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OTEVŘENÍ KOSTELA SV. JAKUBA 

Žehná vám P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
 koncem května jsme zahájili dlouhodobou přípravu na lidové misie farnosti. 
Cílem je především v každém z nás „oživit oheň Božích darů, které nám byly dá-
ny“ (srv. 2 Tim 1,6). Upřímně se těším, že naše společná modlitba za obnovu farnos-
ti a služba bratří misionářů nás k tomuto cíli dovedou.  
 K radosti ze setkání s Bohem patří i „zhmotněné“ vyjádření víry člověka za-
chycené v umění. Proto právě v tomto čísle budeme moci více poznat duchovní sto-
py našich předků zachycené v sakrální architektuře, ať už ve velkých kostelech či 
malých kapličkách. 
 Vrcholem farního prázdninového života bude jistě svátek patrona farnosti sv. 
Jakuba. Protože je v bezprostřední blízkosti i data vydání buly (20. července 1410) 
potvrzující existenci farnosti před 600 lety, rozhodli jsme se pozvat k tomuto slave-
ní všechny, kdo žijí v Kutné Hoře. Proto se dočtete i o bohaté nabídce duchovního 
a kulturního programu. Prosil bych vás, abyste pozvali své známé, přátele, sousedy 
či své spolupracovníky. Jenom tak se i oni dozvědí, že farnost není pouze do sebe 
uzavřené „tajemné společenství“, ale je součástí života města a snaží se přispívat 
k jeho duchovnímu a kulturnímu rozvoji. Vrcholem tohoto víkendu bude v neděli 
25. července slavností poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba, kterou bude sloužit vzác-
ný host, kněz a významný pedagog prof. Petr Piťha. Při bohoslužbě budeme Bohu 
děkovat i prosit za všechny kdo žili či žijí v naší farnosti.  
 Začíná čas prázdnin a dovolených, a tak bych vám všem, zvláště rodinám, rád 
popřál klidné i dobrodružné dny strávené na krásných a vám příjemných místech. 
Ať tento společně strávený čas upevní vaše rodiny, umožní vám zastavit se, odpoči-
nout si a radovat se z života i krás tohoto Bohem stvořeného světa.  

 Vzhledem k letošnímu výročí farnosti jsme se rozhodli během prázdnin 
zpřístupnit kostel sv. Jakuba. Protože se jedná o duchovní centrum života našeho 
společenství a prostor určený především k bohoslužbám, bude se jednat o prohlídky 
pro omezený počet návštěvníků doprovázené výkladem. Otevřeno bude v červenci 
a srpnu od 10 do 16 hodin a prohlídky budou každou půl hodinu. Vstupné bude vě-
nováno na opravu střechy kostela.  
 Pro Kutnohořany či případné jiné návštěvníky bude kostel volně přístupný 
při Oslavě sv. Jakuba (24. – 25. července). Kostel kromě jiných celoročních kultur-
ních akcí bude též otevřen v září v rámci projektu Dny evropského dědictví. Kdo by 
toužil po noční prohlídce tohoto chrámu, může každé prázdninové úterý využít na-
bídky Kutnohorského léta. 

P. Jan Uhlíř 
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OSLAVA SV. JAKUBA 
 Svátek svatého apoštola Jakuba, který připadá na 25. července, je pro kutno-
horskou farnost každoročním důvodem k oslavě. Jelikož si ale připomínáme 600 let 
farnosti, je pro nás tento den letos ještě významnější. Proto se na poslední čer-
vencový víkend připravuje pestrý kulturně-duchovní program nazvaný Oslava 
svatého Jakuba. Jeho podrobný rozpis najdete na samostatné straně tohoto vydá-
ní Zpravodaje. Zvučná jména jako Petr Piťha, Karel Paukert nebo Vítězslav Marčík 
ml. by měla být sama o sobě zárukou kvalitních a obohacujících zážitků. 
K doprovodu nedělní mše svaté přijali pozvání královéhradečtí Gentlemen Singers, 
které jste mohli slyšet při slavnostní bohoslužbě požehnání sedlecké katedrály loni 
v říjnu. Nebudou chybět prohlídky svatojakubského kostela, svatobarborských zvo-

ZMĚNY BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH 
 O prázdninách budou v Kutné Hoře bohoslužby ve všední den pouze 
v pondělí, ve středu a v pátek v 18.00 u Sv. Jakuba. Sobotní mše sv. v 7.25 bude 
podle možnosti vždy předem ohlášena. Nedělní bohoslužby prozatím zůstávají beze 
změny.  
 Vzhledem k nedostatku kněží v diecézi máme z biskupství doporučeno, aby se 
v případě nepřítomnosti kněze ve farnosti (dovolená, nemoc…) dávala přednost ko-
nání bohoslužeb slova vedenými jáhny či pověřenými laiky, před výpomocí ostat-
ních duchovních, kteří jsou zvláště v neděli sami dostatečně vytíženi ve svých far-
nostech. Vzhledem k odchodu kaplana P. Jägera taková situace u nás určitě občas 
nastane. Je to výzva i pro farní společenství, abychom si vážili možnosti slavení mší 
sv. a též abychom se v případě nezbytnosti učili společně slavit i neděli jiným Bohu 
milým způsobem.  

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  
 Vzhledem k dobré zkušenosti 
z letošního roku jsme se sestrami voršil-
kami domluvili, že výuka náboženství 
pro 1. až 5. třídy bude ve školním roce 
2010/2011 opět ve čtvrtek v 16.00 hod. 
na církevním gymnáziu. Mše sv. pro 
děti bude od září vždy každý 1. a 3. čtvr-
tek v měsíci od 17.00 hod. v klášterním 
kostele. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ bude 
výuka zařazena do rozvrhu gymnázia. 
Pokud by někomu tento čas nevyhovoval, 
je možné se osobně domluvit. 
 Věřím, že tato informace vám v závěru prázdnin pomůže při sestavování mi-
moškolního programu vašich dětí a děkuji, že výuku náboženství pokládáte pro vý-
chovu svých dětí za potřebnou. 

