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KALENDÁŘ AKCÍ 
Ne 06. 3. Dětský karneval (15.30 – refektář kláštera sv. Voršily) 

Út 08. 3. Modlitba matek (17.00 – klášterní kostel) 

St 09. 3. Popeleční středa, začátek postní almužny  
(mše sv. v 18.00 – chrám sv. Barbory) 

Čt 10. 3. Adorace za obnovu farnosti (19.00 – sv. Jakub) 

 11.—13. 3. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

 12.—13. 3. Duchovní obnova pro mladší mládež (klášter sv. Voršily) 

St 16. 3. Setkání seniorů (16.00 – Arciděkanství) 

Čt 17. 3. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

 18.—20. 3. Duchovní obnova pro starší mládež v Uhlířských Janovicích 

Po 21. 3. Rovnodennost v sedlecké katedrále (17.30, více na www.ic.sedlec.info) 

So 26. 3. Duchovní obnova pro farnost (9.00 – klášter sv. Voršily) 

Čt 31. 3. Pastorační rada farnosti (18.00 – Arciděkanství) 

So 02. 4. Jarní výprava Slunečního kmene a družiny Concordie 

So 02. 4. Mše sv. v Gruntě (17.00) 

Ne 03. 4. Misijní koláč 

Ne 03. 4. Malování velikonočních pohledů (15.00 – Centrum denní péče Semínka) 

Čt 07. 4. Dětská mše sv. (17.00 – klášterní kostel) 

 08.—10. 4. Víkend pro děti 3. - 5. tříd ZŠ v Uhlířských Janovicích 

Čt 14. 4. Adorace za obnovu farnosti (19.00 – sv. Jakub) 

Pá 15. 4. Křížová cesta městem (18.30 – sv. Jakub) 

So 16. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 17. 4. Sbírka na plošné pojištění diecéze 

Út 12. 4. Modlitba matek (17.00 – klášterní kostel) 

 06.—7. 5. Klášterfest 4 

Ne 06.—8. 5. Diecézní setkání ministrantů v Červeném Kostelci 

Ne 12. 6. Farní den 

Ne 24. 7. Oslava sv. Jakuba 

 11.—21. 8. XXVI. Světový den mládeže v Madridu 

St 28. 9. Pouť do Staré Boleslavi  

So 03. 12. Oslava sv. Barbory    
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Ze srdce žehná P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
 zpravodaj naší farnosti si již delší dobu klade za cíl sloužit nejen jako in-
formační, ale také jako formační a vzdělávací občasník. Po loňské zkušenosti jsme 
se v tomto ohledu rozhodli i letos určit téma, které bude propojovat jednotlivá vydá-
ní. Tentokrát to budou svátosti. Inspirací se nám stala tříletá příprava na cyrilome-
todějské jubileum, o kterém se ve Zpravodaji též dočtete. Vzhledem k povaze Zpra-
vodaje je dobré si uvědomit, že půjde vždy pouze o připomenutí třeba i známých 
skutečností a ne o ucelené a vyčerpávající pojednání o dané svátosti.  
 Asi byste čekali, že začneme křtem a 
budeme pokračovat iniciačními svátostmi. Bylo 
však zvoleno jiné pořadí, které bude co nejlépe 
respektovat liturgickou dobu, kterou budeme prá-
vě prožívat. Proto se v „postním zpravodaji“ za-
myslíme nad uzdravujícími svátostmi (svátost 
smíření a pomazání nemocných). Jako přílohu 
toto vydání nabízí stručné zrcadlo svědomí, které 
může být užitečnou pomůckou při přípravě na 
přijetí svátosti smíření.   
 Rád bych poděkoval všem, kteří na zpra-
vodaji pracují a podíleli se na jeho nové struktuře a obsahu. Je potěšující, že se vy-
tvořila redakční rada a našli se noví přispěvatelé.  
 Ve Zpravodaji se dočtete i o nabídkách, jak užitečně a zbožně prožít postní 
dobu. Kromě pobožností křížové cesty, novény, svátosti smíření a postní almužny 
jsou v plánu i duchovní obnovy pro různé skupiny (farní duchovní obnova proběhne 
26. března). Udělejme si čas a dovolme Bohu, aby nás proměnil a obnovil v nás život 
v Kristu.   

Z POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ  

 Postní putování, ve kterém jsme zváni rozjímat o tajemství kříže, je vlast-
ně „připodobňování se Kristu v jeho smrti“ (srov. Flp 3,10), a tím uskutečňování 
hluboké konverze našeho života. Je příležitostí nechat se proměnit působením Du-
cha svatého jako sv. Pavel na cestě do Damašku; s rozhodností orientovat svoji exis-
tenci podle Boží vůle, osvobodit se ze svého egoismu, překonat touhu po ovládání 
druhých a otevřít se Kristově lásce. Postní doba je příhodným momentem pro uzná-
ní naší slabosti, abychom upřímně revidovali svůj život, přijali obnovující milost 
svátosti pokání a rázně vykročili ke Kristu. 
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 Snaha posunout Zpravodaj farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín o další 
kousek dál vedla k téměř oficiálnímu ustanovení jeho redakční rady. Obětavými 
členy tohoto týmu jsou Marie Bisingerová, Anna Schusterová, Lukáš Provaz a Cyril 
Malík. Kromě nich patří upřímné díky všem externím dopisovatelům a reportérům 
v terénu – zkrátka vám všem, kdo se na obsahu Zpravodaje podílíte svými tipy nebo 
textovými příspěvky. Na další se těším na adrese katerina.telecka@khfarnost.cz. 
Neváhejte a posílejte. Zpravodaj bude tím víc farní, čím víc na něm bude spolupra-
covat farníků.  

