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Do kalendáře 

Vydáno: 2. 5. 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 
Čt 6. 5. Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel) 

Ne 9. 5. Poutní mše sv. v Hraběšíně (10.30) 

Út 11. 5. Modlitba matek (17.00 – klášter) 

Út 11. 5. Přednáška Mgr. Vojtěcha Vaňka: Církevní dějiny Kutné Hory ve středověku 
(18.00 – arciděkanství) 

Čt 13. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně (17.00 – klášterní kostel) 

Čt 13. 5. Adorace s modlitbou za obnovu farnosti (20.00 – kostel sv. Jakuba) 

So 15. 5. Diecézní setkání dětí s biskupem v Hradci Králové 

So 15. 5. Poutní mše sv. v Bahně (18.00) 

Ne 16. 5. První přijetí svátosti eucharistie (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 16. 5. Poutní mše sv. v Souňově (10.30) 

Ne 16. 5. Poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého (18.00) 

Ne 16. 5. Sbírka na potřeby diecéze 

St 19. 5. Setkání seniorů (16.00 – arciděkanství) 

Čt 20. 5. Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel) 

So 22. 5. Svatodušní vigilie (20.00 – kostel Nejsvětější Trojice) 

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

Ne 30. 5. Vyhlášení lidových misií (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 30. 5. Poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice (11.00) 

Čt 3. 6. Slavnost Božího těla (18.00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 6. 6. Udílení svátosti biřmování (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 8. 6. Modlitba matek (17.00 – klášter) 

Pá 11. 6. Poutní mše sv. v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně (18.00) 

Ne 13. 6. Misijní kázání při bohoslužbách v Kutné Hoře 

Út 15. 6. Přednáška PhDr. Aleše Pospíšila: Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do his-
torie a stavebního vývoje objektu (18.00 – arciděkanství) 

Čt 17. 6. Mše sv. pro děti (17.00 – klášterní kostel) 

Ne 20. 6. Stříbření – mše sv. (9.30 – chrám sv. Barbory) 

 24. –25. 7. Oslavy svatého Jakuba 
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PŘÍPRAVA LIDOVÝCH MISIÍ 

P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
 vzhledem k tomu, že vrcholí rok kněží, rozhodli jsme se toto číslo věnovat 
těm, kteří v naší farnosti působili či z ní vzešli. Někteří jsou od nás vzdáleni několik 
staletí, na jiné máme ještě i osobní vzpomínku. Po celý měsíc se také chceme za tyto 
kněze modlit a též prosit za nová kněžská a řeholní povolání z našeho společenství. 
Tento úmysl bude pochopitelně podtržen i stále probíhající modlitbou za nového 
pastýře naší diecéze. 
 O slavnosti Seslání Ducha svatého bude již tradiční farní den. Slavnostní mši 
sv. bude celebrovat další z bývalých kutnohorských kaplanů, mons. Tomáš Holub. 
V průběhu dne budeme mít prostor si popovídat o životě farnosti na tzv. Farním 
shromáždění. Kromě prezentace fotografií ze života farnosti též prodiskutujeme 
výsledky dotazníku, o jehož vyplnění jste v tomto zpravodaji požádáni. Věřím, že 
mnozí z těch, kdo žili v naší farnosti, přijmou naše pozvání a budeme se moci spo-
lečně setkat při bohoslužbě a na klášterní zahradě. 
 Protože vstupujeme do měsíce Panny Marie, nebudou chybět ani májové po-
božnosti. Zvláště vás chci pozvat do mariánského poutního místa v Roztěži, kde bu-
dou bohoslužby první, třetí a poslední květnové pondělí. 
 Zapomenout bych nechtěl ani na biřmovance. Jejich příprava se dovrší první 
červnovou nedělí, kdy jim svátost udělí kutnohorský rodák, biskup Josef Kajnek. 

 Církev svým posláním ve společnosti promlouvá ke všem. Nestraší moderní-
ho člověka jeho hříšností, ale přichází s jiným pohledem na svět a život, přichází 
s konkrétním životním stylem. Lidové misie chtějí být impulsem pro všechny, kteří 
hledají a chtějí svůj život žít stylem moderního věřícího člověka. Je to čas věnovaný 
obnově vztahu člověka s Bohem. Je to čas věnovaný revizi vlastního života. Je to čas 
k prohloubení víry v Boha. Je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi. Je to pozvání 
k vytváření zdravé společnosti. Lidové misie jsou silným impulsem jak pro jednot-
livce, tak pro celou místní církev. Jsou časem nové evangelizace. Jsou pozváním 
k (znovu)objevení krásy života s Bohem. 
 Proto se římskokatolická farnost Kutná Hora rozhodla ve dnech od 5. do 14. 
listopadu 2010 zorganizovat lidové misie, které mají za úkol pozdvihnout a zu-
šlechtit lidskou a duchovní stránku člověka. Představení misionářů a zahájení 
přípravy na misie se uskuteční v neděli 30. května při mši sv. v kostele sv. Jaku-
ba. 

P. Stanislav Bindas CM, ředitel lidových misií  
(redakčně upraveno)  
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POZVÁNÍ NA FARNÍ DEN 
 Jak ten čas letí, už je zase rok pryč. V neděli 23. května, na slavnost Seslání 
Ducha svatého, se jako již tradičně setkáme na společné slavnostní mši svaté 
v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba. Po jejím skončení se pomalu přesuneme do 
prostor zahrady kláštera sv. Voršily. 
 V případě nepříznivého počasí nám bude zapůjčen 
refektář nebo případně i přízemí školy. Program na 
klášterní zahradě bude zahájen v 11.00 hod. 
 Občerstvení je zajištěno a bude k dispozici za sym-
bolický příspěvek 10 Kč. Tentokrát budeme opékat klo-
básy a pro ty, kdo raději něco bez masa, jsou slíbené vy-
nikající langoše. 
 Ani ten, kdo si neumí představit nedělní oběd bez 
polévky, nepřijde zkrátka. Nebudou chybět nápoje jako 
točené pivo, kofola, a když už budeme téměř u zdroje, tak 
ani bílé a červené kutnohorské víno. 
 Ke kávě a čaji se hodí nejrůznější koláčky a dob-
růtky, které upeče naše společná farní trouba. Fantazii se meze nekladou, proto vás 
tímto prosím o příspěvek. Pokud byste se chtěli případných zavazadel zbavit již pře-

P. Pavel Jäger 

NEDĚLNÍ SAKRISTIE  
 V poslední době chodí do sakristie kostela sv. Ja-
kuba při nedělní bohoslužbě docela hodně maličkých dětí 
(mladších než tři roky). Což je zcela v pořádku, protože 
i pro ně sakristie je. Rádi je tam vidíme. Přichází ale mé-
ně dětí starších (tři roky a výš), a to je škoda. Ráda bych 
touto cestou oslovila rodiče, aby se nebáli své předškolá-
ky a malé školáky na program v sakristii posílat. Věřím, 
že to je právě jejich chvíle, kdy mají příležitost aktivně se 
účastnit dění při mši, kterému mnohé zatím moc nerozu-
mějí. Těšíme se. 

