – mše sv., celebruje biskup J. Kajnek) 

Út 13. 4. Modlitba matek (17.00 – klášter) 

St 14. 4. Setkání seniorů – příprava na přijetí svátosti pomazání nemocných 
(16.00 – arciděkanství) 

St 14. 4. Setkání nad katechismem (19.00 – arciděkanství)  

Čt 15. 4. Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel) 

So 17. 4. Diecézní ministrantské setkání ve Vysokém Mýtě 

Ne 18. 4. Společné udělování svátosti nemocných (9.00 — kostel sv. Jakuba) 

St 21. 4. Biblická hodina (19.00 – gymnázium) 

Ne 25. 4. Sbírka na bohoslovce 

Út 27. 4. Přednáška prof. J. Royta: Kutná Hora a utrakvismus 
(18.00 – arciděkanství) 

St 28. 4. Setkání nad katechismem (19.00 – arciděkanství)  

Pá 30. 4. Slet varhaníků (20.00 – 22.00, kutnohorské kostely) 

So 1. 5. Klášterfest 3 (12:00 – klášterní zahrada) 

Ne 2. 5. Mše sv., celebruje P. Pavel Jandejsek (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

So 3.4. Adorace u Božího hrobu (12.00 — 17.00, kostel sv. Jakuba) 

DO KALENDÁŘE 
Ne 16. 5. První svaté přijímání (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 23. 5.  Farní den, Slavnost Seslání Ducha svatého (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 6. 6. Udělování svátosti biřmování  
(9.00 – kostel sv. Jakuba, celebruje biskup J. Kajnek) 

 24. –25. 7. Oslavy 600 let farnosti u Sv. Jakuba 
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VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 

P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
 hlavním tématem tohoto čísla je duchovní hudba v kutnohorských chrámech. 
Téma nám má nejen připomenout proměny a význam sakrální hudby v naší farnos-
ti, ale i důležitost liturgie samotné. A právě liturgie Svatého týdne nám může pomo-
ci lépe pochopit a prožít tajemství velikonočních událostí. Kromě obřadů velikonoč-
ního Tridua se od čtvrtka do soboty budeme společně modlit žalmy v liturgii ran-
ních chval v kostele sv. Jakuba a o vigilii budeme společně při křtu katechumena 
prožívat radost z Božího povolání k životu s Kristem. V Sedlci se velikonoční boho-
služby zvláštním způsobem přizpůsobí dětem, aby i ony mohly postupně pronikat 
do tajemství největších svátků. Na pondělí velikonoční bude v Sedlci obnovena tra-
diční pouť. 
 V době velikonoční proběhne udílení svátosti pomazání nemocných, první 
přijetí svátosti eucharistie i svátosti smíření, začne příprava na lidové misie, setkání 
bývalého chrámového sboru, zazní přednášky a koncerty související s 600. výročím 
farnosti a o slavnosti Seslání Ducha svatého proběhne farní den. Rádi bychom ho 
využili k setkání se s těmi, kteří se v naší farnosti narodili či nějaký čas v ní pobývali. 
V tomto čísle Zpravodaje proto naleznete i pozvánku, kterou můžete poslat svým 
známým, kteří mají k naší farnosti vztah a rádi se s námi po letech setkají.  

 „Pán je to!“(Jan 21,7) Slova radosti, 
úžasu, naděje i nového poznání. Slova, 
která zazněla z úst sv. Jana na břehu Ge-
nezaretského jezera v okamžiku, kdy se 
vzkříšený Ježíš zjevil učedníkům už potře-
tí. Ten, který viděl prázdný hrob, nejen 
věří, že Ježíš vstal z mrtvých, ale on se 
s ním také setkává. Při obyčejném rybolo-
vu znovu zakouší, že slovo Mistra je 
i nadále mocné a živé. 
 „Pán je to!“ Radostné zvolání, které 

zpětně osvětluje události Svatého týdne od Květné neděle do Vzkříšení. Abychom 
mohli prožít tuto radost z nového poznání a zakusit blízkost vzkříšeného, vyprošuj-
me si pokoru a trpělivost. Nezapomínejme však na jeho slova ve večeřadle: „Co já 
dělám, tomu ty nyní nemůžeš rozumět, pochopíš to však později.“ (Jan 13,7). Vstu-
pujme do Svatého týdne s nadějí, že i nám se chce dát Pán nově poznat. 

P. Jan Uhlíř 
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POZVÁNKA NA FARNÍ DEN 
 Vložený list ve Zpravodaji je pozvánkou lidem, kteří 
v naší farnosti určitý čas pobývali, na farní den v neděli 
23. května. Kdo máte na bývalé farníky adresy, můžete je 
tímto drobným lístkem pozvat. Zdůrazníme tím smysl oslav 
600 let farnosti u Sv. Jakuba. 
 Pokud znáte bývalé farníky, ale nemáte adresu, sděl-
te nám jména a my se pokusíme je zjistit a pozvánku ode-
slat. Další potřebné pozvánky naleznete v sakristii. 
 
Kontakt: 327 515 597, 
mobil: 606 94 34 01,  
e-mail: feram@klikni.cz 

P. Pavel Jäger 

PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY 
 Vzhledem k rozšířené otevírací době o letních prázdninách hledáme studenty 
na výpomocnou brigádu. Jednalo by se o provádění v kutnohorských chrámech, 
o úklidové práce na arciděkanství či v dalších objektech naší farnosti.  
 Zájemci o prázdninovou brigádu se mohou přihlásit u Martina Bořila (mobil: 
777 853 868). 

PŘEDNÁŠKA KUTNÁ HORA A UTRAKVISMUS 

 Přednášku na téma Kutná Hora a utrakvismus přednese v úterý 27. dubna 
2010 prof. Jan Royt, a to od 18.00 hod. v budově kutnohorského arciděkanství. 
Přední český odborník prof. J. Royt přednáší dějiny umění na fakultách Univerzity 
Karlovy v Praze a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci projektu 600 
let farnosti u Sv. Jakuba představí uměleckou tvorbu období české reformace, která 
je v Kutné Hoře hojně zastoupena (např. predela Poslední večeře Páně v kostele sv. 
Jakuba, hlavní oltář a Madona v kostele Matky Boží Na Náměti). 