Za redakční radu  
Katka Telecká  

 
Kutnohorská farnost má nový web 
 Kutnohorská farnost má nový web, který 
nahradil starší stránky, které byly obtížně upravi-
telné. Mělo by jít o živé místo, kde najdou užitečné 
informace farníci i turisté. Věříme, že webová pre-
zentace také pomůže zprostředkovat svým způso-
bem radostnou zvěst lidem z Kutné Hory a okolí, 
kteří svou cestu k Bohu teprve hledají. 
 Na vývoji stránek chceme ve všech smě-
rech dále pracovat především s ohledem na účel, 
kterému mají sloužit. I když nemůžeme zaručit, že 
každá z připomínek bude realizována, oceníme 
pro tento další rozvoj jak zpětnou vazbu, tak na-
bídky pomoci. Pro tento účel můžete využit adresu  
webmaster@khfarnost.cz. 
 

Za Cyrila Malíka, Katku Teleckou,  
Honzu Grenara, Lukáše Provaze, i P. Uhlíře 

Karel Macek ml. 
 

 
Dočasné zrušení bohoslužeb v kostele Matky Boží 
 Vzhledem k nezbytnému dokončení elektroinstalace a zhotovení vnitřních 
omítek v lodi kostela Matky Boží Na Náměti bude tento kostel od března do konce 
června uzavřen. Pravidelné večerní nedělní bohoslužby v 18.00 budou v tomto ob-
dobí v kostele sv. Jakuba.   
 

Duchovní obnovy pro mládež 
 Pro mladé ve věku 11 - 15 let chystají duchovní program ve dnech 12. - 
13. března sestry voršilky ve svém klášteře. Začátek je v sobotu v 8.45, konec 
v neděli před obědem. Obnovu na téma Život ze svátostí povede P. Marek Martiška 
MIC. S sebou: psací potřeby, přezůvky, spacák a karimatku. Cena za přespání je 
dobrovolná, vítán je příspěvek do společné kuchyně.  Přihlásit se můžete u sester 
buď osobně, nebo na telefonu 733 166 633 (lépe sms). 

AKTUALITY A POZVÁNKY 

Aktuality, pozvánky  02 

Pastorační aktivity  2010 06 

Opravy památek v roce 2010 07 

Jednání PRF  09 

Wabanak   09 

Silvestr mládeže  10 

Rodinné centrum Pec  11 

Zprávy z CG  12 

Dobrovolníci proměnují svět 13 

Téma: Svátosti uzdravování 15 

Historické okénko  15 

Zamyšlení P. Pavla Jägera 18 

Rozhovor s Janem Pospíšilem 20 

Fejeton: Kdo se těší na jaro 22 

Omalovánka  23 

Kalendář akcí  24 
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OMALOVÁNKA 

Patricie Koubská 
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KDO SE TĚŠÍ NA JARO  

 Od plotu domku, kde bydlím, k okraji silnice je to přibližně tak daleko, 
jako by byla dlouhá dvouapůlmetrová násada od lopaty. Zjišťoval jsem to, protože 
přesně ten pruh území je zapotřebí udržovat v zimě sněhem nepokryt, abych se do-
stal z domu nebo domů.  
 Krom toho se ovšem zmíněný domek na-
chází celkem na samotě, což obnáší nevýhodu: širo-
ko daleko nikdo se podobným způsobem sněhem 
nezabývá, takže projede-li po zasněžené silnici auto 
obdařené pluhem, všechen materiál, který hrne 
před sebou, skončí na mnou proházené plošce a já 
můžu začít s odklízením znova. Přibližně z toho 
důvodu jsem si vypěstoval vůči obsluhovateli veli-
kého oranžového protisněhového vozu zcela iracio-
nální předpojatost.  
 Nedávno jsem ale šel odpoledne z vlakové zastávky domů a právě tento 
člověk (poznal jsem ho podle oranžového auta) mi zastavil, jestli nechci vzít. Byl 
jsem prokřehlý, a proto vděčen. Po třech zasněžených schůdcích vystoupal jsem 
k němu a usedl v údivu. Nikdy jsem se nenacházel tak vysoko nad silnicí a připadal 
jsem si spíše jako v balónovém koši než v kabině auta technických služeb. Pan ob-
sluhovatel byl v teple a nad věcí a rázem bylo vše zřejmé. Problémy bílého světa tam 
dole jevily se zanedbatelnými. Rozloučili jsme se přátelsky poklábosivše.  
 Ten den hustě sněžilo a on projel okolo mého domku ještě třikrát. Pokaž-
dé mě zastihl venku s hrablem v ruce a pokaždé přátelsky zablikal. Ne snad že bych 
byl výrazně méně předpojatý než dřív, ale ten odpolední nadhled, ten jsem si zapa-
matoval.  

Václav Schuster (365 m n. m.)  

můj vztah s Bohem je jiný. Do té doby 
jsem mohl (a někdy jen potichu) říci 
„věřím.“ Dnes, poté, co jsem ucítil ve 
svém životě Jeho lásku tak niterně a 
silně, kdy mne, umírajícího a hříšného, 
milosrdně pozvedl až do svých Ran a dal 
okusit své Lásky tak bolestně a sladce, 
s radostí a nahlas vyznávám svým živo-
tem „Miluji Krista, svého Spasitele.“ 
 
Co byste chtěl ze své zkušenosti zdů-
raznit? 