600 LET FARNOSTI U SV. JAKUBA 
 Přednášky k tématu 600 let farnosti u Sv. Jakuba budou pokračovat příspěv-
kem Mgr. Vojtěcha Vaňka: Církevní dějiny Kutné Hory ve středověku v úterý 
11. května 2010 od 18.00 hod. na arciděkanství. Mgr. Vaněk je ředitelem Státní-
ho okresního archivu Kutná Hora a poznat jsme ho mohli v krátkém rozhovoru ve 
farním Zpravodaji 1/2010. 
 Dalším přednášejícím bude PhDr. Aleš Pospíšil z Národního památkového 
ústavu. Přednáška na téma Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do historie a sta-
vebního vývoje objektu proběhne v úterý 15. června od 18.00 hod. na arciděkan-
ství. Přednášející Aleš Pospíšil stojí za projektem, mezi jehož výstupy patří i výstava 
nebo knižní publikace Zmizelá Kutná Hora. 

Alena Pazderová 
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KONCERTY V KUTNÉ HOŘE 

6. květen Schola Gregoriana Pragensis, Jiří Bárta: Dialogy lidského hlasu a strun 
(katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 20.00) 

15. květen Koncert Orchestru ZUŠ 
(kostel Matky Boží Na Náměti 18.00) 

23. květen Michal Hanuš, Eva Štruplová 
(kostel sv. Jakuba 18.00) 

27. květen Koncert církevního gymnázia 
(kostel Matky Boží Na Náměti 17.00) 

28. květen Ročníkový koncert varhanního oddělení ZUŠ  
(kostel sv. Jakuba 19.30) 

30. květen Schola Čáslav 
(kostel v Gruntě 17.00) 

Michal Hanuš 

Mezinárodní hudební festival 

9. červen Felix Mendelssohn – Franz Schubert  
(katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 19.30) 

12. červen Gustav Mahler – Jan Kubelík – Ludwig van Beethoven  
(chrám sv. Barbory 18.00) 

Operní týden 

20. červen Antonio Vivaldi – Wolfgang Amadeus Mozart: Mše C dur „Korunovační“ 
(kostel sv. Jakuba 20.00) 

VÝTVARNÁ ODPOLEDNE S VYCHÁZKAMI 
 Oblastní charita Kutná Hora v rámci aktivizační služby 
Klub dobrý den, která je určena osobám zdravotně znevýhod-
něným včetně osob s duševním onemocněním, zahajuje 
22. dubna pravidelná výtvarná odpoledne spojená i s vycházka-
mi. Akce se koná vždy ve čtvrtek od 13.00. Sraz je ve středisku 
A+D v Tylově ulici. Za nepříznivého počasí zůstaneme v klu-
bovně.  
 
Kroužek vede Markéta Machanová - telefon 731 598 861.  

Marie Macková 
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Minulé číslo farního Zpravodaje bylo 
věnováno hudbě v Kutné Hoře. Vám 
samotnému hudba rozhodně není ci-
zí. Jakou vidíte provázanost mezi 
h u d b o u ,  j e j í m  p r o v o z o v á n í m 
a kněžskou službou? 
 Pro mě je hudba především ko-
níčkem a formou odpočinku. Je ale také 
určitým způsobem mého naplňování 
kněžství. Jsem totiž přesvědčen, že je-li 
jedním z Božích atributů krása, pak vy-
tváření pravdivé kultury a tedy i pěsto-
vání krásné hudby může být cestou 
k Bohu. Na té praktické rovině mi dává 
muzicírování příležitost vymanit se ob-
čas ze zdí fary a navázat kontakty 
s mnoha zajímavými lidmi. 
 
 
 
 
 

V souvislosti s uprázdněním biskup-
ské katedry v Hradci Králové se nabí-
zí ještě jedna otázka: Jak osobně jako 
farář vnímáte službu diecézního bis-
kupa? 
 Jako skutečného otce, který sjed-
nocuje diecézi a nabízí konkrétní spo-
lečný směr cesty. Osoba biskupa je pro 
mě důležitá i ve smyslu reprezentanta 
naší diecéze a představitele těch hodnot, 
o které i já sám usiluji. Je jistě velmi 
dobré, pokud je mezi námi také lidsky 
určitá blízkost a když se mohu ztotožnit 
s názory, které zastává. 
 
 
 

Děkuji za rozhovor 
P. Pavel Jäger 

KLUB ATRIUM A OŽIVENÁ TERASA 

 Tyto dva názvy souvisejí s budovatelským úsilím Oblastní charity Kutná Hora 
v Trebišovské ulici. Zde se při charitní pečovatelské službě snažíme vybudovat den-
ní centrum pro seniory, aby zde mohli trávit svůj čas a necítili se osamělí. 
 Když jsme s budováním začínali, 
netušili jsme, jak obtížné bude zrovna 
na tuto aktivitu sehnat peníze. Doposud 
byla stavba financována z příspěvku 
Středočeského kraje, Tříkrálové sbírky, 
drobných dárců, výtěžku charitního šat-
níku. Požádali jsme o peníze 
i v programu Milion pro aktivní život 
obce, který je společnou výzvou firmy 
Philip Morris a Nadace Via. Získali jsme 
tak prostředky na úpravu terasy u Klubu 
Duhové atrium, takže zde bude možné 
pořádat drobné kulturní akce v lepším prostředí.  
 Máme v úmyslu úpravy terasy dokončit koncem června a na odpoledne ve 
čtvrtek 24. června chystáme „Přivítání léta“ – zábavný program v zahradě.  
 Přikládám pro vzpomínku fotografii z loňské akce „Rozloučení s létem“. 
Nejen pro vzpomínku, ale také proto, abyste se přišli znovu podívat a mohli se rado-
vat z toho, že práce zase o kousek pokročila.  