František Malík 

P. Jan Uhlíř 

KLÁŠTERFEST 3 

 Pozvání na třetí ročník Klášterfestu přijali Obo-
roh + Quonab Quartet, !On, Rain, Ryby Ryby, My Way, 
Vocativ a AMDG. Přijměte ho také a přijďte v sobotu 
1. května 2010 ve 12.00 na klášterní zahradu. 
Vstupné pro osoby nad 12 let činí 100 Kč, pro rodiny je stanoveno zvýhodněné 
vstupné 200 Kč. S ohledem na rozpočet festivalu, který je dán snahou zajistit jeho 
maximální kvalitu, jsme museli pro letošek upustit od „pouhých“ dobrovolných pří-
spěvků. Přesto jsme se snažili o nastavení přijatelné výše vstupného a doufáme, že 
nebude pro nikoho překážkou v navštívení festivalu. Více informací najdete na 
www.klasterfest.estranky.cz.  

Na setkání se těší a za modlitbu děkují 
Houby s Woctem, Studená Sprcha a KuKuKaKa. 
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2010 
Květná neděle 
28. března 2010  

7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Malešov 

9:00 kostel sv. Jakuba 

9:30 Malín 

10:30 Třebonín 

11:00 Křesetice 

18:00 kostel Matky Boží 

Zelený čtvrtek 
1. dubna 2010  

16:00 Třebonín 

17:00 Křesetice 

18:00 kostel sv. Jakuba 

18:00 Sedlec  

Velký pátek 
2. dubna 2010  

12:00 Křížová cesta, kostel sv. Jakuba 

16:00 kostel sv. Jakuba  

17:00 Křesetice 

18:00 Sedlec  

Velikonoční vigilie 
3. dubna 2010  

18:00 Třebonín 

18:00 Sedlec  

20:00 kostel sv. Jakuba  

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
4. dubna 2010  

7:00 kostel sv. Jakuba  

8:00 Bykáň 

9:00 chrám sv. Barbory 

9:30 Sedlec 

10:30 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Matky Boží 

Pondělí velikonoční 
5. dubna 2010  

7:00 chrám sv. Barbory 

8:00 Chlístovice 

9:00 kostel sv. Jakuba 

10:30 Paběnice 

11:00 Křesetice 

18:00 Sedlec, poutní mše sv. s arcibiskupem D. Dukou 

16:00 Třebonín 
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KAŽDÝ NĚKDY MŮŽE POTŘEBOVAT SLUŽBY SOCIÁLNÍ PORADNY 

Pavlína Licková 

 Sociální poradna Oblastní charity 
Kutná Hora je místem bezplatné, nezávislé 
a důvěrné pomoci lidem, kteří se ocitli 
v nouzi, v nepříznivé sociální nebo problé-
mové situaci a pro nedostatek informací 
nebo osobních zkušeností a schopností 
nedokážou nebo nemohou tuto situaci řešit 
samostatně.  
 Nestátní nezisková organizace Ob-
lastní charita Kutná Hora poskytuje sociál-
ní službu odborného sociálního poraden-
ství již dlouhodobě. Ještě do ledna tohoto 
roku mohli klienti využívat sociální pora-
denství v prostorách azylového domu Přístav v Čáslavské ulici, po jeho zrušení byla po-
radna přestěhována do zadního traktu kina v Havířské ul. 403 (vchod z ulice Veselského). 
Přestěhování však není jediná změna. Díky projektu Racek, který je financován Evrop-
skou unií, mohl být rozšířen tým sociálních pracovníků. Poradenství je nyní poskytováno 
nejen ambulantní formou v kamenné poradně, ale dva sociální pracovníci vyhledávají 
klienty přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí, a tak mohou pomáhat i lidem, kteří 
by do sociální poradny normálně nedošli. 
 Sociální poradna Racek tedy poskytuje tyto služby: základní a odborné sociální 
poradenství; seznámení klienta s jeho právy a povinnostmi; pomoc při prosazování práv 
a oprávněných zájmů; doprovázení klientů (na úřady, instituce…); pomoc v porozumění 
úředním dokumentům, dopisům; pomoc při zpracování písemných podání; zprostředko-
vání odborné právní konzultace; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 Poradna podporuje informovanost občanů o legislativním rámci v oblasti bydlení, 
sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, za-
městnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání 
na úřadech. V současnosti přichází do poradny nejčastěji klienti s dluhovou problemati-
kou a řešením otázek bydlení. 
 Zájemce o poskytnutí služby může přijít v konzultačních hodinách nebo se objed-
nat telefonicky. Nejprve je s ním provedeno vstupní jednání, ve kterém sdělí, s čím do 
poradny přichází. Zájemce o službu může v poradně vystupovat i anonymně. S údaji, kte-
ré se rozhodne pracovníkům poradny sdělit, je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. V případě, že zájemce přichází s problémem, který je nad rá-
mec poradny, poskytne mu pracovník kontakt na jinou službu, která se na problematiku 
zájemce specializuje. 

 
Konzultační hodiny sociální poradny:  

pondělí, středa  9.00—11.30 a 13.00—16.00 
čtvrtek   9.00—11.30 a 13.00—14.30, 
jinak dle domluvy. 
 
Kontakty:  

Sociální poradna Racek, Havířská 403, Kutná Hora 
tel.: 327 314 736, 327 314 735 
e-mail: poradna.charita@kh.cz 
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Michal Hanuš 

VELIKONOČNÍ KONCERT A „SLET VARHANÍKŮ“ 

 U příležitosti letošního výročí 600 let farnosti u Sv. 
Jakuba připravujeme cyklus koncertů a hudebních setkání. 
Nejbližší koncert je symbolicky pořádán na Boží hod veli-
konoční, 4. dubna 2010. Pro tento slavnostní den připra-
vuji Symfonii č. 1 od francouzského skladatele Louise Vier-
na. Napsána byla na přelomu 19. a 20. století. Ve své době 
představovala hudební symfonie vrcholnou formu kompo-
zice. Ve francouzské hudbě se potom vyskytuje i jako hu-
dební forma pro jediný nástroj — varhany. To bezprostřed-
ně souvisí i s vysokou úrovní stavitelství varhan, které prá-
vě ve Francii dosahuje příkladné a nepřekonatelné úrovně. 
Na programu bude i další hudba francouzského hudebního 
romantismu. 
 V pátek 30. dubna se sejde v Kutné Hoře několik českých varhaníků. Od 
20 do 22 hodin bude ve všech kostelech v Kutné Hoře znít varhanní hudba. Ná-
vštěvník bude moci přecházet mezi jednotlivými kostely nebo si podle libosti vybere 
určité místo, poskytneme mu naprostou volnost ve výběru. Počítáme i s náhodnými 
posluchači, kteří přijdou za zvukem varhan a mohou tak strávit několik chvil posle-
chem a meditací. 