 Býval jsem málo vděčný. Ma-
léry v práci, problémy se vztahy, těžkos-
ti denního života. Nic z toho nezmizelo. 

Ale vděk za Kristovu Lásku a vědomí, 
jaké neskutečné dary nám Bůh dává, 
otevírá dveře, jak tyto těžkosti brát. 
Dnes se dívám na život citlivěji a pozor-
něji. A uvědomuji si sílu prosté modlit-
by. Tam, kde nepomáhají miliony, eko-
nomické programy, obětování se do 
krajností, nejmodernější léky, tam Pán 
slyší hlas ubohých, trpících a v Něho 
doufajících. A nejen slyší. On nás 
z našich útrap léčí. Stačí tak málo. Jen 
mu vše svěřit. 

Děkujeme za rozhovor  
Anna Schusterová, P. Jan Uhlíř 
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 Duchovní obnova pro starší mládež proběhne o týden později,  18. - 20. 
března, v Uhlířských Janovicích. Obnova začne večeří v pátek zhruba v 18.00, skon-
čí nedělním obědem. Kromě páteční večeře bude jídlo zajištěno - ovšem pouze pro 
ty, kdo se včas přihlásí :-). S sebou je dobré mít spacák, karimatku, přezůvky, Bibli, 
případně breviář, psací potřeby, pohodlné oblečení na doma i na ven. Cena se vypo-
čítá na konci víkendu, neměla by překročit 200 Kč na jednoho (bez cesty). Duchovní 
program připravuje P. Pavel Tobek. Zájemci se mohou do 13. března hlásit u něj 
(tel.: 604 701 114), nebo u Katky Telecké (tel.: 739 036 987). 
 
Duchovní obnova farnosti 
 Sestry voršilky vás zvou na farní duchovní obnovu, která nabídne bližší 
seznámení s kněžským a řeholním životem. Téma: Jsme opravdu jiní? Proběhne 
v sobotu 26. března v klášteře sester voršilek v Kutné Hoře a je určena všem věko-
vým skupinám. Zajištěn bude program i pro děti.  

Těší se na vás O. Petr Kubant a bohoslovci z Červeného Kostelce, O. Marek Martiška 
MIC z Hrádku u Vlašimi, Sr. Anežka, Sr. Marie, Sr. Marie-Anna a Sr. Benedikta. 
 
Pobožnosti křížové cesty v postní době 
Vážení křesťané, 
 kromě pravidelných bohoslužeb konaných v našich chrámech přibudou 
v postní době ještě pobožnosti křížové cesty. Je to jedna z nejkrásnějších rozjíma-
vých modliteb a bude se konat každý pátek a neděli od 17.30 v kostele sv. Jakuba. 
 Křížovou cestu mohou vést, kromě kněze, také laici. Proto žádáme vás, 
kteří máte chuť i odvahu, abyste se k vedení této pobožnosti přihlásili u našeho kos-
telníka, pana Ladislava Svobody. Pro vedení této pobožnosti má k dispozici písemný 
materiál, který si u něj můžete vyzvednout před křížovou cestou. 
 Bylo by dobré, kdybyste se přihlásili již předem a termín, kdy chcete křížo-
vou cestu vést, opravdu dodrželi a přišli včas, protože celá tato pobožnost trvá půl 
hodiny a časově na ni navazuje mše svatá. 
 Na pastorační radě bylo rovněž odsouhlaseno konání křížové cesty 
v ulicích Kutné Hory, a to v pátek 15. dubna po večerní mši svaté. Přede mší svatou 
ten den křížová cesta nebude. Podobně jsme tuto pobožnost prožili na podzim bě-
hem lidových misií a věřím, že oslovila velmi kladně všechny, kdo se jí účastnili. 
Nebojme se veřejně přiznat, že jsme křesťané, a přijďme. Jednou to uvidíme na věč-

9.00 zahájení v novém Školním klubu 

9.30 – 10.30  setkání ve skupinách; přestávka 

11.00 – 12.00  setkání ve skupinách (svědectví kněžského a řeholního života) 

12.30 – 13.30  oběd (zajištěn, ostatní občerstvení vítáno) 

13.00 – 14.45  možnost svátosti smíření  

14.00 – 14.45  adorace, modlitba růžence v kostele 

15.00   společná mše svatá a zakončení obnovy v klášterním kostele 

Program:  
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nosti. Vždyť Pan Ježíš říká: „Kdo mne vyzná před lidmi, k tomu já se přiznám před 
svým nebeským Otcem. A kdo mne před lidmi zapře, toho zapřu i já před svým Ot-
cem, který je v nebesích.“ Jsou to slova povzbuzující, ale i varující. 
 