Marie Macková 
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Anna Hylská 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM S DĚTMI 

de mší svatou, bude klášterní zahrada zpřístupněna 
již od 8.00 hod. 
 Ve 12.30 hod. se v refektáři uskuteční Far-
ní shromáždění, tj. setkání nás farníků nad krát-
kou prezentací fotografií z nedávné minulosti života 
farnosti. Budeme moci zavzpomínat, hodnotit i kri-
tizovat to, co se zdařilo, i to, co by šlo udělat lépe 
nebo úplně jinak. Je dobré znát názory lidí kolem 
sebe, vytvořme pro ně prostor. Současně jsou pro děti slíbené hry, různé aktivity 
a míč, případně fotbálek se staršími kamarády. 
 Asi ve 13.30 hod. se rozběhne kulturní program. Kapela KuKuKaKa 
nám zpříjemní odpoledne zpěvem a hudbou. Pokud se mezi vámi najdou odvážlivci, 
kteří by chtěli přispět svou troškou do mlýna, třeba v jiném rytmu, byl by to velice 
milý příspěvek ke společného setkání. V 15.00 hod. nám divadelní soubor DraS 
zahraje Pohádku o daleké cestě. 
 Na 18.00 hod. se přesuneme zpět do kostela sv. Jakuba, kde je připraven 
koncert Evy Štruplové a Michala Hanuše, aby v nás v tónech svatodušního koncer-
tu mohly v klidu doznít zážitky celého dne a všech milých setkání i s lidmi, které 
nevídáme každý den. 
 Těšíme se na vás, farníci současní i bývalí, místní i z blízkého či vzdálenějšího 
okolí, přijměte naše pozvání a „přijďte pobejt“. Přijďte.  

 Pokud jste měli dojem, že je letos o Velikono-
cích v kostele sv. Jakuba málo dětí, pak jste se ne-
mýlili. Mnoho dětí z kutnohorské a sousedních far-
ností totiž prožilo velikonoční triduum v sedlecké 
katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Obřady Zelené-
ho čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty byly uprave-
ny tak, aby co nejlépe zpřístupnily velikonoční dění 
právě dětem. 
 Tak kupříkladu při Gloria děti zvonily na zvo-
nečky, na Zelený čtvrtek se loučily se zvony, které 
odlétaly do Říma, na Bílou sobotu je zase vítaly. Na 
Velký pátek uctívaly kříž ležící na velkém kruhovém 
plátně položením větvičky zlatého deště; zapojení 
více smyslů mělo v dětech posílit hlubší pochopení 
daného okamžiku, děti mohly Ježíši poděkovat, nebo ho mohly za něco poprosit. 
Větvičky na kříži také připomínaly obraz Stromu života. Ten děti dobře znaly 
z malování velikonočních pohlednic. Čtení pašijí se účastnily všechny děti: některé 
četly, některé nad hlavou držely čtvrtky s replikami davu, aby se ostatní v lavicích 
mohli též zapojit. A tato část, kdy jsme se my, dospělí, připojili k volání „Ukřižuj, 
ukřižuj ho!“, působila až nepříjemně, jako kritický obraz nás samotných. 

Tuto neděli nebude večerní mše sv. v kostele Matky Boží Na Náměti. 



 4 

 

Alena Pazderová 

SETKÁNÍ PO LETECH 
 V pátek 9. dubna 2010 se sešli na arciděkanství v Kutné Hoře bývalí členové 
a členky chrámového sboru u sv. Jakuba, který po léta vedl pan Jakub Horák. 
 Bylo nás kolem dvaceti, nálada byla bezvadná. Potvrdilo se, že zpěv povznáší 
ducha a nese s sebou i radost. Omládli jsme o čtyřicet, padesát a více let! Je to neu-
věřitelné, ale někteří z nás opravdu před tolika lety ve sboru začínali. 
 Na uvítanou vzácného hosta, také bývalého člena sboru, biskupa Josefa Kaj-
neka, jsme zanotovali Aleluja. 
 A těch vzpomínek, když se rozdalo Ave Verum… Nevím, jak ostatní, ale v tu 
chvíli jsem viděla a slyšela našeho milovaného „Jakoubka“ před sebou. Radost 
a nadšení z toho, že i po tolika letech bez jakékoliv zkoušky se náš zpěv dal poslou-
chat, byly velké. A následoval návrh, abychom se setkávali alespoň jednou do roka. 
Uvidíme… Toto rozhodnutí podpořil i pan arciděkan Jan Uhlíř spolu s panem kap-
lanem Pavlem Jägerem, kteří se našeho setkání zúčastnili. 
 Chvílí ticha a modlitbou jsme vzpomněli na ty, kteří se setkání nemohli zú-
častnit. Ať už pro nemoc nebo proto, že si je Pán zavolal do svého nebeského sboru, 
či z jiných důvodů. 
 Při kafíčku, čaji a dobrém zakousnutí se pěkně vzpomínalo. A vzpomínalo se 
i při poslechu nahrávky „Kantáta ke svatému Jakubu“ od Bohuslava Martinů. Zvlášť 
pěkně se poslouchalo krásné sólo paní Věry Kamenářové a Marušky Jínové. 
 Myslela jsem (a myslím, že i ostatní) na Jakuba Horáka, který se pro nemoc 
s námi nemohl setkat. Poslali jsme mu alespoň pozdrav. Snad by měl dobrý pocit 
a dodatečně i radost, že jeho vedení a nezměrná trpělivost s námi přinesly svoje 
ovoce. Čas uběhl jako voda a bylo tu loučení. Kdo mohl, zúčastnil se mše svaté, na 
kterou ještě dorazil mons. Josef Socha, který „zastupoval“ P. Miloslava Fialu, také 
bývalého člena sboru. Mše svatá byla obětována nejen za ty, kteří nás už opustili, ale 
zároveň i na poděkování za všechno krásné, co jsme se sborem prožili. 
 Setkání se uskutečnilo z iniciativy paní Evy Vaňkové, které patří naše poděko-
vání. Děkujeme také všem, kteří dodali dobroty ke zpříjemnění této společné chvíle. 