SVÁTOST NEMOCNÝCH A STAROST FARNOSTI O NEMOCNÉ 

 V neděli 18. dubna proběhne při mši svaté v kostele sv. Jakuba v 9.00 
hod. společné udílení svátosti nemocných. Ve vesnických farnostech se tak stane 
při pravidelných bohoslužbách ve stejný den. Svátost nemocných může přijmout 
pokřtěný nejen v ohrožení života, ale také při vážné nemoci, před operací či ve stáří. 
Příprava na tuto svátost proběhne katechezí a modlitbou ve středu 14. dubna od 
16.00 na arciděkanství. Zájemci o svátost nemocných, zapište se prosím v kostele. 
 Ti, kteří se na bohoslužbu nemohou dostat a touží po přijetí svátosti nemoc-
ných nebo po donesení sv. přijímání, mohou požádat kněze a rádi je navštívíme. 
V případě vážného stavu vyhovíme okamžitě a zajdeme i do kutnohorské nemocnice 
či zajedeme do Kolína nebo Čáslavi. V případě hospitalizace v Praze se můžete 
s důvěrou obrátit i na pražského nemocničního kaplana P. Jaroslava Miškovského 
(tel.: 724 027 326). 
 Nemocným či starým lidem, kteří nemohou navštěvovat bohoslužby, mohou 
po domluvě s knězem donášet eucharistii i biskupem pověření laici. V naší farnosti 
mají toto mimořádné povolení řeholní sestry, František Malík, Jan Ehrhardt, Ladi-
slav Svoboda a Lubomír Krátký. Pokud byste měli o tuto službu zájem, prosím ozvě-
te se na arciděkanství. 
 Nemocné ve farnosti bychom měli také doprovázet modlitbou. V rámci du-
chovní obnovy naší farnosti, související s letošním výročím, se každý měsíc budeme 
modlit za někoho v naší farnosti a městě. V dubnu při bohoslužbách budou tedy 
zaznívat prosby za naše nemocné doma i v nemocnici, za lékaře a ošetřující v našem 
městě i za Oblastní charitu Kutná Hora. 

P. Jan Uhlíř 
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FOTOGRAFIE ŽIVOTA FARNOSTI 

 Poznávat „všední“ život v naší farnos-
ti v uplynulých letech, desetiletích i stale-
tích je velmi poutavá, objevná a mnohdy 
i zábavná činnost. Pro dávná období může-
me studovat různé publikace, přehrabovat 
se v archivních materiálech, číst staré úřed-
ní záznamy. Pro dobu nedávno minulou 
však platí osvědčené „pod svícnem je nej-
větší tma“. Čím více pamětníků, tím více 
názorů. Písemné záznamy se zvláště v uply-
nulých obdobích totalit z bezpečnostních 

důvodů často ani nevytvářely. Dvacáté století nám však dalo technický prostředek, 
který vypovídá o životě sice tiše, zato objektivně. Tím široce rozšířeným vynálezem 
je fotoaparát. 
 Pro vytvoření „obrázku“ o životě v kutnohorské farnosti 20. století bychom 
rádi vytvořili jakousi fotografickou galerii, vztahující se zejména k náboženským 
událostem ve městě a okolí. Rádi bychom shromáždili fotografie např. místních 
kněží, církevních slavností, prvních sv. přijímání, procesí o Božím Těle, návštěv 
hodnostářů v našich kostelech. Prostě vše, co vypovídá o lidech, kteří se scházeli 
v kostelech, aby se společně setkávali a chválili Boha. 
 Jasně označené fotografie prosím noste celý měsíc duben na arciděkan-
ství, kde bychom vytvořili digitální kopie a původní snímky vrátili jejich majitelům. 
Z nashromážděného materiálu vytvoříme farní dokumentační obrazový fond, který 
by se mohl dále badatelsky využívat. Pokud to bude možné, v letních měsících by 
v prostorách arciděkanství proběhla malá výstava o životě kutnohorské farnosti 
v 20. století. 

P. Pavel Jäger 

KAVÁRNA 
 Společným slavením nedělní eucharistie věřící dosvěd-
čují své společenství víry a lásky, říká katechismus, farnost je 
určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů. Po společně pro-
žité mši svaté se rozcházíme, různě spěchajíce, do svých domo-
vů. Někdo se na chvíli zastaví před kostelem, aby prohodit pár 
slov s ostatními. Možná se zase uvidíme příští neděli. Možná... 
 Známe se většinou jen podle vidění. Setkání při farním 
dnu jednou za rok je opravdu málo. Měli bychom vytvořit 
prostor, využít příležitost a blíže se poznat. Proto se zrodila 
myšlenka, která mě nadchla. Pojďme jednou za měsíc, po nedělní mši svaté, na 
chvíli posedět na faru. Společně si popovídat, pobejt, dát si kávu nebo čaj, podělit se 
o své radosti, starosti i názory. 
 Vím, že se to nehodí vždycky, ale pojďme to zkusit alespoň občas, pokusme se 
všichni společně prohlubovat naše farní společenství. Poprvé se můžeme společně 
sejít v neděli 2. května po mši svaté. 

Anna Hylská 
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stoupl s přidělenými štosy not a přesunem ze schůdku před oltářem na kůr 
k varhanám. Pro mnohé z nás, které jsme sborem prošly, tato zkušenost znamenala 
první zodpovědný kontakt se zpěvem a hudbou vůbec. A je požehnáním, že sbor fun-
guje dodnes. 
 Rytmické doprovázení mší svatých 
se rozvíjelo a rozvíjí zejména v rámci cír-
kevního gymnázia. Zpočátku bylo vedeno 
převážně iniciativou studentů, časem bylo 
vedení scholy svěřeno zaměstnancům ško-
ly, pastoračním asistentům a učitelům hu-
dební výchovy. Dnes je schola zpěváků, 
vedená Lucií Čechalovou, naprosto přiro-
zenou součástí gymnázia a jejími členy 
jsou i studenti, kteří se za křesťany nepova-
žují. 
 Z řad mládeže doprovázející rytmickými písněmi mše svaté pro děti a příleži-
tostně i další liturgie vznikla v létě roku 2007 kapela KuKuKaKa. Šlo o vyloženě 
nadšenecký počin, zpětně vidím, že skutečně vzešel z radosti, kterou nám hraní přiná-
šelo. Poprvé jsme pod názvem KuKuKaKa vystoupili na celostátním setkání mládeže 
v Táboře. Tento minikoncert ještě podpořil naše nadšení, které mělo tehdy určitě vyšší 
kvalitu než samotná hudba. Díky němu a díky podpoře našich blízkých a celé farnosti 
KuKuKaKa nezůstala jen sezónním uskupením pro pár vystoupení, ale rozvíjí se 
i dnes. 
 KuKuKaKa je ze všech mládežnických hudebních počinů asi nejúžeji spojena se 
životem farnosti. To ale neznamená, že jediným. Mezi mladými katolíky v Kutné Hoře 
dnes fungují minimálně další tři kapely. Nejstarší historii má Studená Sprcha, která 
svůj vznik datuje do poloviny devadesátých let. Dále jsou tu Houby s Woctem, které 
svým hraním pro radost oslovují užší skupinu mladých, zejména těch, se kterými tvoří 
jedno společenství. A zapomenout nesmím ani na nedávno se představivší AMDG, 
kteří jsou momentálně ve fázi křehkých, ale velmi nadějných začátků. 
 Bohu díky za možnosti a podporu, díky kterým se může kutnohorská křesťanská 
hudební scéna těšit z takové pestrosti a živosti. Katka Telecká 