P. Jan Uhlíř 

P. Jan Uhlíř 

 

 15  

KALENDÁŘ AKCÍ 
Čt 24. 06. Oživená terasa – Vítání léta (15.00 – Trebišovská ulice) 

So 26.6. Schůzka Slunečního kmene (9.oo – fara v Sedlci) 
Výlet Concordie do Přibyslavi (8.40 – vlak Kutná Hora, hl. n.) 

Ne 27.6. Poutní mše sv. v Nové Lhotě (10.30 – kostel sv. Jana Křtitele) 

St 30.6. Mše sv. na ukončení školního roku církevního gymnázia 
(9.00 – kostel sv. Jakuba) 

 1.–9.7. Tábor Slunečního kmene 

Po 5.7. Slavnost Cyrila a Metoděje  
(9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 18.7. Mše sv. na poděkování, loučení P. Jäger (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 20.7.  Mše sv. za odpuštění a smíření, 600. výročí vydání papežské buly  
(18.00 – kostel sv. Jakuba) 

So 24.7. Poutní mše sv. ve Zdeslavicích (13.30) 

 24.–25.7. Oslava sv. Jakuba 

Ne 25.7. Poutní mše sv. (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 25.7. Poutní mše sv. v Paběnicích (10.30 – kostel sv. Jakuba Staršího) 

Ne 1.8. Pouť v Sudějově 

 9.-14.8. Chaloupka Concordie 

Ne 15.8. Poutní mše sv. (18.00 – kostel Matky Boží) 

 23.–27.8. Ministranti na kolech 

Ne 29.8. Mše sv. s mons. Vladimírem Hronkem (dopolední bohoslužby) 

Ne 5.9. Pěší pouť farníků ke kostelu sv. Jakuba v Jakubu (odpoledne) 

 V měsíci květnu proběhla hned dvě setkání Pastorační rady farnosti, a to ve 
čtvrtek 27. a následně v sobotu 29. Obě jednání byla výlučně zaměřena na program 
chystaných lidových misií v listopadu tohoto roku. Byl diskutován předložený návrh 
každodenního programu. P. Stanislav Bindas, CM objasnil některé nejasné body 
(např. misijní kříž, návštěvy v Domově důchodů a v nemocnici...) Úkolem PRF bylo 
pokusit se nalézt a zajistit možná místa pro jednotlivé katecheze různých skupin 
(muži, ženy, děti, mládež), aby vyhovovala svojí dostupností a vybaveností. 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

Zapsal P. Pavel Jäger 
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GLOBUS – SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL 

 Možná jste těsně před Vánocemi 
zaznamenali zprávu o tom, že Oblastní 
charita získala od Konta Bariéry mikrobus 
na dopravu seniorů či o osob s postižením, 
případně nemocných. Toto auto jste 
v ulicích zatím neměli možnost vidět, pro-
tože stav vozovek nebyl vhodný pro start 
nové dopravy a protože tato služba vyža-
duje velkou přípravu. 
 V současné chvíli začínáme s automobilem konat cvičné jízdy pro osoby 
z cílové skupiny a připravujeme projekt pravidelného provozu. Prázdninové jízdy 
nabízíme skupinám osob s různým postižením, případně skupinám seniorů. Auto-
mobil je devítimístný, to znamená, že je možné svézt osm pasažérů. 
 Kromě jiného také sbíráme informace od lidí, kteří by služby automobilu rádi 
využili. Kam potřebují dovézt, jak často, kolik jsou schopni na takovou službu při-
platit. Pro zjišťování potřebnosti uvítáme také dobrovolníky, kteří budou ochotni se 
v některých dosud dopravně nedostupných lokalitách lidí zeptat. Dobrovolníkům 
nabízíme samozřejmě přípravu a organizaci. 
 Vytváříme interní jízdní řád, již nyní víme, že chceme seniory a ostatní osoby 
dovézt co nejblíže k úřadům v centru města, k pečovatelským domům, k domovu 
důchodců, k poliklinice, ale i ke hřbitovu, kam vlastně zajíždí jen autobus jedoucí na 
Kolín. Podstatné je, že mikrobus bude projíždět centrem, kam nejezdí autobus 
MHD a na okrajová místa (např. Karlov). 
 Auto v jeho plné kráse si budete moci prohlédnout a vyzkoušet na již avizova-
né akci Oživená terasa – Vítání léta ve čtvrtek 24. června 2010 od 15.00 hodin 
v zahradě v Trebišovské ulici. 

 
 Doufáme, že tato nová služba bude ku prospěchu co největ-
šímu počtu potřebných lidí.  
 
 Chcete-li se zapojit jako dobrovolníci, sdělit nám nějaký 
svůj postřeh či podnět nebo získat více informací jako budoucí 
pasažéři, kontaktujte prosím: Marie Macková, tel.: 327 512 257, 
731 598 876. 

vostavbu lékárny U Jednorožce na 
Rejskově náměstí. Ze zcela současné 
zástavby na prolukách po zaniklých do-
mech bych chtěl vyzdvihnout dům se 
skleněnou věží na Komenského náměstí 
a čerstvě dokončovanou novostavbu na 
Anenském náměstí. V obou případech 
oceňuji především snahu o originální 

řešení bez jakýchkoliv forem historis-
mu, který by měl za cíl pouze 
„zapadnout“ do daného prostředí.  
 