Dobrý Bůh ať je s vámi se všemi.  
 Marie Štorková 

Postní almužna je dobrovolná duchovní formace 
 Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt 
Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.  

sv. Petr Chrysolog 
  

 Postní doba je příležitostí vrátit se ke staré postní tradici, almužně. Tato 
dobrovolná duchovní formace věřících se uskutečňuje z pověření České biskupské 
konference. Lidé tak mohou peníze za požitky, které si během půstu odřekli, věno-
vat na pomoc bližním v nouzi a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc 
potřebným.  
 Jde již o třetí ročník této akce, která se poprvé uskutečnila pouze v brněn-
ské a olomoucké diecézi a v loňském roce se rozšířila do všech diecézí. Podstatou je, 
že člověk do malé papírové schránky vkládá obnos přibližně ve výši ceny požitku, 
který si odřekl. Děti se zapojí třeba zřeknutím se sladkostí, dospělí se méně dívají na 
televizi, přestanou mlsat a třeba i více chodí pěšky místo popojíždění autem. Dopo-
ručuje se vložit do schránky svou „almužnu“ po zralé úvaze a zhodnocení každého 
dne podle toho, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní.  
 Pastorační akce bude v Kutné Hoře zahájena 9. března, na Popeleční stře-
du, respektive v neděli 6. března, kdy si farníci budou moci v kostele vyzvednout 
papírové schránky na „almužnu“, a potrvá až do konce postního období. Na konci 
postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji ode-
vzdají. Sběr schránek proběhne 24. dubna, na Boží hod velikonoční, případně 1. 
května, o 2. neděli velikonoční. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící 
napsat návrh, jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít.  
 Postní almužna se zásadně liší od sbírek tím, že prioritou nejsou peníze, 
ale cvičení v sebeovládání. Postní almužna je projevem zcela dobrovolné osobní for-
mace a nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby círk-
ve.  
 

Podle podkladů k projektu Postní almužna sestavil 
 Robert Otruba. 

Misijní koláč 
 Tato již tradiční sbírka bude letos probíhat v našich kostelech čtvrtou ne-
děli postní, 3. dubna. Podobně jako v minulém roce nechceme nabízet u východu 
z kostela jednotlivé koláče, ale připravit balíčky s několika kousky pečiva, které si 
pak můžeme doma vychutnat. Proto prosíme, přineste trvanlivější pečivo již v pátek 
1. dubna na večerní mši svatou, ostatní koláčky pak v sobotu odpoledne do kostela 
sv. Jakuba, kde bude od 14.00 probíhat pravidelný úklid, nebo na Arciděkanství, 
kam se přesuneme kolem 16.00 k chystání balíčků. Vítáme každého, kdo si udělá 
čas, upeče a přijde pomoci.  

Díky Vám všem 
 Anna Hylská 
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A já po dlouhé době usnul. Do té doby 
jsem se podvědomě bránil spát, bránil 
jsem se tmě, noci spánku, kde na mne 
čekal konec. 
 
A ve spánku jste zažil něco výjimečné-
ho? 

 Usnul jsem. A najednou jsem 
mohl dýchat! Ocitl jsem se v jasu, teple, 
čistotě a hlavně bezpečí! Celým tělem 
mi prostupovala úleva, klid a převeliká 
láska. Teď už vím, že jsem v tu chvíli byl 
skutečně v Kristových svatých ranách. 
Ten pocit je jen těžko popsatelný slovy. 
Ale vím to. Bylo to tak. Já to opravdu 
zažil. Kristovy svaté rány jsou tím mís-
tem, které léčí duši i tělo, a přál bych 
každému, aby podobný pocit mohl zažít. 
Nebyl jsem uzdraven svým přičiněním, 
svým potem, tréninkem, úsilím, jak 
jsem byl zvyklý dosud, ale působením 
modlitby a Boží lásky. Slova nemohou 
vypovědět tu košatost a krásu lásky, kte-
rou nám Bůh připravil. Pro každého. 
 
Zažil jste takové okamžiky pouze té 
noci? A byl jste uzdraven okamžitě? 

 Ještě několikrát jsem se v 
příštích dnech ocitl v této kouzelné a za 
nic nevyměnitelné náruči Kristově. A od 
té noci se můj zdravotní stav začal zlep-
šovat. Pomaloučku, pomalu. Ale nemoc 
přestala postupovat. Zastavila se. A po-
sléze začala ustupovat. Ještě jsem se 
sice další čtyři týdny nebyl schopen pro 
několikanásobné zlomeniny páteře ani 
posadit. Kosti mám prožrané jako ced-
ník dodnes. V páteři mi zůstaly díry vět-
ší než centimetr.  A slz jsem procedil tou 
dobou možná víc než potu. Ale setkání s 
Kristem bylo mým nejhlubším životním 
zážitkem. 
 
Máte nějakou osobní zkušenost se 
svátostí pomazání nemocných? 

 Když mluvíme o svátosti po-
mazání nemocných, tak ta mi také velmi 
pomohla. Když už byl můj stav, pravda, 

stabilizovaný, přijal jsem tuto svátost 
před dalším zákrokem, autotransplanta-
cí kostní dřeně. Tehdy jsme byli dva na 
pokoji, kteří jej měli podstoupit. Můj 
kolega svátost nepřijal, jeho stav se 
zhoršil. Dnes stojí před dalším zákro-
kem. Já se uzdravoval. A uzdravuji. A to 
nejen tělesně. Protože Bůh léčí kom-
plexně celého člověka.  
 
Jak se změnil váš život po nemoci? 