(redakčně zkráceno) 

KONCERTY V RÁMCI OSLAV 600 LET FARNOSTI U SV. JAKUBA  
4. dubna Velikonoční koncert, 16:00 

30. dubna Kostelní noc a slet varhaníků, 20:00—22:00 

15. května Koncert Orchestru ZUŠ, 18:00 

23. května Svatodušní koncert, 18:00 

28. květen Ročníkový koncert varhanního oddělení Základní umělecké školy, 
19:30 

24. červenec Svatojakubský koncert, 19:00 

10.—15. srpna Týden obnovy varhan, denně ve 14:00 

26. září Svatováclavský koncert, 16:00 

Michal Hanuš 
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Z HISTORIE CHRÁMOVÉHO SBORU U SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE 
 Činnost novodobého chrámového sboru začíná 
v době po generální opravě chrámu, tedy v době po roce 
1946. Kostel sv. Jakuba se pozvolna stává centrem varhan-
ní hudby a duchovní písně. Začátky jsou spjaty s osobností 
prof. Václava Rúta, který přišel jako varhaník z Prahy do 
Kutné Hory. Za jeho působení byla nastudována četná díla, 
např. A. Dvořáka, W. A. Mozarta, J. Maláta a L. van 
Beethovena. Pro rozvoj chrámového sboru bylo důležité 
jeho pravidelné účinkování při nedělních bohoslužbách. 
 Po odchodu prof. Rúta přichází v roce 1958 k Sv. 
Jakubu nový varhaník, Jakub Horák z Tišnova na Moravě, 
absolvent brněnské konzervatoře. Vynikající a přísný sbor-
mistr, znamenitý varhaník a improvizátor. Již v říjnu toho 
roku o svatojakubském posvícení byla provedena Mozarto-
va Missa in C: Korunovační pod vedením Jiřího Kouta, 
tehdy studenta AMU a dnes světového dirigenta. Do repertoáru sboru patřila Rybova 
mše Hej mistře, Brixiho Missa pastoralis, Veselského Alma. Díky arciděkanovi P. Vilé-
mu Müllerovi se svatojakubský sbor podílel v šedesátých letech na nápěvech obnovené 
liturgie, což ocenil i významný hudebník mons. Josef Olejník. Roku 1968 byla v Kutné 
Hoře provedena jeho Mše z Andělské hory. V tom samém roce sbor nastudoval a pro-
vedl Kantátu ke sv. Jakubu od Bohuslava Martinů. Nádhernou a ne lehkou pro ama-
térský sbor. 
 Sbor v té době dosáhl vysoké interpretační úrovně. Zpíval ve všech kutnohor-
ských kostelech. Klima, které ve sboru vládlo, bylo pravým duchovním lékem v době 
komunistického útlaku. Po nemoci a odchodu J. Horáka kolem roku 1990 se sboru 
ujímají již neprofesionální sbormistři, Zdeněk Trdlička, Marie Štorková, Jiří Karela, 
Karel Macek. V současné době je od října 2009 varhaníkem u Sv. Jakuba Michal Ha-
nuš, absolvent Konzervatoře Pardubice a AMU v Praze. Jako zapálený muzikant pod-
niká intenzivní kroky k obnově chrámového sboru. Přeji hodně štěstí. 
 
 S laskavým svolením dr. Z. Trdličky bylo čerpáno z článku Duchovní hudba v kutno-
horských kostelích, ve sborníku Chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře, 1996. 

Eva Vaňková 

 Není to dlouhá doba, o které mohu mluvit čerpajíc pouze ze svých vzpomínek 
a zkušeností. Přesto bych se bez nároku na úplnost ráda pokusila z toho, co vím, po-
skládat mozaiku posledních pár let hudební aktivity zdejších dětí a mládeže, respekti-
ve těch, kteří je k hudbě vedli a vedou. 
 
 Velmi torzovitě se mi uchovaly vzpomínky na dobu po roce 1990, kdy jsme cho-
dili na faru zpívat s panem K. Mackem a J. Karelou, abychom nacvičovali rytmické 
doprovody ke mším svatým pro děti. Tehdy jsme si všichni připadali nesmírně důležití 
a nepostradatelní, a také jsme určitě byli, ale s odstupem vidím, že hlavní, co sboreček 
udržovalo v chodu, byla svatá trpělivost našich vedoucích. 
 Dalším stupněm hudební kariéry dítěte mé generace byl bezpochyby chrámový 
sbor vedený paní M. Štorkovou. Protože cesta většiny kluků vedla k ministrování 
u oltáře, sbor doprovázející liturgii zůstal výhradně dívčí. Pocit důležitosti výrazně 

HUDEBNÍ MLÁDEŽ A JEJÍ HUDBA SOUČASNOSTI 
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 V Kutné Hoře v České ulici je kavárnička a galerie „U Bartoloměje“. Rozhodne-
te-li se navštívit toto prostředí s milou obsluhou osob se zdravotním znevýhodněním, 
nebudete litovat a na kávu s bílou čepicí našlehanou z mléka přijdete co nejdříve zno-
vu. Pro maminky s dětmi je tu „růžový dětský koutek“. 
 V galerii si můžete zakoupit i malý dárek pro své blízké, též vyrobený osobami 
se zdravotním znevýhodněním. Budete odcházet s poděkováním za opravdu milé přije-
tí a pěkné posezení. 
 Čtenáře tohoto článku možná napadlo, jak jsme k tomuto poznání dospěly. Pat-
říme do skupinky farníků, kteří se podílejí na úklidu kostela sv. Jakuba. Není to práce 
fyzicky náročná, jen zabere nějaký ten čas. Děkujeme každému, kdo je ochoten přidat 
ruku a věnovat zlomek svého drahocenného času na dobrou věc. Logicky více rukou, to 
je více a rychle udělaná práce. Ušetřený čas jsme využily k posezení v této kavárničce 
a zároveň jsme přispěly do fondu potřebným lidem. 