bývalá členka sboru Jana Ehrhardtová 

 Na Bílou sobotu při Liturgii světla si všechny děti 
ozdobily svůj paškálek, který pak mnohé jen neochotně 
zhášely. Čtení ze Starého zákona byla doprovázena obrazy, 
které děti během čtení společně tvořily. Obzvlášť při stvoře-
ní světa to u oltáře bzučelo jak v úle. Na závěr slavnostní 
bohoslužby P. Tobek vyzval děti k hledání rybiček ukrytých 
v chrámovém prostoru. Děti nečekaly na konec a vyrazily 
jak rakety, aby se ještě během závěrečné písně vrátily 
s ulovenými rybičkami, které jim pater v sakristii vyměnil 
za čokoládová vajíčka. Byť tento bod programu nesouvisí 
s velikonoční liturgií, mezi dětmi se setkal s velkým ohla-
sem. 
 Jistě lze na mnohém ještě zapracovat, přesto tento nápad a jeho realizaci ví-
tám a jsem ráda, že jsme u toho s dětmi mohli být. 
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Dokázal byste popsat, čím je pro Vás 
postava sv. Jana Maria Vianneye 
vzorem ve vašem kněžském životě? 
 Na svatém faráři arském se mi 
líbí jeho obyčejnost, vlídnost, zbožnost 
a vnitřní pravdivost. Během letošní 
postní doby mi kdosi z farníků půjčil 
brožurku s názvem „Jak kázal Vianney 
o sv. zpovědi“. Když jsem do ní zběžně 
nahlédl, pochopil jsem, proč měl na jed-
né straně tolik odpůrců a na druhé stra-
ně proč  to l ika  l idem pomohl 
k prohloubení víry. On kázal velice jasně 
a srozumitelně, takže nebylo těžké, aby 
se v jeho slovech každý našel. To někdy 
nebývá pro posluchače moc příjemné, 
vždy se jim tím ale otevírá možnost udě-
lat ve svém životě nějaký důležitý krok. 
 
Očekávání lidí od kněží se v průběhu 
staletí výrazně měnila. Čím si myslí-
te, že v dnešní době může kněz oslovit 
věřící i lidi „mimo zdi kostela“? 
 Myslím, že každý je rád, když se 
setká s knězem, který je vlídný a má 
o něj zájem. Také je jistě hezké být kně-
zem, na kterého je spolehnutí, který drží 
slovo a je kultivovaným a přitom skrom-

ným člověkem. Snad nikdo neočekává, 
že se v osobě kněze setká s nějakým su-
permanem nebo poloandělem, vždy je 
ale milé potkat v něm člověka vnitřně 
jednotného, který si nehraje na neomyl-
ného, který dokáže také uznat svou chy-
bu, sám sobě se zasmát a říci „promiň“. 
A když navíc tento kněz doopravdy věří 
Kristu a snaží se na něj spoléhat, pak 
mám za to, že může druhé zaujmout 
a dovést je k myšlence, že od církve ještě 
stále lze cosi dobrého očekávat.  
 
Na tento vztah se můžeme podívat 
z druhé strany: co moderní kněz oče-
kává od lidí, se kterými se setkává? 
 Kněz jistě právem očekává od 
farníků zájem a spolupráci na díle, 
o kterém je přesvědčen, že je dobré 
a smysluplné, spolupráci na díle Božího 
království. Od těch nejbližších pak bude 
moudrý kněz vyžadovat službu jakéhosi 
vlídného zrcadla, tedy reflexi své práce. 
Zpětná vazba, ona schopnost říci 
v pravou chvíli s úctou a taktem věci, na 
které se náš pohled liší, to je pro každé-
ho kněze a vlastně pro každého člověka 
neocenitelný dar. 

ROZHOVOR — P. PAVEL JANDEJSEK 

 
 Prožíváme papežem vyhlášený 
rok kněží, jehož významnou postavou 
je světec Jana Maria Vianney. Žil 
v období Velké francouzské revoluce, 
která vysloveně bojovala proti tehdejší 
římskokatolické církvi a napadala ce-
lou křesťanskou tradici. Přesto si sv. 
Jan Maria Vianney dokázal uchovat 
vlastní víru a v kněžské službě byl opo-
rou druhým. 
 O rozhovor jsme požádali 
P. Pavla Jandejska, který pochází 
z naší farnosti, knězem je od roku 1996 
a nyní působí jako jičínský arciděkan 
a tamní okrskový vikář. 
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P. Pavel Jäger 

 V 19. století zastávali kněží, kteří nyní odpočívají na místním hřbitově, role 
českých obrozenců, vychovatelů mládeže, katechetů, literátů. Nejstarším z nich 
a zároveň rodilým kutnohorákem je Josef Mírumil 
Pohořelý (1805-1887). Již od mládí byl blízkým pří-
telem J. K. Tyla a sám měl náklonnost k české litera-
tuře. Přátelské pouto a společná láska k češtině jim 
vydržely po celý život. V knihovnách nalezneme od 
Pohořelého desítky povídek, básní a překladů dobo-
vých německých autorů. Sestavil soubor českých 
duchovních písní (1849), který tehdy v rukou české-
ho lidu chyběl. Zejména se zaměřoval na práci 
s mládeží. 
 Další zajímavou postavou je Josef Boleslav 
Podstránský (1815-1893). Jeho nejznámější a nej-
rozšířenější literární dílo je katechismus Výklad 
křesťansko-katolického náboženství (3 díly, 1853-
1870). Jako zkušený katecheta přispíval často do 
pedagogických časopisů. V Kutné Hoře prožil 30 let 
svého života. Od roku 1860 působil jako kazatel 
u chrámu sv. Barbory. Po patnácti letech byl jmeno-
ván (dnes bychom řekli) nemocničním kaplanem. 
 Po vzniku československé republiky se postavení kněze, stejně jako stav celé 
společnosti, změnilo. Dobře to ilustrují tři zde pohřbení arciděkané: Karel Vorlíček 
(1844-1922), Jan Kohel (1886-1965) a Vilém Müller (1921-2005). Jejich činnost 
výrazně ovlivnila kulturní život kutnohorské farnosti, stav místních kostelů i chrá-
mové hudby. Byli obecně uznáváni širokou veřejností i mimo hranice města. 
 Nicméně, ne všichni kněží jsou pohřbeni 
v kněžských hrobech. Týká se to zejména místních 
rodáků a platí to i o profesorovi pastorální teologie 
a katechetiky Janu Nepomuckém Jindrovi (1863-
1930), který svými přednáškami i službou spirituála 
ovlivnil generace diecézních kněží. V královéhradec-
kém semináři působil čtvrt století. Byl uznávaným 
kazatelem zvaným na všeobecné katolické sjezdy do 
Olomouce i Vídně. Jako ocenění usilovné vědecké 
i kazatelské činnosti obdržel většinu čestných titulů 
udělovaných biskupem, záslužný kříž „Pro Ecclesia 
et Pontifice“, i jmenování papežským komořím. Ko-
nec svého života prožil v opatrování šedých sester, 
kterým později odkázal i část svého majetku (odtud 
tedy kutnohorský „Jindrův dům“). Dvojhrob rodiny 
Jindrovy je dnes zcela zpustlý. 
 Hroby, obecně řečeno, jsou trvalou památkou na někoho blízkého. „Nikdy 
nezapomeneme!“ Pouze na nás záleží, zda tato věta zůstane pouhou frází. 