 Úplně úplně, dočista dočista. 
Najednou jsem si uvědomil, že každá 
vteřina, každý můj den je dar od Boha, 
je to čas navíc. Raduji se, že sněží, že 
fouká vítr, svítí slunce. Na druhou stra-
nu darovaný život chápu jako závazek, 
ale nechávám se v té důvěře, kterou 
jsem získal, vést dál. Po svém uzdravení 
pociťuji velikánskou vděčnost. Nekončí-
cí. V životě jsem už viděl svítání nad 
soutěskou Shingo La v Himalájích, kdy 
v dálce kraluje Karakoram s nedostup-
nou K2, viděl jsem zblízka rituální hin-
duistické pohřby na břehu svaté Gangy, 
viděl jsem krásná jitra nad opuštěnými 
kláštery v Makedonii a Kosovu, viděl 
jsem dech beroucí krásy mrazivé polární 
záře nad polárním kruhem. Viděl a zažil 
jsem toho moc. Ale setkání s Kristem v 
Jeho svatých ranách bylo a navždy zů-
stane tím největším a nejkrásnějším 
zážitkem mého života. Čím více se na-
vracím do života, tím více pociťuji vděk. 
 
Chodíte do práce? Jak se vaše promě-
na projevuje v pracovním životě? 

 Ano, pracuji v bance. Když 
jsem byl mladší, snažil jsem se být „in“, 
vědět o každé novince, chodit na škole-
ní, učit se, účastnit se jednání. Nyní se 
zastavuji, beru věci více s nadhledem. 
Co se týká kolegů, snažím se jim být 
rádcem, oporou. Je důležité lidem nejen 
o svém zážitku vyprávět, ale být pozitiv-
ním příkladem toho, co Pán činí v mém 
životě. Pěstuji mezi kolegy a s kolegy 
dobré vztahy. Ale vše vychází z toho, že 
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Pane Pospíšile, mohl byste nám pře-
destřít svou zkušenost? Jak vážná 
nemoc to byla, ze které jste byl uzdra-
ven? 

 Byl jsem velmi nemocný, po-
stihl mě jeden z mnoha druhů leukémie, 
mnohačetný myelom. Krev obsahuje 
různé složky, jednou z nich je bílkovina, 
protein. Začal se mi přehnaně tvořit 
špatný, tzv. paraprotein, který se neměl 
z čeho živit. Tak si bral vápník z mých 
kostí. Protože byl hladový a bylo ho čím 
dál více, provrtal mi do kostí dírky, jako 
by mi tamtudy prolezl červotoč, a mně 
se pak začaly kosti lámat. Dospělo to tak 
daleko, že mi praskala žebra, když jsem 
si jen zavazoval tkaničku. Dvanáct 
prasklých žeber, několik zlomenin páte-
ře, a tisíce mikroprasklin - to byla bilan-
ce … Bylo to se mnou vážné, ale protože 
jsem byl sportovec a nikdy předtím jsem 
nemocný nebyl, neuvědomoval jsem si 
tuto alarmující situaci. Nakonec jsem 
však musel do nemocnice. 
 
Jaký byl ten impulz, který vás do ne-
mocnice dostal? 

 Nemohl jsem dýchat. Prasklá 
žebra nedržela plíce a já se nemohl na-
dechnout. Samotný převoz do nemocni-
ce byla jedna hrůza. Málem jsem ani 
nesešel ze schodů otevřít, aby mě sanit-
ka mohla odvézt. Pomalu jsem začal 
umírat na udušení. 
 
Panu Pospíšilovi bylo velmi zle, jeho 
stav byl vážný. Při pobytu v nemocnici 
obvolával své kamarády a příbuzné a 
v podstatě se s nimi začínal loučit. Svou 
situaci ale bral klidně a s nadhledem.  

 
S údivem zjišťuji, že jsem ani strach z 
vlastní smrti nepociťoval. Jako bych byl 
někde nad věcí. Pouze chladný kalkul, 
do kdy to trápení potrvá. Jen ty resty a 
bolístky, které jsem způsobil, mne trápi-
ly. Sám, svými silami a svou logikou 
jsem k odpuštění a k nějakému, aspoň 
trochu smírnému závěru dojít nemohl. 
Prosil jsem blízké, aby se za mou duši 
modlili, pokud to umí a mohou. A jsou 
ochotni. A pak se stal zázrak. 
V nemocnici mě navštívila jedna moc 
hodná a upřímná kamarádka. Přijela 
přes půl republiky a jako jediná mi ne-
přinesla kompot, bábovku a časopis ale 
to, co jsem opravdu potřeboval - modlit-
bu. 
 
Můžete konkrétněji popsat, jak se síla 
té modlitby projevila? 

 Byl jsem už v takovém stavu, 
že jsem dýchal tak sotva na desetinu 
kapacity plic a jen zvednout ruku nad 
sebe, na tu hrazdičku, vyžadovalo 
nejméně dva takové mininádechy. Mlu-
vit už jsem moc nemohl. Oči jsem měl 
zavřeny, abych uspořil energii. Ale vy-
světlování bylo zbytečné. Ta dobrá duše 
se pomodlila se mnou Otče náš a Zdrá-
vas Maria a pak mi řekla úžasnou věc: 
„Vkládám Tě do svatých ran našeho Pá-
na Ježíše Krista. On je naše naděje a v 
Něm budem žít navěky.“ Moc jsem to-
mu nerozuměl. Jak se sedmdesátikilový 
muž má vejít do malé rány? Můj svět byl 
prosáklý pochybnostmi. Ale ona to pro-
nášela vážně a s naprostou vírou, jisto-
tou a bezmeznou důvěrou, která mne 
jakoby uklidňovala. Rozloučili jsme se. 