KAVÁRNIČKA A GALERIE „U BARTOLOMĚJE“ 

Božena Hornová, Božena Růžková 

 Oslavy 600 let farnosti u Sv. Jakuba poskytnou rámec i projektu pracovně na-
zvanému Kup břidlici, zachráníš střechu. Počínaje Velikonocemi bude při růz-
ných aktivitách možnost za symbolickou částku 200 Kč zakoupit kousek staré střešní 
krytiny kostela sv. Jakuba a tím přispět na jeho nové zastřešení. Kromě samotného 
zakoupení břidlice je možné přispět 600 Kč a získat tak upomínkový list. V případě, že 
by někdo mohl a chtěl přispět vyšším obnosem, nemusí jezdit pro břidlici s trakařem, 
ale libovolnou částku zaslat na účet Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Kutná 
Hora (č. účtu: 441774319/0800, v. s. 600). Informace o průběhu sbírky budou aktuali-
zovány na www.khfarnost.cz a ve farním Zpravodaji. Za vaši štědrost a modlitby pře-
dem děkujeme. 

P. Jan Uhlíř 

PROJEKT BŘIDLICE 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
 Po úvodní modlitbě zahájil P. Uhlíř ve středu 18. února další setkání PRF. Dle 
stanov proběhly volby místopředsedy a sekretáře PRF (P. Jäger, resp. L. Nováková). 
Diskuze proběhla nad přípravou farního dne. Budou vyhotoveny pozvánky. Součástí 
farního dne bude farní shromáždění, na kterém budou farníkům představeny plány 
i vize pastoračního působení (budou připraveny dotazníky). V pastoračním programu 
se chceme zaměřit na lepší poznání a posílení vazeb mezi členy farnosti (např. setkání 
po nedělní bohoslužbě na arciděkanství u kávy, fotbalový zápas, seznamovací obědy). 
Členům PRF byly představeny pracovní verze dokumentů Charakteristika farnosti 
a Pastorační plán farnosti k diskuzi. 
 Při setkání PRF v pondělí 15. března byly široce diskutovány body Pastorační 
plán farnosti a příprava farního dne (pozvánky, dotazníky pro farní shromáždění). 
V rámci oslav 600 let farnosti Sv. Jakuba a za zvláštních průvodcovských podmínek 
byl členům PRF představen návrh na zpřístupnění kostela sv. Jakuba. Po diskuzi byl 
tento návrh přijat. Dalším důležitým bodem jednání byla podoba slavení Velikonoc ve 
farnosti; v letošním roce žádné změny nenastanou. První neděli v měsíci a každý pátek 
se budeme ve mše sv. před požehnáním modlit za nového biskupa. Je třeba, aby 
P. Uhlíř upozornil, aby přednes modliteb a dialogů nejen během mše sv. byl skutečně 
společným. 

Zapsal P. Pavel Jäger 
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY VE SLAVOŇOVĚ 
 Poslední víkend v únoru jsem měla možnost zúčastnit se spolu s dalšími de-
vatenácti ženami z kutnohorské a přilehlých farností duchovní obnovy pro ženy, 
kterou vedl P. Uhlíř. 
 Bydleli jsme v domě Schönstattského hnutí Mariina zahrada u Nového Měs-
ta nad Metují. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, všude čisto až sterilno včetně 
návodů ve sprchách, co kterým hadříkem otřít... Takže zvláště my, matky malých 
dětí, jsme byly ze začátku trochu nesvé, že za námi pořád nikdo neběhá a nebrkáme 
o rozházené hračky. 
 Po ubytování jsme šli do místního dřevěného barokního kostelíka sv. Jana 
Křtitele na soukromou mši svatou. Zvyklí na vymrzlé kutnohorské kostely, byli jsme 
mile překvapeni tím, jaké je uvnitř teplo. Po návratu jsme si společně zahráli sezna-
movací hru, při které jsme se dosyta nasmáli, ale taky pěkně zapotili. 
 V sobotu jsme začali modlitbou ranních chval a po vydatné snídani měl 
P. Uhlíř první přednášku. Zaujaly mě myšlenky Matky Terezy, která prožívala 40 let 
duchovní temnoty. Např. „Dělejte malé věci s velkou láskou“, nebo „Bez našeho utr-
pení by naše dílo bylo jen sociální prací.“. Po přednášce jsme měly možnost být sa-
my v tichu. Někdo se šel projít ven, jiný zůstal v kapli. Mě osobně velice oslovil 
Žl 139, který jsme měly doporučený k rozjímání. Bůh o mně ví všechno, zná moje 

 V počtu zhruba dvaceti kousků se o prvním postním víkendu kutnohorské 
spolčo mládeže zúčastnilo duchovní obnovy. Posíleni dalšími deseti kolegy 
z čáslavské farnosti vydali jsme se v pátek odpoledne do Jeníkova u Hlinska, aby-
chom tam pod vedením P. Pavla Tobka strávili trochu „jiný víkend“.  
 Formálně měla obnova podobu tradičních 
přednášek následovných prostorem pro tichou 
meditaci a zpytování svědomí. Nechyběla křížo-
vá cesta a noční adorace ani každodenní mše 
svatá a modlitba církve. Tematickou červenou 
nití, která se tím vším celý víkend vinula, bylo 
sedm smrtelných hříchů. 
 K nemalému překvapení se ukázalo, že se 
jedná o velmi praktické a aktuální téma. Člověk 
má povětšinou pojem „těžký hřích“ zasunutý 
někde v oblasti toho, co by měl znát, ale co se ho až tak moc netýká. To ovšem ne-
znamená, že by se neměl mít na pozoru, protože kategorie těžký a lehký hřích jsou 
jen pomyslnými šuplíky, které nemusí mít vždycky a pro každého stejný obsah. 
 Víkend v Jeníkově zdaleka neměl ráz mravokárných cvičení a pouček o tom, 
co je povoleno a co už je za hranicí hříchu. Ptát se, co je ještě dovoleno a snažit se 
pouze nepřekročit stanovenou mez, je znakem jakéhosi duchovního minimalismu, 
ale pokud myslíme své celoživotní obnovování vážně, měli bychom být naopak ma-
ximalisty. A pokud se o toto budeme snažit, vyhneme se nebezpečí balancování na 
hraně hříchu a ne-hříchu. Skutečná cesta ke svatosti znamená totiž něco víc než jen 
ne-hřešit. Kéž je nám to inspirací nejen pro postní dobu. 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE 