 
Děkuji za rozhovor 

P. Pavel Jäger 
 

Marie Macková 
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KLÁŠTERFEST 3 OČIMA POŘADATELŮ 

Za pořadatele Klášterfestu Katka Telecká 

 Při zběžném pohledu na program třetího 
Klášterfestu na první květnový den si mohl lec-
kdo pomyslet, že jsme si letos vzali skutečně vel-
ké sousto. Při pohledu na hromadu papírů, které 
se týkaly příprav a vyřizování oficialit, jsme měli 
podobný pocit my sami, nemluvě o práci 
s rozpočtem. Všechno se pohybovalo 
v několikanásobcích loňských měřítek. Devět 
kapel a jedno divadelní představení je na jeden 
malý festival už opravdu dost.  
 A tak byl letošní Klášterfest mnohem více než dříve otevřen Boží milosti 
a naší důvěře, že tam, kde nebudeme moct sami, pošle nám do cesty ochotné 
a schopné lidi, kteří nám pomohou. Stalo se. Od momentu, kdy jsme začali Klášter-
fest chystat, jsme nenarazili na nikoho, kdo by 
nám odmítl pomoc. Do příprav se zapojily de-
sítky dobrovolníků, kteří se postarali o hladký 
průběh festivalu: od příprav plakátů a zajišťo-
vání občerstvení přes přípravy prostor 
v klášteře a starost o doprovodný program až 
po závěrečný úklid a celkové vyúčtování. Na 
Klášterfestu má podíl i řada lidí zvenčí, kteří na 
dobré slovo nebo za pakatel zapůjčili nebo obstarali spoustu technického vybavení. 
Obrovskou zásluhu mají samozřejmě i dárci, jimž patří dík nejen za samotné finanč-
ní prostředky, ale i za důvěru, kterou spolu s nimi do festivalu vložili. Hold vzdává-
me i účinkujícím, kteří trpělivě a chápavě snášeli všechny technické nedostatky 
a i přes ně dokázali návštěvníkům nabídnout výborný umělecký zážitek. Všem těm-
to lidem děkujeme za jejich ochotu a nezištné nasazení.  
 Touto cestou chceme ale poděkovat především Vám všem, kdo jste Klášter-
fest podpořili svými modlitbami a také tím, že jste prostě přišli. To je pro nás totiž 
hlavním důvodem a motivací pokračovat dál a příští rok se do příprav pustit znovu. 
Doufáme, že se budete těšit spolu s námi. 

Katka Telecká 

nů a běžně nepřístupných prostor budovy arciděkanství. 
Chystá se rovněž netradiční program pro děti a jazzové od-
poledne s občerstvením (zde je vítána každá pomocná ruka). 
 Celá Oslava svatého Jakuba pro nás může být výzvou 
slavit toto výročí nejen v užším kruhu farního společenství, 
ale otevřít se i svým spoluobčanům, kteří mají jakožto Kut-
nohořané ke kostelu svatého Jakuba rovněž specifický vztah. 
A pokud ne, mohou ho touto cestou začít vytvářet. Připrav-
me se na tuto příležitost, pozvěme své známé a sousedy, 
ukažme, že farní kostel není jen církevní stavbou, ale že je 
duchovním centrem celého města. 
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PRVNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI EUCHARISTIE 
 Dne 16. května 2010 jsme my tři — Deniska 
Beranová, Kuba Čermák a jeho sestra Bára Čer-
máková v kostele sv. Jakuba poprvé přistoupili ke 
svátosti eucharistie. Připravovali jsme se na ni 
dlouhou dobu při několika setkáních s panem 
kaplanem Pavlem Jägerem. Říkali jsme si o zákla-
dech naší víry a nejdůležitějších věcech pro přijetí 
této svátosti. Po přípravách na faře, doma 
i v kostele jsme šli dvakrát ke svátosti smíření, 
abychom poznali, co děláme v životě špatně, upřímně toho litovali a tak se očistili 
od všech hříchů. 
 Nakonec nastal ten slavný den a my jsme šli poprvé ke svátosti eucharistie. 
Byl to pro nás výjimečný a velmi sváteční den, stejně tak i pro naše rodiče a všechny 
ostatní. Při mši jsme poprvé přijali Tělo a Krev Kristovu. Takže teď jsme ti správní 
křesťané! Jsme za to šťastni, protože máme rádi Boha, chceme se dostat do nebe. 
Chceme být stále s ním. 
 
Děkujeme celé farnosti a hlavně Bohu. Deniska Beranová, 10 let 

FARNÍ DEN 

 Čtvrtou květnovou neděli se za vymodlené-
ho počasí uskutečnil každoroční farní den. Tato 
jarní párty byla vyloženě povedená. Dorazili nejen 
farníci kutnohorští, ale také sedlečtí, novodvorští, 
kaňkovští nebo třebonínští, zbraslavičtí a kolínští 
a vůbec všichni, pro které nebyla vzdálenost 
k zahradě kláštera Voršilek nepřekonatelná. A tak 
jsme si mohli u chutného prasátka popovídat se 
známými i s těmi, které běžně vídáme jen v koste-
le nebo na cestě z něj a nebo s těmi, které nevídáme vůbec. Kromě grilovaného ma-
sa, piva a kofoly tu byla možnost dát si čerstvý langoš nebo pečenou buchtu 
s kafíčkem. Na veškerém občerstvení se podíleli moc šikovní farníci a byla to bašta! 
 Volný program celého odpoledne byl pojatý v duchu relaxace a pohody. Zá-
koutí prostorné zahrady využívaly skupinky farníků bavících se podle svého gusta. 
Mladé maminky měly připravené zábavné hry pro děti. Nejoblíbenější byly bouchací 
balónkové války. Do hudebního kotle lákaly skupiny Kukukaka a Houby s Woctem. 
Do prostor refektáře byl zvaný každý, kdo se chtěl dozvědět něco o farnosti, o tom, 
co se právě chytá a s čím jsou největší problémy. Každý zde mohl připojit své vlastní 
návrhy a nové nápady na vše, co se týká pořádaných akcí, bohoslužeb, kněžské služ-
by, zkrátka farního společenství, do kterého všichni nepochybně patříme. Jedním 
z pozvaných byl také bývalý kaplan farnosti mons. Tomáš Holub. 
 Okouzlujícím a po všech stránkách příjemným zážitkem bylo vystoupení ro-
diny Mackovy pod trefným názvem Cirkus Macek. Účinkující bez složitých rekvizit 
(pouze s jedním pláštěm, promítačkou, kytarou a několika hrnci) dokázali vytvořit 
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se na mistry působící v této huti a po-
dobné to bylo i s jednotlivými členy ra-
dy, významnými měšťany, kteří zaměst-
nali tyto mistry na výstavbě svých sou-
kromých sídel, např. Hrádku, Kamen-
ného, Sankturinovského či Knížecího 
domu.  
 