ROZHOVOR – JAN POSPÍŠIL 

V aktuálním vydání našeho občasníku se zabýváme tématem pomazání nemoc-
ných, zdraví, uzdravování, silou modlitby. V Kutné Hoře se můžeme setkat s člově-
kem, kterého se toto téma velmi týká. Sám se představil takto: „Jmenuji se Jan 
Pospíšil (*1959), pocházím z Kutné Hory, prožil jsem tu celý život. Vystudoval jsem 
tu, mám tu spoustu přátel i rodiče.“ Tento pán prožil zázračné uzdravení díky síle 
modlitby. Byl těžce nemocný.  Ale to nám už popíše sám. 
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Setkání Alfa 
 
Kde?   V informačním centru v Sedlci.  
Kdy?   Jednou za měsíc v neděli v 19.00. (Nejbližší bude 13. března 
2011.) 
 
 Tato setkání vznikla z iniciativy účastníků podzimního běhu kurzu Alfa 
v kutnohorských farnostech, ale vítán je na nich opravdu každý. 
  Zažili jsme: „Kde jsou dva nebo tři v mém Jménu, tam Já jsem mezi ni-
mi.“„Okuste a vizte jak dobrý je Pán.“ A tak chceme tuto Přítomnost zakoušet a sdí-
let dál. Věřím, že chvíle strávené velebením a chválou Hospodina jsou chvíle požeh-
nané. Setkání zatím byla hodně spontánní,  ale pomalu dostávají konkrétní formu a 
kostru. Zjistili jsme, že toužíme společně v písních a modlitbách chválit Pána, spo-
lečně si uvědomovat Jeho Přítomnost. Chceme sdílet vlastní zkušenosti 
z duchovního života, slyšet Slova Písma svatého a pak v rozhovoru ve skupinkách 
vejít v konfrontaci s vlastní vírou. Setkání jsou zakončena vždy modlitbou 
a vkládáním rukou za každého, kdo o tuto osobní modlitbu požádá: „… ti se pomod-
lili a vložili na ně ruce.“ 
 A k čemu to vede?  Mě osobně k prohloubení života s Duchem svatým. 
Myslím, že jsme u zrodu velmi živého a otevřeného společenství. 
 Více na www.alfakh.webnode.cz. 

Dagmar Holá, 
Informační centrum Sedlec 

Novéna ke křtu 
V roce 2013 uplyne 1250 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Vel-

kou Moravu. Česká biskupská konference přípravu na toto jubileum vnímá jako pří-
ležitost k obnově našeho života víry a k náboženské obrodě národa. Proto si 
v následujících třech letech máme připomenout tři základní iniciační svátosti (křest, 
eucharistie, biřmování). Tématem tohoto roku je křest, a proto byla na postní dobu 
připravena i novéna o křtu, která nám má pomoci připravit se na obnovu křestních 
slibů o velikonoční vigilii. Malou knížečku pro soukromou pobožnost s texty a mod-
litbami připravil prof. Petr Piťha. Můžete si ji vyzvednout na stolku v kostele sv. Ja-
kuba.  

Vlastní intenzivní novéna má v naší zemi proběhnout 2. - 10. 4. 2011. Zá-
roveň je však materiál připraven tak, aby se novéna mohla rozložit do 40 dnů postní 
doby nebo aby se ji rodiny mohly společně modlit jeden den v týdnu. Sympatické je, 
že není vůbec nutné se modlit všechno, co se nabízí, ale podle možností si vybrat to, 
co mi vyhovuje a na co mám čas. Důležité je rozhodnutí se do této obnovy církve 
v naší zemi zapojit a využít ji také ke svému osobnímu prospěchu.  
 
 
 
Inzerát 
 Hledám zdatného tesaře, klempíře, pokrývače pro stálou či občasnou spo-
lupráci. Výhodou je kladný vztah ke kostelům a církvi.  
 

Petr Klinger, Křesetice 
tel.: 774 503 337 
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PASTORAČNÍ AKTIVITY 2010 
Leden 
• Tříkrálová sbírka 
• Týden modliteb za jednotu křesťanů, 

Alianční týden modliteb, 
 ekumenická bohoslužba 
• Maturitní ples Církevního gymnázia  
 sv. Voršily 
 
Únor 
• Karneval pro děti 
• Duchovní obnova pro mládež 

v Jeníkově u Hlinska 
• Přednáška P. Jaroslava Mikeše  
 Cesta do Afriky 
• Duchovní obnova žen ve Slavoňově 
 
Březen 
• Duchovní obnova farnosti  
 (P. David Bouma) 
• Duchovní obnova mužů v Jeníkově  
 u Hlinska 
• Misijní koláč 
• Diecézní setkání mládeže  
 v Hradci Králové 
• Začátek projektu Kup břidlici, za-

chráníš střechu 
 
Duben  
• Velikonoční svátky 
• Setkání bývalých členů kutnohorské-

ho chrámového sboru  
• Udílení svátosti nemocných 
• Přednáška prof. J. Royta  

Kutná Hora a utrakvismus 
• Slet varhaníků 
 
Květen  
• Májové pobožnosti 
• Klášterfest 3 
• Mše sv. s P. P. Jandejskem 
• Přednáška Mgr. V. Vaňka Církevní  
 dějiny Kutné Hory ve středověku 
• První sv. přijímání dětí 

• Svatodušní vigilie  
• Farní den 
 
Červen  
• Udílení svátosti biřmování 
• Přednáška PhDr. Aleše Pospíšila Arci-

děkanství v Kutné Hoře. Pohled do 
historie a stavebního vývoje objektu 

 
Červenec 
• Tábor Slunečního kmene 
• Mše sv. na poděkování,  
 loučení P. P. Jägera 
• Vernisáž výstav 600 let farnosti u  
 Sv. Jakuba a  
 Neznámí světci Kutnohorska 