Katka Telecká 
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KUTNOHORSKÁ JEDNOTA CYRILSKÁ 
 Dnešní kutnohorský chrámový sbor 
pokračuje v mnohaleté sborové tradici, která 
byla rozvinuta zejména řediteli kůru arcidě-
kanského chrámu Aloisem Stréblem (1837—
1906) a Antonínem Ledvinou (1880—1947). 
Jejich činnost byla reakcí na počátky užší spo-
lupráce mezi českými a moravskými farními 
chrámovými sbory uprostřed druhé poloviny 
19. století. Sbory tehdy vytvořily Obecnou 
Jednotu Cyrillskou, která zaštiťovala mnohé 
aktivity vedoucí ke zkvalitní duchovní a liturgické hudby v českých kostelech. Vydá-
vala odborný hudební časopis, pořádala přednáškové cykly i duchovní cvičení, sta-
rala se o výchovu a vzdělávání varhaníků a vedoucích sborů. 
 Kutnohorský chrámový sbor se přidal k Jednotě v roce 1883. Hybnou silou 
zde byli všestranně působící arciděkan mons. Karel Vorlíček a kaplan Václav Bartoš. 
Netrvalo dlouho a usilovná práce místního ředitele kůru Aloise Strébla byla mezi 
odbornou veřejností velmi vysoce ceněna. V polovině roku 1899 se v Kutné Hoře 
uskutečnil třídenní XI. sjezd Obecné Jednoty s více než 200 zástupci. Velikou práci 
při přípravě zde odvedli právě zmiňovaní V. Bartoš a A. Strébl. „Sbor Jednoty kut-
nohorské vyniká všemi vlastnostmi našich sborů pěveckých, ráznou intonací, vrouc-
ným přednesem, rodinnou družností a hudební kázní, jíž taktovka ředitelova jest 
maršalským žezlem.“ Podobný sjezd se zde opakoval i v roce 1911. Farní chrámový 
sbor za něj dostal výslovné poděkování královéhradecké biskupské konzistoře. 
 V roce 1906 se ředitelem arciděkanského chrámového kůru stal Antonín Led-
vina. Tento mladý šestadvacetiletý hudebník měl již za sebou studium varhanní hry 
a dirigování v Praze, Vídni a Mnichově (učil se u Richarda Strausse). Téměř celý rok 
působil v pařížské Schole cantorum. Ve svých 23 letech byl jedním z katedrálních 
varhaníků v Kolíně nad Rýnem, kde zároveň vedl orchestr městského operního di-
vadla. 
 V pravidelném výčtu liturgické produkce chrámového sboru v Kutné Hoře 
nacházíme soudobé moderní až pětihlasé skladby pro smíšený sbor J. B. Foerstera 
nebo J. Nešvery, stejně tak tvorbu W. A. Mozarta, G. P. da Palestriny nebo J. Hayd-
na. Namátkou můžeme uvést rok 1910, kdy zazněly čtyři mše svaté s doprovodem 
orchestru (většinou místní vojenské hudby), a dalších dvacet v provedení vícehlasy 
s doprovodem varhan nebo a cappella. V té době měl kutnohorský sbor kolem 40 
členů. 
 Chrámový sbor pod vedením A. Ledviny spolupracoval se spolkem Tyl. V je-
jich společném nastudování tak ve městě i okolí zazněla díla A. Dvořáka (Stabat Ma-
ter, Svatební košile) nebo B. Smetany (Hubička, Dalibor, Prodaná nevěsta). 
 V roce 1926, po dvaceti letech varhanního působení v Kutné Hoře, odešel 
A. Ledvina vyučovat varhanní hru na Hudební akademii do Bratislavy. V roce 1940 
se vrací do rodné Prahy, spolupracuje v Československým rozhlasem a v roce 1947 
umírá. Pohřben je na Olšanských hřbitovech. 
 P. Pavel Jäger 
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stavují standardní středověký chorál. 
Nicméně postupně se v těchto knihách 
objevuje i celá řada latinských i českých 
písní, které mají svůj původ v Čechách. 
Z přelomu 15. a 16. století pochází gra-
duál uložený nyní v Českém muzeu stří-
bra v Kutné Hoře. Ten obsahuje velkou 
řadu takovýchto písní i vícehlasých skla-
deb, z nichž několik je známo pouze 
z tohoto pramene. Například zde byl 
nalezen nejstarší zápis písně „Narodil se 
Kristus Pán“, ještě s původním latin-
ským textem. 
 
2) Jsou tyto skladby, dochované 
v Kutné Hoře, něčím výjimečné? 

 I  k d y ž  s á m  p r o p a g u j i 
„kutnohorskou“ hudbu, musíme vzít 
v úvahu, že šlo většinou o známé sklad-
by, které byly provozovány většinou po 
celých Čechách. Z dnešního hlediska 
tvoří jednotlivé prameny spíše střípky 
mozaiky, které nám společně dovolují 
rekonstruovat hudební dědictví této 
doby. A kutnohorské prameny v ní hrají 
významnou úlohu. 
 V 16. století je situace již trochu 
jiná. S nástupem renesance se objevují 
i jednotlivé skladatelské osobnosti, kte-
ré již známe jménem. Komponovaly 
i velká mnohohlasá díla až pro osm hla-
sů. S Kutnou Horou je v tomto období 
spjato několik významných skladatelů: 
Jan Simonides Montanus, Pavel Spon-
gopaeus Jistebnický a Jan Campanus 
Vodňanský. Žel, do dnešních dnů se 
dochoval jen zlomek jejich tvorby. Půso-
bili jako kantoři u kutnohorských koste-
lů, jejich jména jsou spjata i s literát-
ským bratrstvem u Sv. Jakuba. 
 Zajímavým pramenem je velký 
sborník šesti až osmihlasých mší věno-
vaný svatojakubskému literátskému 
bratrstvu kutnohorským primátorem 
Zikmundem Kozlem z Rýzentálu na 
konci 16. století. Skladby pocházejí od 
autorů rudolfínské kapely a není známo, 
jak se do Kutné Hory dostaly a zda byly 

poté literátským bratrstvem někdy pro-
vozovány. Rozhodně šlo o špičkovou 
hudbu tehdejší doby. 
 V 17. a 18. století nevím o jasně 
kutnohorském hudebním pramenu. 
Hudba byla v této době již vydávána 
pravidelně knihtiskem a nelze mluvit 
o nějaké místní provenienci… 
 
3) Soubor Cantica provozuje zejména 
středověkou a renesanční hudbu. Do-
kázal byste popsat vašeho typického 
posluchače? 