3) Ke konci 19. století se péče o chát-
rající chrám sv. Barbory ujal archeo-
logický spolek Vocel, který se později 
staral i o ostatní památky v celém 
městě. Jaký způsobem však probíha-
la „údržba“ ostatních sakrálních pa-
mátek v období před založením toho-
to spolku? 
 Období před založením Archeolo-
gického sboru Vocel nebylo skutečně 
pro kutnohorské památky příliš růžové. 
Na konci 18. století, když došlo ke zru-
šení dvou významných církevních řádů 
ve městě – jezuitů a sedleckých cisterci-
áků a také řady kostelíků rozesetých po 
obvodu města, připadly zbylé kostely, 
v nichž byl zachován liturgický provoz, 
tzv. Náboženskému fondu. Ten s velmi 
minimálními prostředky „udržoval“ tyto 
stavby ke svému účelu. A tak musel ob-
rovské náklady na opravy převzít stát, 
od poloviny 19. století prostřednictvím 
Centrální památkové komise ve Vídni. 
Před ustavením sboru Vocel byl napří-
klad v roce 1805 a v letech 1853-1854 
základně opraven chrám Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci, připravovala se 
i rekonstrukce chrámu sv. Barbory.  
 
4) Vzhled kostela sv. Jakuba v průbě-
hu uplynulých staletí dostál více 
změn. Množství tehdejších stavebních 
ú p r a v  n ě k d y  r a d i k á l n ě 
„modernizovalo“ starý, nevyhovující 
prostor. Lze na tomto příkladu nějak 
postřehnout změnu našeho dnešního 
vztahu k architektonickým památ-
kám ve srovnání s dřívější dobou? 
 V dřívějších dobách sloužily kos-
tely plně svému liturgickému účelu. Po-
kud bylo potřeba upravit prostor jakkoli 

upravit, stalo se tak, ale nutno dodat, že 
ne vždy také citlivým způsobem. Dovolil 
bych uvést jednu historku z kostela sv. 
Jakuba, která se odehrála roku 1800. 
Tehdy milčický rychtář a známý písmák 
František Vavák navštívil Kutnou Horu 
a také tento kostel, jehož interiér zrovna 
procházel úpravou a byl vybílen. Vavák 
byl svědkem, jak necitlivě byly osekává-
ny baldachýny ze 14. století na mezilod-
ních pilířích, aby se pod ně vešly obrazy 
z bývalé jezuitské koleje. Na jeho 
přímluvu byly alespoň dva baldachýny 
zachovány. Dnes už by k takovým úpra-
vám nedošlo. Kostely obecně jsou vní-
mány už více jak stopadesát let jako kul-
turní dědictví národa a tvoří kmenový 
památkový fond státu.  
 
5) Při své práci na projektu Zmizelá 
Kutná Hora, jste v dochovaných ma-
teriálech nacházel stavby, které z po-
vrchu města skutečně zmizely. Řekl 
byste, že byly nahrazeny nějakou ji-
nou adekvátní hodnotou, nebo sku-
tečně Kutná Hora ztratila něco pod-
statného? 
 Každá doba přináší do historické-
ho jádra města svoji stopu, která záro-
veň vypovídá o její intelektuální a tech-
nické úrovni. Když tedy dnes obdivuje-
me například barokní palácové domy, 
musíme si uvědomit, že zároveň zanikly 
třeba velmi hodnotné dva nebo tři gotic-
ké domy. Myslím si, že velmi příkladný 
přístup k novostavbám v historickém 
jádru města mělo období první česko-
slovenské republiky, zde bych chtěl vy-
zdvihnout hlavně objekt kina Modrý 
kříž s expresivně kubistickým tvarová-
ním štítu nebo blízký objekt drogerie na 
nároží Havířské a Tylovy ulice 
s vysunutým „arkýřem“ od místního 
architekta Rudolfa Ryšána. Pozdější 
období přineslo spíše rozporuplný kon-
trast s okolní zástavbou např. v budově 
hotelu Mědínek na hlavním náměstí 
nebo bezduchou „kontextuální“ no-



 12 

 

 

1) Leckterého návštěvníka Kutné Ho-
ry zaujme monumentálnost místních 
kostelů a množství různých sakrál-
ních prvků v celém městě (kapličky, 
sochy nebo malby na domech). Může-
me v dnešní době říci, kdo tehdy dal 
ten hlavní podnět k jejich budování? 
 Lze velmi obecně říci, že četnost 
sakrálních staveb i jejich vybavení nebo 
různé prvky rozeseté po městě byly pro-
jevem osobní zbožnosti větší části oby-
vatel města. Kutná Hora byla až do 19. 
století jedním z nejlidnatějších měst 
v českém království a ve středověku je-
ho pokladnicí, odtud tedy pochází ten 
velký počet všech hmotných projevů 
zbožnosti, které zároveň ukazují, že se 
na nich tehdy nešetřilo. Upozornil bych 
ale také na skutečnost, že dnes vnímá-
me jen střípky z bývalého bohatství Kut-
né Hory. Když bychom se přenesli třeba 
do 15. století, napočítáme v obvodu 
města a jeho nejbližším okolí 13 kostelů, 
dnes z nich existuje pouze pět. Zanikla 
například také většina středověkého 
vybavení chrámu sv. Barbory, když při-

šli jezuité, některé jezuitské vybavení 
zase zaniklo, když přišli puristé na konci 
19. století, a tak bychom mohli pokračo-
vat.  
 