Josef Boleslav Podstránský 

 Některým dalším kutnohorským osobnostem budou věnovány příspěvky v připravo-
vaném časopise Krásné město 2/2010 s podtitulem „Ve stínu kostela sv. Jakuba“. 
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MINULÉ TÝDNY NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU SV. VORŠILY 
 Poslední týdny byly na Církevním gymnáziu velmi bohaté na nejrůznější udá-
losti. 
 Třikrát jsme společně slavili školní mši svatou 
v klášterním kostele, a to na Popeleční středu, na svá-
tek svatého Josefa a na úterý velikonoční. Velikonočně 
pozdravili naši studenti ve spolupráci s Oblastní chari-
tou pacienty kutnohorské LDN, kde přednesli básně 
a zazpívali. Následně probíhal Týden škol UNESCO, 
jehož letošní téma znělo Záchrana kořenů evropské 
kultury. Studenti toto téma ve vyučování různými způ-
soby zpracovávali. 
 Z událostí v měsících únoru a březnu stojí za zmínku uspořádání Anglického, 
resp. Irského dne a s ním spojené oslavy svátku svatého Patrika, patrona Irska, kte-
rý je irskou obdobou našeho svatého Václava. Studenti pod vedením vyučujících 
angličtiny připravili program, ve kterém formou hu-
debních, tanečních a dramatických vystoupení před-
stavovali irské reálie. S velkým ohlasem se setkal 
i Francouzský den, pořádaný v rámci Dnů Frankofonie 
2010 v ČR. Francouzštináři připravili projekt ve formě 
malé exkurze do světa Haute couture. Módní přehlíd-
ka a informační panely seznamovaly s historií návr-
hářských domů ve Francii. Několik studentů se zúčast-
nilo i celostátní frankofonní soutěže, ze které si odnes-
li čestné uznání. Angličtináři byli organizátory pilotního projektu na téma globální 
oteplování The Global Warming Conference. Šlo o simulovanou hru v angličtině, 
kde studenti v reálných situacích praktikovali své jazykové znalosti a schopnosti. 
 Naši studenti se účastnili i mnoha olympiád a soutěží, v řadě z nich dosáhli 
vynikajícího umístění. Veronika Trusová z kvarty zvítězila v okresním i krajském 
kole olympiády v angličtině a postoupila do celostátní-
ho kola. Rovněž Barbora Načeradská ze sekundy se 
probojovala do celostátního kola v sólové recitaci. Ta-
ké účastníci okresního kola fyzikální olympiády se mo-
hou pochlubit výborným umístěním, pět z nich postu-
puje do krajského kola. Nejlépe si vedl Tomáš Jurka 
z kvarty, který obsadil první místo. I v olympiádě 
z matematiky, kterou církevní gymnázium pořádalo, 
naši studenti uspěli. 
 V letošním roce podalo na naši školu přihlášku 69 uchazečů. Přijímací zkouš-
ky proběhly 22. a 23. dubna, přijímat budeme 30 studentů. V týdnu od 12. dubna 
psali studenti předmaturitní práce z cizích jazyků, 15. dubna povinnou písemnou 
maturitní práci z češtiny.  
 Dne 15. dubna se konala čtvrtletní pedagogická porada a proběhly třídní 
schůzky. 

Stanislava Lisková 
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 Ve vesničce Hořany vzdálené 3 km od Kutné Hory, kde žije pouze několik 
desítek obyvatel, se nachází drobná kaple Panny Marie. Datum jejího vzniku není 
znám. Kaplička byla naposledy opravována v roce 1993, za což patří dík místním 
obyvatelům a Obecnímu úřadu Miskovice. 
 Uvnitř kaple je jednoduchý obrázek Panny Marie Po-
mocné, tzv. Pasovské. Takové obrazy byly velmi oblíbené 
v 17.-18. století a vznikaly podle původního milostného 
(poutního) obrazu Panny Marie Pomocné z počátku 16. stole-
tí, jehož autorem byl renesanční malíř Lucas Cranach st. Do 
evropských dějin vstoupil obraz za třicetileté války, během 
morových epidemií, hlavně však za tureckého nebezpečí, jež 
ohrožovalo střední Evropu. Císař i množství věřících se utíka-
li k Panně Marii do bavorského Pasova s prosbou o pomoc 
před tureckými vojsky, která obléhala roku 1683 Vídeň. 
V našem blízkém okolí je obrázek tohoto typu vystaven křes-
ťanské úctě např. v poutní kapli na Roztěži. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

 Májové pobožnosti neodmyslitelně pat-
ří k měsíci květnu. Kromě prohloubení úcty 
k Panně Marii je to i příležitost oživit naše 
kapličky a vyprošovat požehnání všem lidem, 
kteří kolem nich žijí. 