 Asi to lze těžko popsat nějak 
obecně. Jednu skupinu tvoří posluchači 
zvyklí poslouchat náročnější hudbu, na 
druhé straně máme fanoušky třeba 
i mezi mládeží. Domnívám se, že stará 
hudba, kterou provozujeme, má pro 
posluchače zvláštní půvab, protože ne-
odpovídá obecně zavedenému konceptu 
klasicko-romantické hudby, jaký je 
znám např. z repertoáru jiných sborů. 
Pro mě osobně je tato hudba velice in-
spirativní, protože v ní cítím zvláštní 
pokoru a řád, který přesahuje naše živo-
ty a ukazuje na Toho, který je od věč-
nosti… 
 
4) Potvrdil byste výrok, že v Kutné 
Hoře je silná šestisetletá tradice 
chrámové hudby, na kterou lze dnes 
plynule navazovat? 

 Mým zájmem je hudba středově-
ku a renesance, proto se necítím dosta-
tečně kompetentní k hodnocení dalších 
období v historii chrámové hudby 
v Kutné Hoře. Myslím si, že vždy v této 
věci záleží na každé generaci a i na kon-
krétních osobnostech, jakým způsobem 
s tímto dědictvím naloží. 
 

Děkuji za rozhovor 
P. Pavel Jäger 

 
Více o této problematice najdete na 
stránkách: http://cantica.kh.cz/ 
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PROČ ZPÍVAT A HRÁT PŘED TVÁŘÍ HOSPODINA 
 Všude tam, kde jsou lidé, je také hudba a zpěv. Podle některých odborníků 
dokonce člověk dříve „zpíval“, než formuloval slova. Vyjadřoval tak své pocity. Zpěv 
a hudba obecně jsou prostředkem komunikace, nástrojem vyjádření. Aby byly, musí 
zaznít. Zazní-li, vyvolají odezvu, dotknou se duchovních, nesmyslových vrstev lidské 
bytosti a (v žádoucím případě) navodí atmosféru vzájemné pospolitosti. Už jenom 
proto je hudba nedílnou součástí liturgického slavení.  
 Velice zřetelně vnímali moc hudby svatopisci, kteří slovo zpívat použili v růz-
ných tvarech v Bibli více než třistakrát a tím z něho učinili jedno z nejpoužívanějších 
slov Písma svatého vůbec. Proč? Dotkne-li se člověka Bůh, „pouhá“ řeč nestačí. Při 

Marie Teplá 

myšlenky ještě než je vyslovím, a žádná temnota není pro něj tak temná, aby ji ne-
prozářil. 
 Odpoledne jsme pěšky vyrazili do nedaleké Rokole – známého mariánského 
poutního místa, kde jsme se v lese pomodlili křížovou cestu. Bylo tam ještě hodně 
sněhu a místy jsme se pěkně bořili; ale o to větší byl duchovní zážitek. Křížová cesta 
byla pojatá z pohledu dítěte na svého otce ve 
spojení s Ježíšovým utrpením. 
 V malé kapličce u sestřiček jsme pak ještě 
slavili mši svatou, při které byla většina z nás 
díky teploučku a notné dávce duchovna najed-
nou už trochu v útlumu. Na konci jsme ale měli 
ještě možnost vhodit do džbánu s nápisem „Už 
nemají víno!“ na lístku napsanou vlastní prosbu 
k Panně Marii. Cestou zpátky jsme se už těšili na 
dobrou večeři. Při pohledu na zásoby jídla v ku-
chyni tedy duchovní obnova vůbec postní nebyla. Na stole se objevovaly stále nové 
a nové dobroty, ale bylo potřeba zakončit den trochu jinak. Ve 20 hod. jsme měli 
opět v místním kostele společnou adoraci. 
 Před vystavenou Nejsvětější svátostí jsme se ztišili, děkovali Pánu a přednáše-
li mu prosby za potřeby naše i našich blízkých. Na závěr jsme po jedné předstupova-
ly před oltář, kde každá z nás dostala požehnání pro sebe i svoji rodinu. Ostatní se 
při tom za dotyčnou modlili. Úplně bylo cítit, že kde jsou dva nebo tři... 
 Po návratu zpět jsme ještě chvíli poseděli a popovídali u dobrého vína. V ne-
děli dopoledne jsme šli na farní mši sv. ve Slavoňově a v kuchyni pak svedly boj 
o škrabky na brambory. Když byl zhruba připravený oběd, sešli jsme se k rozjímání 
nedělního evangelia. Myslím, že nás všechny překvapilo, kolik perel jsme v úryvku 
o proměnění na hoře společně našli. Každý byl vyzván, aby se zapojil a sdělil ostat-
ním, co ho zaujalo. 
 Po výborném obědě jsme ještě spojili příjemné s užitečným a při kafíčku 
a zbylých buchtách si udělali kolečko, kdy měli všichni možnost rozdělit se s druhý-
mi o svoje zážitky. 
 Nakonec jsme v kapličce dostali požehnání na cestu „z hory“ a musím říct, že 
se nám dolů ani moc nechtělo. Vzpomněli jsme si zase na prorozjímané evangelium 
„je dobře, že jsme tady, postavíme tři stany...“ Ale právě pro ty naše všední dny po-
třebujeme takové výstupy. Bohu i P. Uhlíři díky za ně. 
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kontaktu s radikálně Přesažným je to, co je běžně k dispozici, málo. Oslovený volá 
na pomoc celé stvoření (Všechna díla Páně, velebte Pána). V setkání pozemského, 
omezeného a konečného člověka s nebeským, suverénním a nekonečným Bohem se 
rodí pravé umění, které je stále novým pokusem zachytit nezachytitelné, spatřit ne-
viditelné, dotknout se nadsmyslového. Ve vrchol-
ných chvílích jde o pokus úspěšný. V člověku — 
umělci a jeho díle se dává nalézt Bůh. Umění obec-
ně a hudba zvlášť nás přivádějí k novému pohledu 
na tajemství Vtělení.  
 V křesťanském umění se nikdy nejedná pou-
ze o obdiv ke schopnostem předchozích generací. 
Jakkoli je obraz, skladba, nebo třeba stavba cen-
ným dokladem kulturní tradice, vždy je ve hře víc 
než pieta a estetický zážitek. V křesťanském umění 
jde o „teologii dělanou jinak“. Zvlášť nápadné je to 
v posvátné hudbě, která je svou realizací 
„teologickým místem“. Papež Benedikt XVI. k to-
mu dodává: „Víra je láska, a proto tvoří poezii 
a hudbu. Víra je radost, a proto tvoří krásu“. Víra je 
poznání, nabízí se pokračovat, a proto tvoří traktá-
ty a pojednání. 
 V umění a v živé hudbě zvlášť nastupuje na 
místo vytříbených pojmů a precizovaných formulací expresívnost, s níž mohou ka-
techizmové poučky jen těžko soupeřit. Víra vyjádřená hudbou v sobě nese náboj 
existenciálního „teď a tady“. Mnohem více než tradované teologické obraty nebo 
kazatelská klišé — a obojí je nezastupitelné při katechezi — se hudbou vyjádřená 
víra vydává ve své konkrétnosti napospas a je projevem emoční odezvy na oslovení 
Nejvyšším. V tom tkví její bolest, v tom je založena její nepostradatelnost.  
 První zmínku týkající se zpěvu nalezneme v Bibli v knize Exodus, v situaci po 
přechodu Rudým mořem. Lid se bál, věřil a zpíval. Zpěv se jednou provždy stává 
spolu-konstituujícím prvkem Božího lidu. Píseň Hospodinova služebníka Mojžíše je 
„hymnou“ celých dějin spásy; rezonuje v Izaiášových písních, je vítěznou písní Be-
ránka v Janově Apokalypse, jako svou píseň ji zpíváme o Velikonoční vigilii, neboť 
při křtu jsme i my prošli „mojžíšskou zkušeností“. Byli jsme „vytaženi z vody“ a tím 
zachráněni. 
 Je-li hudba a zpěv skutečností, která spoluzakládá živé shromáždění Božího 
lidu, pak je zřejmé, že musí mít své místo při liturgickém slavení. V tu chvíli vstupu-
jí do hry vedle estetické funkce zprostředkování krásy také požadavky kladené na 
liturgii obecně; být oslavou Boha a nástrojem posvěcování a vzdělávání věřících. 
Liturgie a všechny její složky včetně hudby mají vést k „sursum corda“ — pozvednu-
tí srdce k Pánu.  
 Co to v praxi znamená? Máme nebo nemáme oddělovat autora a dílo? Jsou 
některé nástroje více a jiné méně „zbožné“? Má mít osvědčené a tradiční přednost 
před novým a experimentálním? Lze v konkrétním případě jeden nebo více ze čtyř 
požadavků na posvátnou (jiná nemá v liturgii místo) hudbu ponechat stranou? 
 Před pár týdny hýbala domácí katolickou scénou diskuse okolo hudební slož-
ky papežské mše ve Staré Boleslavi. Máloco zvedlo v posledních letech takovou vlnu 
emocí, snad jen dění kolem Plenárního sněmu by mohlo konkurovat. Na závěry — 
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1) Je nabíledni otázka, jaké se nám do 
dnešní doby dochovaly původem kut-
nohorské skladby provozované ve 
zdejších chrámech v nejstarších do-
bách. 