2) Ovlivnil vzhled a architektura 
místních kostelů nějakým způsobem 
i provedení jiných staveb ve městě? 
 Rozhodně k vzájemnému ovlivňo-
vání docházelo, hlavním prostředníkem 
tohoto „přenosu“ byly stavební hutě 
působící na významných stavbách, tedy 
zejména kostelech, a vzájemná prováza-
nost objednavatelů. Abych to konkrét-
něji přiblížil, můžeme vzít za modelový 
příklad chrám sv. Barbory na přelomu 
15. a 16. století. Výstavbu chrámu finan-
covalo město prostřednictvím městské 
rady, v níž zasedali ti nejbohatší a nej-
vlivnější měšťané. Stavbu svatobarbor-
ského chrámu prováděla stavební a ka-
menická huť, jejíž členové byli zároveň 
členy místních cechů. Potřebovala-li 
tedy městská rada postavit nějakou ve-
řejnou stavbu, např. v té době Kamen-
nou kašnu nebo novou radnici, obrátila 

ROZHOVOR—PHDR. ALEŠ POSPÍŠIL 

 O rozhovor jsme požádali PhDr. Aleše 
Pospíšila, historika umění a pracov-
níka Národního památkového ústa-
vu. Celý svůj vědecký zájem zaměřuje 
na naše město. Mimo jiné stojí za 
projektem, jehož výstupem byla vý-
stava a publikace Zmizelá Kutná Ho-
ra a také internetové stránky 
www.zmizelakutnahora.cz.  
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Barbora Hylská 

UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU SV. VORŠILY 
 Měsíce duben a květen byly na Církevním gymnáziu ve znamení zkoušek. Ty 
přijímací proběhly ve dnech 22. a 23. dubna, náhradní termín pro jednu uchazečku 
byl 10. května. Přijato bylo 30 studentů. Zájem byl daleko větší, takže ani v odvola-
cím řízení nebylo možné všem zájemcům kladně vyhovět.  
 Maturitní zkoušky se konaly ve dnech 10. – 14. května za předsednictví Mgr. 
Miroslavy Párové z Biskupského gymnázia 
v Hradci Králové. Z 29 studentů oktávy skláda-
lo maturitu 28, šest studentů prospělo 
s vyznamenáním, dvě studentky neprospěly 
z jednoho předmětu. Ony dvě a student, který 
k maturitě nebyl připuštěn, vykonají zkoušku 
9. září 2010. Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení se konalo v klášterním kostele 
v poslední den maturit odpoledne. Mši svatou 
celebroval královéhradecký biskup mons. Josef 
Kajnek, přítomny byly kutnohorské i pražské 
sestry voršilky, učitelé a pochopitelně rodiče a přátelé maturantů. Poté následoval 
malý raut v prostorách školy, který nabízel prostor k neformálním rozhovorům. 
 V květnu se v gymnáziu uskutečnily tři semináře v rámci cyklu Historie – uči-
telka života. Témata tentokrát byla: Historie Sokola v Kutné Hoře, Náboženství 
a církve v životě Kutné Hory a Historie skautů v Kutné Hoře. 
 Z celé řady sportovních akcí stojí za zmínku výborná umístění studentů ve 
florbalovém turnaji církevních škol, který škola pořádala, či v turnaji ve fotbale mezi 
voršilskými školami.  
 Fyzickou zdatnost prokázali učitelé, kteří 20. května společně putovali 
z Leštiny u Světlé do Golčova Jeníkova. Ve starobylém kostelíku v Kozohlodech, 
kterými cesta vedla, měli mši svatou. 

atmosféru, při které měly vykulené oči a otevře-
nou pusu nejen děti. A ještě dlouho se tady bu-
de povídat o růžovém království a drakovi nebo 
o opičce, která hledala svou maminku. Umění 
fascinovat a rozesmát všechny věkové kategorie 
si zaslouží obdiv, a tak říkám, jsou to frajeři. 
 Jediné dva předem dané a nutně dodrži-
telné časy byly obvyklá mše sv. o deváté a od-
polední osmnáctá, kdy začínal v kostele sv. Ja-
kuba závěrečný koncert. Přijela zazpívat ně-
kdejší farnice a operní sólistka Eva Štruplová, se kterou vystoupil náš varhaník Mi-
chal Hanuš. Koncert, na kterém se vystřídaly skladby od známých umělců Bacha, 
Handela, Mozarta, Ebena nebo Wiedermanna, byl zakončen opakovanou Shuberto-
vou skladbou Ave Maria. 
 Koncert však nebyl definitivní tečkou za tím vším. Nálada farní pospolitosti 
se přenesla i dál, do našich domovů, a tak věřím, že ještě spousta z nás byla připra-
vená společně fandit naším hokejistům proti Rusku. Farní den stál zato! 
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PODĚKOVÁNÍ 

 Začátkem srpna odejde P. Pavel Jäger na další místo do Nového Města nad 
Metují. Přestože jsme tušili, že se tak někdy stane, myslím si, že nám jeho dary bu-
dou chybět. Rád bych se tedy krátce nad jeho působením zamyslel a samozřejmě mu 
i poděkoval.  
 Přišel k nám jako jáhen. Pro farnost pří-
jemná změna. Jeho první činností bylo zprovoz-
nění zvonků na faře a prohlídka archiválií či ji-
ných zajímavých depozit. Prostudoval si dějiny 
kostelů a města a začal zjišťovat proč a hlavně po 
kom se která ulice jmenuje. Začal se více věnovat 
ministrantům a dbal na precizní přípravu litur-
gie včetně kázání. Velmi brzo se spřátelil 
s mladými. A to nejen díky blízkosti věku, ale 
především svým neformálním přístupem i vystu-
pováním. Díky jeho širokému rozhledu dokázal s nimi hovořit o čemkoliv. Pro 
mladé bylo jistě příjemné v normálním vrstevníkovi objevovat i hloubku jeho vztahu 
s Bohem. 
 Svůj zájem o historii využil nejen při rozhovorech, ale navázal také úzké vzta-
hy s lidmi z archivu a muzea, kteří rádi využívali jeho služeb. Možná málokdo ví, že 
svůj zájem o dějiny a Písmo svaté zúročil ve studii o České biblické práci, která 
v Kutné Hoře působila při nynějším sboru Církve bratrské. Během svého působení 
v Kutné Hoře začal také s postgraduálním studiem na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy a většinu svého volného času trávil na přednáškách či v archivu. 
Přesto se z něho nestal do sebe uzavřený badatel. Snad každý, kdo ho blíže poznal, 
ocení jeho snahu po pravdivosti jednání a radost z povolání ke kněžské službě. Jeho 
vrozená touha po jasnosti a stručnosti sdělení mi sice někdy dělala potíže, ale při-
znám se, že pro mě byla i užitečně nastaveným zrcadlem. Velkou zásluhu zaslouží za 
vedení našeho farního zpravodaje či perfektně připravované hodiny katechismu, při 
kterých každý mohl ocenit nejen jeho vědomosti, ale i pokoru a lásku k „matičce 
církvi“.  
 Věřím, že na Kutnou Horu bude rád vzpomínat a na svém novém působišti 
bude ve svém jedinečném kněžském působení dobře pokračovat. Ač se brání velké-
mu loučení, věřím, že mu vaše přítomnost na mši sv. 18. července v Kutné Hoře či 
o týden později na vesnicích udělá radost. A pokud Vás Bůh skrze jeho život a kněž-
ství obdaroval, tak se o to s ním podělte.  
 Pavle, díky za vše a budeme se těšit na příležitostné setkání u nás v Kutné 
Hoře. 