KAPLIČKA PANNY MARIE POMOCNÉ V HOŘANECH 

P. Jan Uhlíř 

Po 3. 5.  Roztěž 

Út 4. 5.  Třebonín 

St 5. 5.  Hořany 

Čt 6. 5.  Malešov 

So 8. 5.  Lomeček 

Út 11. 5.  Paběnice 

St 12.5. Křesetice 

So 15. 5.  Bahno 

Po 17. 5.  Roztěž 

Út 18. 5.  Hraběšín 

St 19. 5.  Chlístovice 

Čt 20. 5.  Grunta 

Út 25. 5.  Třebonín 

St 26. 5. Křesetice 

18.00 

16.00 

18.00 

18.00 

16.00 

16.00 

17.00 

18.00 

18.00 

16.00 

18.00 

18.00 

16.00 

17.00 

Po 31. 5. Roztěž 18.00 

St 26. 5.  Bykáň 18.00 

V Kutné hoře budou májové pobožnosti vždy 
15 minut před večerní mší svatou. Na vesni-
cích naopak po mši. 
Protože v pondělí 3., 17. a 31. května bude 
mše sv. v Roztěži, nebude již v Kutné Hoře. 
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Marie Bisingerová 

KNĚŽSKÉ HROBY V KUTNÉ HOŘE 

 Nezřídka se používá přirovnání, že farnost je pro kněze jeho rodinou. Rodi-
nou, která se o svého člena postará i v období jeho stáří a nemohoucnosti. Důkazem 
toho nám mohou být kněžské hroby. V Kutné Hoře na hřbitově Všech svatých má-
me památku na devatenáct kněží, kteří ukončili svůj život v Kutné Hoře nebo okolí. 
 Nejstarší hrob pochází z konce 19. a nejmladší 
z počátku 21. století. Vedle kutnohorských arciděkanů 
nebo kaplanů jsou zde pochováni i katecheté a kněží 
vydržovaní majetkem místních nadací (např. fundace 
u kostela Matky Boží). Je zajímavé uvědomit si jejich 
počty. Na přelomu 19. a 20. století zde žil arciděkan 
a k pastorační pomoci měl dva kaplany. Na místních 
školách působili čtyři katecheté. Chrám sv. Barbory měl 
stálého kazatele a kostel Matky Boží svého fundalistu. 
Jeden kněz působil v městské nemocnici a další byl 
spirituálem voršilského kláštera. Dohromady tedy 
v městě s necelými 14 000 obyvateli napočítáme jede-
náct kněží. 

rovny pro děti, podporoval ústav slepců v Praze aj. Již v roce 1828 mu kutnohorský 
magistrát udělil čestné měšťanství. V roce 1837 byl instalován do úřadu arciděkana, 
ale ve stejném roce těžce onemocněl a jeho tělesné i duševní zdraví již nenabylo pů-
vodní formu. V roce 1844 náhle zemřel na mrtvici.  
 Jeho nástupcem se stal Jan Křikava, který však úřad dlouho nezastával, pro-
tože již v roce 1850 ve věku 44 let zemřel. Před smrtí odkázal vysoké finanční částky 
kutnohorským kostelům. V úřadu arciděkana jej vystřídal Josef Peřina, původně 
kaplan v Kutné Hoře, který se sem vrátil z místa faráře v Červených Janovicích.  
 Po něm následoval mons. Karel Vorlíček (1844-1922), který přišel do Kutné 
Hory v roce 1872 (vysvěcen na kněze byl v roce 1869) a zůstal zde po celý svůj život. 
Arciděkanem byl ustanoven po smrti Josefa Peřiny v roce 1881. V oblasti duchovní 
správy proslul svou mírností, tolerantností a lidským přístupem. Pro jeho zapojení 
do veřejného života zejména v oblasti vzdělanostní, kulturní a sociální ho lze prá-
vem považovat, vedle starosty Jana Macháčka (politickou příslušností mladočecha) 
a JUDr. Bedřicha Pacáka (poslance českého zemského sněmu, říšské rady 
a krátkodobě i ministra vídeňské vlády), za jednu z předních kutnohorských osob-
ností. Oba jmenovaní byli i jeho osobními přáteli. Arciděkan Vorlíček se zabýval 
také historií a zejména archeologií, byl např. zakládajícím členem zdejšího archeo-
logického spolku Vocel. Jméno mons. Vorlíčka je spjato především s opravami 
a restaurováním kutnohorských architektonických památek, v prvé řadě kostelů, 
které probíhaly od 90. let 19. století do počátku století dvacátého. Dodnes je důležité 
jeho dílo Dějiny restaurace a dostavby chrámu sv. Barbory. Karlu Vorlíčkovi bylo za 
jeho zásluhy v roce 1894 uděleno čestné měšťanství. I v církevní oblasti byl nosite-
lem čestných úřadů (biskupský vikář, čestný prelát). 
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 Popsat život nebo poslání kutnohorských arci-
děkanů starších dob je kvůli nedostatku pramenů 
téměř nemožné. S počátkem 19. století se situace 
mění. Následující medailonky představují vybrané 
místní kněze v jejich sociální, dobročinné 
i společenské činnosti. 
 Ferdinand Hausa (1745-1835) byl v roce 1768 
vysvěcen na kněze a v letech 1770-1785 působil pře-
vážně v sedleckém klášteře a v sedlecké farnosti. 
V roce 1785 byl ustanoven do Kutné Hory a od roku 
1790 byl také biskupským vikářem. Proslul zejména 
svým sociálním cítěním a dobročinností, za což skli-
dil od církevních i světských institucí řadu vyzname-
nání a byly mu rovněž uděleny čestné církevní funk-
ce. Úřad kutnohorského arciděkana zastával do roku 
1829, kdy pro vysoký věk rezignoval. 
 Josef Herzán (1783-1844) byl v roce 1806 vy-
svěcen na kněze a v následujícím roce přišel do Kut-
né Hory na místo katechety do školy sester voršilek. Po dobu 25 let pak působil 
u chrámu sv. Barbory, kde proslul jako znamenitý kazatel. Angažoval se ve výchově 
a vzdělávání mládeže, byl ředitelem hlavní školy, kde – stejně jako v klášterní škole 
– založil knihovnu. Pracoval v oblasti sociální péče, stál např. u zrodu místní opat-