• Oslavy svátku sv. Jakuba 
 
Srpen  
• Sjíždění Vltavy (mládež) 
• Chaloupka Concordie 
• Ministranti na kolech 
• Mše sv. s Mons. V. Hronkem 
 
Září  
• Pouť farníků ke kostelu sv. Jakuba  
 v Jakubu 
• Začátek Kurzů Alfa 
 
Říjen  
• Víkend pro děti z 3. – 5. tříd ZŠ 

v Uhlířských Janovicích 
• Přednáška prof. J. Kuthana  
 Kutnohorské kostely v době jagellon-

ské 
• Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba a 

chrámu sv. Barbory 
 
Listopad  
• Lidové misie 
 
Prosinec 
• Oslava svátku sv. Barbory 
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P. Pavel Jäger 

druhými mluvit, neztratíme před nimi svoji dobrou, 
zbožnou, lepší tvář. Naskýtá se otázka: Co má tento ná-
zor skutečně společného se svátostí? Asi mnoho ne. 
Záhadně se totiž z této naší představy vytratil Bůh. Ne 
úplně, samozřejmě, ale je odsunut z prvního místa. A už 
to je deprimující. Prvnímu místu vévodí naše vlastní 
neschopnost a pochybení. S určitou mírou přehánění se 
neustále točíme kolem svých hříchů a Boha máme od 
toho, aby je odpouštěl. Svátost smíření se tak proměňu-
je v kdeco, jenom ne uklidňující a radostnou událost. 
 Velice záleží na našem osobním přístupu. Už 
ne udělal jsem XYZ, ale Bůh mi odpustil XYZ. Tato jed-
noduchá změna podmětu ve větě skutečně dokáže udě-
lat divy. Už jenom v tom, že mluvit o Bohu při nedělním 
obědě je společensky mnohem přijatelnější. Možná by 
se tak k hovoru nakonec přidali i ostatní. 
 Jestli na sebe podobné trauma váže i svátost pomazání nemocných, to 
nevím. Zas takové zkušenosti nemám. Zastavil bych se však u pojmenování poslední 
pomazání. Ten název je sice opodstatněný (po pomazání během křtu, biřmování, 
kněžství je pomazání nemocných skutečně tím posledním, které je možné získat), 
ale stále vyvolává dojem, že příjemce svátosti by měl (pokud možno) co nejdříve 
zemřít. Pozvat si kněze, aby udělil toto pomazání, prostě znamená pozvat si blízkého 
spolupracovníka místní pohřební služby. Statistiky hovoří jasně: kdokoli přijal po-
slední pomazání, dříve nebo později zemřel. 
 Podobně jako prve, i tento názor je dostatečně přehnaný. I když... Proč 
bychom se měli tvářit, že se nás smrt netýká? Copak ti nemocní v ohrožení života 
budou žít věčně (nyní nemám na mysli „náš“ věčný život, ale ten „obyčejný“ věčný 
život)? Osobně si myslím, že jisté rozpaky nad touto svátostí pramení právě ze stra-
chu ze smrti. Smrt se snažíme vytěsnit skutečně na okraj našeho života 
i společnosti. Setkáváme se s ní většinou už jen v televizi. A to převážně jen s její 
násilnou podobou. Ta přirozená prakticky chybí. Nejeden společenský průzkum tak 
ukázal, že pro mnohé lidi je rychlá smrt přijatelnější než dlouhověkost (kterou para-
doxně právě moderní lékařství slibuje). 
 Sv. Barbora by se asi divila. Byla, a stále je, patronkou proti příliš rychlé 
smrti. Mnozí se k ní utíkali a utíkají s prosbou, aby se v životě stihli připravit na se-
tkání s Pánem. Nechtějí odejít z tohoto světa narychlo, bez rozloučení, bez přijetí 
svátostí, bez smíření se s lidmi. Svátost pomazání nemocných, i když není určena 
pouze umírajícím, je tak svědectvím víry i života; přiznáním si, že smrt se týká i mě. 
Že můj život zde na zemi není nekonečný, ale poměrně chatrný. Že své vztahy 
s druhými mohu narovnat již teď. Bez odkládání. Svátost mi ukazuje, že k tomu 
mám příležitost. 
 Svátost smíření i svátost pomazání nemocných mají několik styčných bo-
dů. Rád bych zdůraznil ono narovnání, usmíření se s druhými lidmi i Bohem. Obě 
dvě svátosti jsou povzbuzením pro naši chybující a smrtelnou lidskost. Proto věřím, 
že nezůstanou upozaděny ostatními, „radostnými“ svátostmi a budou stále vytvářet 
nedílnou součást života nás všech. 
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nující svátost celé duchovní cesty ke svatosti.“ V této době 
už bylo vedle pomazání olejem součástí této svátosti také 
tzv. viatikum, poslední svaté přijímání. 
 Florentský koncil (1439 – 1445) vymezil podstat-
né prvky pomazání. Svátost mohla být udělována pouze 
nemocným, kteří se nacházeli v ohrožení života. Udělovatelem byl jen kněz. A jako 
látka se používal olej, který byl posvěcen biskupem. Mazalo se všech pět smyslů. 
Účinkem mělo být uzdravení duše, a pokud je to prospěšné, také těla. Tridentský 
koncil pak konstatoval, že pomazání nemocných je skutečnou svátostí ustanovenou 
Ježíšem Kristem. Dále bylo stanoveno, že tato svátost není určena pouze tem, kdo 
umírají, ale má sloužit i těm, kteří jsou nebezpečně nemocní. Svátost pak přináší 
milost, maže hříchy a napřimuje nemocného. Trident rovněž otevírá možnost opa-
kovaného přijetí svátosti prohlášením, že nejde o vtisknutí nezrušitelného znamení. 
 Druhý vatikánský koncil ještě podstatněji vyme-
zuje a definuje svátost jako pomazání nemocných a přeru-
šuje tak od 12. století trvající zvyk nazývat svátost posled-
ním pomazáním. Svátost nemá být chápána v první řadě 
jako příprava na smrt, ale spíše o jako služba tělesnému i 
duševnímu zotavení a posílení. Koncil také zjednodušuje 
způsob udělování svátosti a znovu potvrzuje možnost její-
ho opakovaného přijetí v případě, že dojde ke zhoršení 
stavu nemocného. Pomazání nemocných je od té doby 
také možné udělovat v rámci společné slavnosti většímu 
počtu nemocných. Závazný způsob slavení svátosti poma-
zání nemocných je shrnut v papežské konstituci Sacram 
Unctionem infirmorum z roku 1972, která potvrzuje nově 
upravené Obřady pomazání nemocných.  
 Podobně jako u svátosti smíření, nynější církev klade u pomazání nemoc-
ných důraz na rozměr společenství. I tato svátost není jen svátostí jednotlivce, ale 
celé církve, která nemocným zprostředkovává láskyplný dotek Ježíše Krista. 