Stanislava Lisková 

P. Jan Uhlíř 

 Na červen jsou plánovány výlety, setkání s budoucími primány, orientační 
dny pro sextu (kvarta je absolvovala v květnu), frankofonní den, latinský den, zú-
častníme se též Městských her 4. olympiády pro děti a mládež v Kutné Hoře. Slav-
nostní zakončení školního roku bude tradičně v kostele sv. Jakuba, tentokrát přislí-
bil účast biskupský vikář pro pastoraci P. Karel Moravec z Hradce Králové. 
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 Přibližně před dvěma lety jsem byla po-
žádána o pomoc při opravě kostela sv. Jakuba 
v Kutné Hoře. Musím přiznat, že to pro mě byla 
velká čest, a to, že mohu pracovat na opravách 
svého farního chrámu, mě naplnilo vděčností, 
ale zároveň i trochou nervozity a zodpovědností 
vůči svěřenému úkolu. 
 Když jsem po léta chodila do kostela ne-
bo kolem, měla jsem celkem dobrý pocit z jeho 
pevnosti a stability. Památka na mě působila 
uspořádaně, čistě a proti některým havarijním 
objektům v Kutné Hoře i zachovale. 
 První cesty do prostorů půdy, krovů 
a věže pro mě byly překvapením. Viděla jsem 
skutečný, neutěšený stav památky. Na půdě 
rozmístěné kbelíky na dešťovou vodu, voda crčí-
cí přímo do kleneb lodi, mokré fleky na omítce, 
ucpané a přetékající okapy, skrz střešní krytinu 
bylo mnohdy vidět nebe. Na trámoví i zdivu 
v koutě půdy rostla ukázková plodnice dřevo-
morky, postrach všech dřevěných konstrukcí. 
Při pohledu na klenby lze skrz průzory trhlina-
mi dohlédnout až do prostoru presbytáře. Tomu 
všemu dodává kolorit moment, kdy na faře za-
zvonil soused, aby přinesl úlomky kamenů, kte-
ré mu spadly z věže před zaparkované auto. 
 Možnost nahlédnout do zákulisí chrámu 
mi dává pocítit úctu k předkům, jejich doved-
nostem a schopnostem a zároveň obdiv 
k profesionálům, kteří nám dnes s obnovou 
kostela pomáhají. 
 Chrám začali navštěvovat odborníci na 
slovo vzatí, počali analyzovat jednotlivé poru-
chy a navrhovat způsob oprav. Vše je možné udělat, ovšem vše stojí nemalé finanční 
prostředky, jejichž získání je za současné ekonomické situace složitým problémem, 
a tak alespoň pomalu zajišťujeme stávající stav, aby se ještě nezhoršoval. Byly vyčiš-
těny okapy, provizorně vyspravena část děravé střechy, popruhem zajištěna klenba 
nad varhanami a z věže odstraněny uvolněné části kamene a betonu. To vše za po-
moci zkušených horolezců. Generální oprava je v konečné fázi projekčních 
a administrativních příprav a s přísunem potřebných finančních prostředků, o které 
již bylo na všech možných místech požádáno, může začít její vlastní realizace. 
 Vždy, když kostel sama otvírám a vcházím do „prázdné“ lodi, uvědomím si, že 
na tento úkol s ostatními spolupracovníky a s otcem Uhlířem nejsme sami. Vždy 
pomyslím na Boží pomoc, která nás provází. Vnímám Boží ochranu a vedení. Bez 
nich bych se necítila vůbec kompetentní se svěřeným úkolem zabývat. 

PRÁCE NA OBNOVĚ KOSTELA SV. JAKUBA 

Soňa Telecká 
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Marie Bisingerová, P. Pavel Jäger 