ARCIDĚKANI V KUTNÉ HOŘE – MEDAILONKY 

Marie Bisingerová 

dezolátní stav farní budovy. Rok po svém nástupu do úřadu konstatoval, že „stavení 
velmi jest zlé a zdi se boří a není zde co chovati, ještě kdyby byl nějaký chlívec nebo 
něco takového vystavěno, mohl by nějaké pohodlí člověk tu míti a buď ovce, svině, 
krávy a jiné chovati“. Arciděkan Semín měl tedy zároveň ambice být hospodářem. 
Také Matouš Apián, první kutnohorský pobělohorský katolický děkan, doložený 
k roku 1622, si o čtyři roky později stěžoval na zpustlý farní dům, na špínu a hmyz 
v něm. Konstatoval, že je „ke špitálu neb pivovaru podobnější“. (Tím si zároveň 
můžeme udělat představu o hygienické úrovni tehdejších sociálních a hospodář-
ských zařízení.) Možná i z tohoto důvodu jej ve stejném roce vystřídal „nový arcidě-
kan“ Jiří Bílek. 
 Na jiném místě Zpravodaje věnujeme trochu více pozornosti třem osobnos-
tem, které stály v čele římskokatolické církve v Kutné Hoře od konce 18. do počátku 
20. století. Jsou jimi Ferdinand Hausa, Josef Herzán a Karel Vorlíček. Společné pro 
ně bylo jejich zapojení do veřejného života ve městě zejména v sociální a vzdělávací 
oblasti. 
 Posledních sto let již můžeme v našem historickém nástinu považovat za 
„současnost“. Po mons. K. Vorlíčkovi nastoupil na arciděkanský úřad František X. 
Pekárek (1922-1937), po něm Jan Kohel (1938-1955), dále následovali s označením 
administrátor Vilém Müller (1951-1985), Josef Preisler (1985-1989) a Vladimír Hro-
nek (1989-2007 – od roku 1995 arciděkan). Od roku 2007 stojí v čele kutnohorské 
farnosti arciděkan Jan Uhlíř.  

Karel Vorlíček  
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KNĚZ JAKO PASTÝŘ 

 Pro tento rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok kněží. Je to příležitost zamys-
let se na tím, kdo to kněz vlastně je. Stále více si dnes uvědomujeme, že kněz je pas-
týř: má se starat o věřící tak, že je provází na jejich cestě dorůstání v Krista (Ef 4,13). 
Toho může dosáhnout tak, že se celým svým životem bude účastnit na růstu těch, 
kteří mu byli svěřeni. Můžeme se ptát, čím vším se může kněz účastnit na životě 
druhých, a dále pouvažovat nad tím, z čeho tato jeho účast vyrůstá. 
 Každé životní poslání je tu proto, aby jím byl člo-
věk užitečný druhým lidem. Kněžské poslání spočívá 
v tom, že je nablízku lidem trojím způsobem. 1) Lidé 
dnes velmi ocení, když kněz svůj životní příběh spojí 
s těmi, kdo jsou okolo něj: když se svou osobou účastní 
života farníků, věřících, spoluobčanů ve městě. Tento rys 
kněžství známe jako „lidskou tvář kněze“. 2) Kněz je do 
farnosti poslán proto, aby tam představoval a vedl život 
církve. Není možné proti sobě postavit život dobrého 
člověka a život církve; jedno bez druhého nemůže být, 
jako je holý nesmysl říci, že pro zdravou společnost po-
třebujeme pouze poctivé lidi a bez společenských insti-
tucí se zcela obejdeme. Kněz, který bude sice dobrým 
člověkem, ale s církví nebude chtít mít nic společného, 
nebude dobrým knězem. 3) Kněz přivádí věřící ke Kris-
tu, který není nikdy oddělený od církve, tj. od svátostí, společenství svatých v nebi, 
od zápasu a usilování vítězství Evangelia v tomto světě. Díky knězi mají tedy lidé 
v církvi přístup k Boží milosti. Trojím způsobem je tedy kněz lidem nablízku a pro-
vází je: svým lidstvím, tím, že je součástí církve, a konečně tím, že v jeho kněžském 
úsilí i díle je každému věřícímu udělována Boží milost, což je dar, který je pro život 
z víry, naděje a lásky velmi důležitý. 

Lubomír Krátký 

 K hořanské kapličce se v minulosti 
putovalo procesím od farního kostela 
v Gruntě (dnes filiální Kutné Hory), ces-
tou se průvod zastavoval v polích, aby vy-
prosil hojnost Božího požehnání, úrodu, 
příznivé počasí a vše dobré pro obyvatele 
celého okolí. Bylo to vždy na jaře, v týdnu 
před slavností Nanebevstoupení Páně. 
V roce 1901 byl manžely Marií a Františ-
kem Moravcovými z Hořan č. 1 založen 
finanční fond k budoucímu uchování kap-
le. Bohužel, tak jak to u nás často bývá, byl 
fond později zkonfiskován, znehodnocen a vykraden.  
 Tato nepatrná, Matce Boží zasvěcená stavba je příkladem životního stylu, 
křesťanských hodnot, víry a moudrosti našich předků. Nejen prostá krása stavby, 
ale hlavně její poselství může mnohé na složitých životních cestách oslovit i dnes. 
Přijměme k tomu pozvání i během letošní májové pobožnosti ve středu 5. května od 
18.00 hod. 
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P. Prokop Brož 

 Od doby založení hlavních kutnohorských kostelů, sv. Jakuba (původně Pan-
ny Marie) v roce 1330, sv. Barbory roku 1388 a později i Panny Marie Na Náměti, 
k nimž v době baroka přibyly další, se v nich vystřídalo množství kněží, jimž v čele 
stáli děkani nebo arciděkani (titulatura byla neujasněná). I těch je celá řada. První 
písemnou zmínkou v kutnohorských písemnostech je latinsky psaná závěť kněze 
Řehoře z roku 1464. 
 Od této doby, tedy od 2. poloviny 15. století, 
lze do počátku 20. století vystopovat dalších 34 
jmen arciděkanů. Někteří z nich začali zastávat ten-
to úřad po předchozím působení v Kutné Hoře, jiní 
přišli – po žádostech a výběru městské rady – 
z jiných míst.  
 Písemné údaje, které jsou o osobách arcidě-
kanů k dispozici, jsou značně neúplné a kusé, pouze 
ilustrativně nám zprostředkovávají jejich některá 
životopisná data. Nedovídáme se téměř nic o vnitř-
ním životě těchto kněží, o jejich teologickém vzdělá-
ní, hloubce víry a formách jejího předávání, o jejich 
náboženských názorech. Život arciděkanů a kutno-
horských kněží vůbec se odehrával uprostřed celo-
společenských událostí, byli součástí celkové světo-
názorové, sociálně politické i ekonomické atmosfé-
ry své doby. Stejně jako další významné osobnosti, 