 Počátky hudby v kutnohorských 
chrámech nejsou v současné době dolo-
ženy žádnými hudebními prameny. Je 
jasné, že se zde hudba provozovala 
v rámci liturgie podobně jako v jiných 
místech Českého království. Ústřední 
místo měl latinský středověký chorál, 
zřídka se objevují první české skladby. 
První známé notové zápisy evidentně 
kutnohorské provenience pocházejí až 
z první poloviny 15. století ze zlomků 
antifonáře ze sedleckého kláštera a od-
povídají tomuto repertoáru. 

 Během druhé poloviny 15. století 
se v rámci utrakvistické církve 
v Čechách — tedy i v Kutné Hoře — for-
mují tzv. literátská bratrstva, která za-
jišťují zpěv při bohoslužbě. Šlo vlastně 
o amatérské sbory (pouze mužské) or-
ganizované na způsob cechů. Jejich ná-
kladem vznikaly často nádherně ilustro-
vané chorální knihy – antifonáře a gra-
duály. Právě z Kutné Hory jich pochází 
několik; ty dnes udivují hlavně svou 
malířskou výzdobou a řadí se 
k nejvýznamnějším památkám české 
knižní středověké malby. List vydražený 
koncem minulého roku, který je nyní ve 
vlastnictví Středočeského kraje, pochá-
zel právě z takovéto knihy. Skladby ob-
sažené v těchto graduálech opět před-

budou-li jaké — je ještě brzy. Přesto se několik předběžných nabízí. Za prvé: je zřej-
mé, že chybí lidé, kteří by měli zároveň dostatečné liturgické, teologické a hudební 
vzdělání a návdavkem k tomu rozvinuté sentire cum ecclesia (spolucítění s církví). 
Pokud jsou, pak jsou příliš tiší. Za druhé: sféra umění a hudby zvlášť je sférou do té 
míry subjektivní, že každý konkrétní závěr je třeba vnímat jako prozatímní. A za 
třetí: ne každý druh hudby je vhodný pro křesťanské slavení a ne každé křesťanské 
slavení je liturgií v pravém slova smyslu. 
 Na závěr nechme ještě jednou promluvit papeže Benedikta XVI. „Kreativita 
nemůže být autentickou kategorií liturgie... V moderních teoriích je tím 
(kreativitou) míněna nihilistická forma umělecké tvorby. Umění nemá nic napodo-
bovat. Umělecká tvorba je svobodnou schopností člověka, který není vázán žádnými 
měřítky a účely a nemůže se podřizovat žádné otázce po smyslu. Tímto způsobem 
chápané umění se jeví jako poslední útočiště svobody… Ale takto chápaná svoboda 
je prázdná, protože neosvobozuje, nýbrž představuje zoufalství jako poslední projev 
lidské existence.“ 

P. Pavel Tobek 

ROZHOVOR — ŠTĚPÁN KAFKA 

 

Kutnohorské chrámové hudbě se již 
několik let s velkým zápalem věnuje 
RNDr. Štěpán Kafka, umělecký vedoucí 
známého souboru Cantica. Skladby, 
které má sbor nastudované, pocházejí 
z nejstarších dochovaných písemných 
materiálů středověku a renesance.  