han a orchestrů, s jednoduchým křížkem, obrázkem Ježí-
še Krista, nejčastěji však Panny Marie nebo dalších oblí-
bených světců. Tyto kapličky měl rozmístěny „na každém 
kroku“: v ulicích města, u cesty na poli, při cestě do sou-
sední obce. V symbolické rovině v tom můžeme vidět 
zdůraznění osobního postoje víry a Boží přítomnosti na 
každém místě. Lidové projevy zbožnosti tak přispěly 
k rozšíření sakrálního prostoru na zcela sekulární místa 
tehdejšího každodenního života. 
 Na rohu Kouřimské a Vojtěšské ulice se nachází 
kaplička P. Marie svatohorské z roku 1822 v klasicistním 
provedení na čtyřech dórských sloupech s barevnou vit-
ráží. Na konci České ulice vlevo směrem ke hřbitovu stojí 
zděná obdélná kaplička ze 2. poloviny 19. století s křížem 
ve výklenku. Podobně jednoduchou kapličku najdeme 
i v parku u voršilského kláštera. Na křižovatce 
„U Krupičků“ tvoří dominantu klasicistní kaple P. Marie 
z 19. století. Po současné úpravě křižovatky stojí osamo-
ceně, mariánská socha do ní bude opět vrácena. 
V ohradní zdi u Breüerových sadů směrem od Vlašského 
dvora najdeme výklenkovou kapli s ukřižovaným Kris-
tem. V ulici U Jelena, která směřuje dolů z ulice Roháčo-
vy, se rovněž v ohradní zdi nachází výklenková kaple 
P. Marie s pískovcovou sochou. V Masarykově ulici je 
výklenková kaplička z roku 1727 s dřevěnou sochou Kris-
ta na kříži. Další dvě kapličky najdeme již mimo město - 
směrem ke sv. Trojici zděnou kapličku s obrazem P. Ma-
rie a nad údolím Vrchlice směrem k Rovinám pozdně 
klasicistní výklenkovou kapličku sv. Petra a Pavla 
z 2. poloviny 19. století (připomíná zaniklý kostelík 
Na Rovinách zasvěcený stejným světcům). 
 Na řadě kutnohorských domů nacházíme zbožná znamení. Na domě čp. 157 
v Kollárově ulici je to socha Korunování P. Marie s baldachýnem, nárožní dům čp. 
562 na Havlíčkově náměstí je ozdoben sochou sv. Judy Tadeáše, nedaleko 
se nachází dům „U evangelisty Lukáše“, na jehož průčelí je obraz světce s atributem 
býka. Na čp. 76 ve Vysokostelské uličce vidíme výklenek se soškou P. Marie, Králov-
ny míru. Na nároží Rejskovy a Rakovy ulice je na domě čp. 66 s barokní fasádou 
obraz Krista Trpitele v kartuši. Sošky svatých mají některé domy v Husově ulici. 
Dům čp. 113 je ozdoben nikou se sochou P. Marie, Královny nebes, Havířský dům 
(čp.146) má na svém nároží sochu sv. Václava a v domě čp.125 je umístěna zasklená 
skříňka se sochou sv. Jana Nepomuckého. V Ruthardské uličce v blízkosti kostela 
sv. Jakuba najdeme na domě čp. 13 mezi okny prvního patra zarámovaný obraz 
P. Marie s Ježíškem. Dům „U Zlatého hřebene“ v Tylově ulici s gotickými základy 
(čp.507) nese na průčelí dřevěnou polychromovanou sošku P. Marie, stojící 
na zeměkouli, půlměsíci a hlavě hada. Dům čp. 478 na Dolejším městě má obdob-
nou symboliku – Immaculata v oválném obraze má pod nohama rovněž zeměkouli, 
půlměsíc a hada  
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CHRÁM DUCHA SVATÉHO 
 Pokud je Bůh všude, proč jsou potřeba kostely? Při pohledu na kutnohorské 
chrámy by se tak nabízela otázka, zda naši předci Boží všudypřítomnost nechápali 
nějak jinak. 
 Přiznejme si, že Bůh žádné kostely nepo-
třebuje. Potřebuje je však člověk. Každý kostel, 
jeho architektura a zdobnost, křesťana zaujmou 
ve dvou rovinách. V té první je to výjimečné mís-
to náboženského kultu, kde shromáždění věřící 
bohoslužbou odpovídají na působení Boha 
ve svých životech. V druhé řadě chrám předsta-
vuje v symbolické rovině výchovnou pomůcku 
pro pochopení člověka, církve a jejího postoje 
tváří v tvář živému Bohu. Víra se vždy žila a žije 
ve společenství s ostatními lidmi (možná nebude zcela od věci zmínit, že česká slova 
kostel, církev a shromáždění mají svůj významový základ v jediném řeckém slově 
ekklesia). 
 Otázka vyslovená na začátku v sobě ukrývá předpoklad, že kostely uzavírají 
Boha uvnitř kamenných zdí a brání mu v působením mimo ně. I v nejstarších ději-
nách lidstva nalezneme výlučná místa spojená s náboženskými rituály (různé oltáře 
„pod klenbou nebes“). Stály na těch nejvyšších místech, aby tak byly symbolicky 
(pro někoho snad i prakticky) nejblíže bohům. S rozvojem kultury a pozvolným 
upuštěním od kočovného způsobu života měla společnost nové nároky na svá obydlí 
i kultický život. Zastřešení těchto míst a úprava rituálů (jejich přizpůsobení uzavře-
ným prostorám) na sebe nenechaly dlouho čekat. Tuto zajímavou přeměnu, změnu 
smýšlení celého národa, máme literárně zachycenou ve starozákonních knihách: 
nejprve plátěný „stan setkávání“ u kočovného národa Hebrejů, později kamenná 
stavba Jeruzalémského chrámu v usazené spo-
lečnosti. 
 Ať je člověk jakýkoli, Bohu patří to nejlep-
ší. Je to vlastně přirozená lidská odpověď Bohu: 
upřímně děkovat a darovat, co mu přísluší, co se 
mu alespoň náznakem podobá. Nás dnes udivuje 
odhodlání pustit se do stavby, která v první řadě 
patří Bohu, ne člověku. Tisíce návštěvníků na-
šich chrámů obdivují jejich krásu a výzdobu. 
Všechny ty ozdoby, blyštící se zlato, velké obrazy 
vyjadřují vděčnost lidí, kteří zde žili. Krása chrámu vstoupivšího poutníka ohromí. 
Je to dobře. Boží zásahy v dějinách lidstva i Bůh samotný jsou ohromující ještě víc. 
 Nedávno prožité letniční svátky oživily naše vědomí křesťanské identity. Sva-
topisec využil obrazu chrámu, kultického místa „vaše tělo je chrámem Ducha svaté-
ho“ (1 Kor 6,19). Tedy samotné setkání věřících k modlitbě je právě tím kultickým 
místem setkání člověka a Boha. Už toto setkání je ohromující a dokáže člověka po-
vznést. Architektonická stavba kostela zrcadlí toto nitro místní církve nebo farnosti 
a zároveň ji pedagogicky vede. Bůh je ten, který přesahuje lidské chápání. Bůh je 
ten, kterého člověk se zadrženým dechem může obdivovat a žasnout nad plody jeho 
práce. Církev je jako loď směrující ke svému cíli. Věřící nasměrováni směrem k vý-
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 Arciděkanský kostel sv. Jakuba s vysokou severní 
věží je jednou z nejvýraznějších pohledových 
a hmotových dominant Kutné Hory. Vhled 
do duchovního, sakrálního nitra tohoto prostoru, 
i do jeho stavebních útrob s nejtmavějšími 
a nejzapadlejšími zákoutími, stejně tak jako 
do poutavých a mnohdy pohnutých dějin umožnil sta-
vebněhistorický průzkum, který byl zpracován pracovní-
ky oddělení průzkumu ústředního pracoviště Národního 
památkového ústavu. 
 Současnou podobu chrámu sv. Jakuba ovlivnil 
několikasetletý vývoj od vrcholného středověku až po 
samý konec 19. století. Sevřené půdorysné rozměry 
a zčásti i vnější podobu získal kostel již do husitských 
válek. Podstatná byla pozdně gotická přestavba, jejímž výsledkem byl nejen vysoký 
a strmý krov, ale rovněž další stavební úpravy, spojené především s novým zaříze-
ním a výzdobou interiéru kostela, jenž se stal baštou českého utrakvismu. Fragmen-
ty nástěnných maleb, které se dochovaly dodnes, chórové lavice a zbytky mobiliáře 
jsou toho svědky. Dílčí úpravy byly provedeny rovněž v renesančním období. V rám-
ci rekatolizace byl interiér chrámu zařízen novým raně barokním mobiliářem, k ně-
muž náleží především vysoký hlavní oltář. Mobiliář byl znovu obnoven v období 
historismů 2. poloviny 19. století, kdy byla v duchu regotizačních rekonstrukcí vy-
měněna rovněž podstatná část původních středověkých prvků zejména na exteriéru 
kostela. Poslední velká rekonstrukce proběhla v období druhé světové války, kdy 
byla znovu vyklenuta klenební pole ve střední lodi a odstraněny zbývající mladší 
zazdívky oken. 
 Kostel vystavěný v bezprostřední blízkosti Vlaš-
ského dvora, zázemí královského urburéře a centra raž-
by mince, je dokladem významu, který pro horní město 
představoval. Poloha kostela ve svahu se sklonem od 
severu k jihu nebyla příliš výhodná, ale v rámci českých 
středověkých měst nešlo o situaci zdaleka výjimečnou. 
Pro umístění hlavního farního kostela byl důležitý 
zejména symbolický význam a reprezentativní poloha 
při městském hradu, sídle horního podnikání a zpočátku 
zřejmě i centru městské správy. 
 V této situaci bylo započato s výstavbou zděného 
presbytáře, jenž musel být vzhledem ke sklonu terénu 