ARCIDĚKANI V KUTNÉ HOŘE – HISTORICKÝ OBRÁZEK 

 Jak se tato schopnost účastnit se života věřících rodí v srdci a duši kněze? 
Začíná čirým Božím obdarováním, Boží milostí. Z Ducha svatého, v modlitbě a úz-
kém spojení s Bohem se kněz otevírá všem věřícím a prosí, aby jeden každý i všichni 
jako celek den za dnem rostli v poznávání Boha. K tomu je třeba, aby se fakticky 
potkávali a dali svému životu církevní rys. Kněz nemůže být jen guru, který se jed-
notlivě s věřícími stýká a umí poradit a vést (jakkoli i to je záslužná služba), ale stá-
vá se tím větší kněžskou osobností, čím více přivádí ke Kristu, tj. do církve, která je 
místem spojení člověka s Bohem. Jenže zde pastýřská služba nekončí, ale spíše začí-
ná: kněz dává k dispozici celé své člověčenství, všechny své dovednosti, kompeten-
ce, vlohy a čas. To vše postupně daruje těm, ke kterým byl poslán. 
 Aby kněz dobře doprovázel věřící na společné cestě následování Krista, musí 
do svého života přijmout jeden velmi důležitý moment: oběť. Proč? Propojit lidskou 
blízkost, církevní život a postupné utváření života podle Krista ve zcela konkrétních 
a jedinečných podmínkách, vstoupit do lidských příběhů a mít na nich faktickou 
účast znamená vzdávat se svých vlastních představ, umírat sám sobě a svým dočas-
ným plánům i nadějím. Člověk zjišťuje, že skutečný pastýř je ten, který dává život za 
své ovce (Jan 10,15). Knězem se člověk stává okamžikem svěcení; pastýřem se kněz 
stává tehdy, kdy bolestivé a často neřešitelné životní situace svých věřících začne 
řešit tak, že je vnoří do Kristovy oběti, aby je následně začlenil do bohatého života 
farního společenství a obětoval jim i něco ze svého vlastního lidství. 
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do jejichž řad bezesporu patřili, arciděkani stáli vysoko na společenském žebříčku 
města a od většiny ostatních prominentů se lišili především výrazně vyšší vzděla-
ností. Většinou zároveň patřili k zámožné vrstvě obyvatel, v Kutné Hoře si kupovali 
domy, někteří byli zapojeni do horního podnikání a v době utrakvismu byli mnozí 
z nich coby kališničtí kněží ženatí a měli rodiny. Tato skutečnost je patrná zejména 
v závětích, které před smrtí pořizovali. 
 Po již jmenovaném knězi Řehořovi následovali v průběhu staletí další. Byli to: 
Svatomír Zrůbek z Újezda, Jan Buchal, Václav Řezníček, Matouš, Benedikt, Jan Ha-
bart, Jan Semín Turnovský, Sixt Candidus, Valentin Šubart, Jakub Melisseus Krt-
ský, Václav Štefan Teplický, Jeremiáš Denhart, Matouš Apián – byl prvním pobělo-
horským katolickým děkanem, Barion, Matouš Jiří Černohorský, Šebestián 
Zbraslavský, Václav Klaudius Nepomucký, Samuel Puš, Martin Pavel Kemlich, Gru-
bius, Jakub Ferdinand Lanškrounský, Sigismund Hieserle z Chodů, Zachariáš Kle-
car z Růžokvětu, Jan Dačický z Heslova, Václav Jindřich Erithrei, František Samo-
lis, Ignác Novomlýnský, Ferdinand Hausa, Josef Herzán, Jan Křikava, Josef Peřina, 
Karel Vorlíček. 
 K významným osobnostem patřil první ar-
ciděkan Svatomír Zrůbek z Újezda, který zastával 
úřad po dobu patnácti let, na přelomu 15. a 16. 
století. Byl rovněž správcem školy u Vysokého 
kostela (tj. Sv. Jakuba). Bližší příbuzné zřejmě 
neměl, protože ve své závěti z roku 1508 pamato-
val výhradně na kutnohorské kostely a na městský 
špitál. Do veřejného života byl zapojen určitě i 
jako zhotovitel různých písemností a z tohoto dů-
vodu vlastnil osobní pečeť. Je o ní zmínka v zápise 
z roku 1506, kdy hlásil její ztrátu a činil opatření. 
Pečeti měli i ti z arciděkanů, kteří pocházeli z řad 
šlechty (obraz na pečeti byl shodný s obrazem na 
jejich rodovém erbu). Zcela jistě užíval rodový 
znak Jan Dačický z Heslova, vzdálený potomek 
kutnohorského kronikáře Mikuláše Dačického, 
který byl na místě kutnohorského arciděkana od konce 17. století. Zajímavostí je, že 
k roku 1696 máme doložen jeho vlastnoruční podpis.  
 Za velmi významného církevního představitele můžeme považovat i Václava 
Štefana Teplického, který zastával úřad arciděkana přes dvacet let a zemřel v roce 
1621 na mrtvici na svatbě své dcery. Členové jeho rodiny – dva synové a dcera 
s manželem, rovněž knězem – pak v důsledku pobělohorských politických událostí 
emigrovali. Štefan Teplický stál počátkem 17. století v čele kutnohorské kališnické 
konzistoře a byl rovněž členem konzistoře pražské. Z jeho závěti se dozvídáme nejen 
o rozsáhlém hmotném majetku, který během svého života nashromáždil (tři domy 
v Kutné Hoře v celkové hodnotě 500 kop grošů českých, dům v Čáslavi v hodnotě 
200 kop gr. č. a pole v Kutné Hoře na Rovni a v Čáslavi v hodnotě téměř 200 kop gr. 
č.), ale také o vlastnictví latinských a českých knih, což v tehdejší době nebylo ani 
zdaleka běžné.  
 Majiteli nemovitostí – domů, zahrad a polí byli i někteří další arciděkani. 
Kněze Jana Semína patrně zčásti přinutil k zakoupení vlastního domu v roce 1569 

Erb Dačických z Heslova 