K POČÁTKŮM VYSOKÉHO KOSTELA 

chodu očekávají příchod Slunce, Krista (tato symbolika se viditelně jakoby propoju-
je v monstranci s eucharistií). 
 Nyní můžeme novým způsobem odpovědět na výše položenou otázku o potře-
bě kostelů. Vypovídají a zastřešují setkání věřících připravených oslavovat svého 
Boha. Zrcadlí lidskou touhu Bohu poznat nebo se alespoň přiblížit k Tomu, který je 
Nedosažitelný, Velkolepý a Krásný. 
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KAPLIČKY A ZNAMENÍ NA DOMECH JAKO SVĚDKOVÉ ZBOŽNOSTI 
 Nejdůležitějšími církevními stavbami v Kutné Hoře jsou bezesporu chrámy 
a kostely. Doplňují je však i další menší stavby nebo znamení, které vypovídají 
zejména o osobní zbožnosti jejich majitelů. Kromě soch, které ve městě nalezneme 
na různých místech v hojnému počtu, je vhodné se zmínit o kapličkách a domovních 
znameních s náboženskou tématikou. 
 Malé kaple, které jsou rozesety po celém městě, pocházejí většinou z 19. stole-
tí. Zřejmě se nejedná o tradiční poutní zastavení nebo místa zázraků, ale spíše svým 
duchem vypovídají o tehdejší lidové zbožnosti osvícenské doby. Ke společným bo-
hoslužebným projevům ve velkých kostelech postupně přibývala nová, soukromá 
místa. Víra se stále více stávala privátní záležitostí člověka. Duchovní život byl před-
stavitelný i v mnohem skromnějších podmínkách malé kapličky bez barokních var-

Zpracováno podle kapitoly článku BERÁNEK Jan: Stavení proměny arciděkanské-
ho kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, in: Průzkumy památek II (2009), 3 – 50. 
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podložen poměrně vysokým soklem. Přes různé novo-
věké úpravy je tento prvek čitelný dodnes. Na stavbě se 
projevuje odlišnou výškou obou vstupních portálů 
a dominantní podestou po celé jižní straně kostela. Již 
od počátku muselo být k jižnímu vstupu přiloženo 
schodiště, zatímco severní portál je mírně zapuštěn pod 
úrovní probíhající komunikace. 
 Kdy přesně stavba kostela sv. Jakuba začala ne-
víme. Jisté je, že v roce 1324 jsou v Hoře pouze dřevěné 
kaple. Někdy po tomto datu pak vznikají stavby zděné, 
velmi pravděpodobně na místě svého provizorního 
předchůdce. Takřka jisté je i to, že na sklonku 50. let již 
musela být stavba lodi kostela Panny Marie (nejpozději 
od počátku 16. století se změněným titulem sv. Jakuba) 
v plném proudu, protože v roce 1357 byl založen nový 
oltář a k němu dosazen kněz Jindřich. Zpřesnit toto 
časové rozmezí třiceti let se již patrně nepodaří. 
 Zobecněné pojmenování kostela jako Vysokého, 
se v písemných pramenech objevuje v roce 1403. Ozna-
čení je velmi pravděpodobně dokladem, že kostel již byl 
dostavěn do takové podoby, která opravňovala tento 
termín. Přes všechny pozdější stavební zásahy 
a rekonstrukce si chrám sv. Jakuba ponechal podstat-
nou část svého středověkého vzhledu, který je nejcitel-
něji narušen pouze absencí vysoké a strmé střechy, jež 
se vypínala nad městem a podle níž a vysoké severní 
věže byl kostel odedávna nazýván. 