Podle Leo Zerhaua, Anselma Grűna a Dany Tiché zpracovala  
Katka Telecká  

SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ   
 Svátost smíření zřejmě nepatří mezi nejčastější témata rozhovorů během 
nedělního oběda. Co by se asi stalo, kdyby synek začal vyprávět o své zkušenosti se 
svátostí smíření? Přestalo by ostatním stolovníkům chutnat? Co kdyby byla u stolu 
návštěva? Umlčel by některý z rodičů svého potomka? Přidal by se někdo do hovo-
ru? 
 Tyto otázky sice mohou na jednu stranu působit bizarně, na druhou stra-
nu určité zrnko pravdy skrývají. Hovořit o zpovědi je obecně vnímané jako trapné, 
a tedy nehodné sváteční společnosti. Je nám to trapné, protože si pod pojmem svá-
tost smíření představíme okamžiky, které se snažíme už dlouho zapomenout. Mám 
velký hřích. Udělal jsem XYZ. Třikrát. Zpověď je pro nás přímo ztělesněním našeho 
horšího Já. A kdo by se chtěl se sebou takto chlubit, že? Když o tom nebudeme před 
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OPRAVY PAMÁTEK V ROCE 2010 

Farnost Kutná Hora 
 V chrámu sv. Barbory se podařilo dokončit opravy vnějšího opěrného 
systému a byla odstraněna výdřeva pilířů včetně lešení (4,5 milionu korun). Pokud 
farnost obdrží dotaci, plánuje se v roce 2011 oprava západního průčelí. 
 Počátkem roku 2010 jsme na 
vlastní náklady vybudovali podzemní část 
bleskosvodu kostela sv. Jakuba v hodno-
tě 439 904 korun. Tato investice byla podní-
cena probíhající rekonstrukcí okolní zádlaž-
by. V průběhu roku se podařilo získat první 
finanční příspěvky z veřejných zdrojů a začít 
s opravami střechy a krovů farního kostela. 
Práce započaly v severní části lodi. Bylo po-
staveno lešení, částečně sejmuta střešní kry-
tina, v současnosti probíhají opravy tesař-
ských prvků.  Konstrukci krovu je třeba vždy opatrně vyheverovat, vyjmout její na-
rušené části, vyměnit je za nové, případně provést protézování, a spustit zpět do 
původní polohy. K této náročné operaci bylo třeba vystavět tzv. heverovací lešení 
z válcovaných ocelových nosníků, které bude po opravě demontováno. V současné 
době však také mimo jiné chrání klenby kostela proti porušení. Kostel sv. Jakuba 
byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) Ministerstva 
kultury ČR, odkud se podařilo získat částku 1,6 milionu korun, dále 150 tisíc korun 
od Města Kutná Hora a nemalou částku 344 820 korun ze sbírky Kup břidlici, za-
chráníš střechu od farníků, kutnohorských občanů i přátel kostela a města. Vlastní 
podíl na opravě kostela činil v loňském roce 523 402 korun. Celkově bylo v kostele 
prostavěno 2 273 402 korun. 
 Práce na střeše kostela v současné době pokračují z vlastních prostředků, 
a to v místě vítězného oblouku a nároží severní lodi. Na rok 2011 bylo požádáno o 
příspěvek z PZAD, který je přislíben ve výši 2,45 milionu korun, z Fondu regenerace 

• Mikulášská pro děti 
• Rorátní mše sv. nejen pro děti 
• Duchovní obnova mládeže v Jeníkově  
 u Hlinska 
• Vánoční besídka Slunečního kmene  
 a Concordie 
 
 

Pravidelné aktivity 
• Adorace 
• Modlitby matek 
• Biblické hodiny 
• Setkávání nad katechismem  
 (do odchodu P. Pavla Jägera) 
• Setkávání seniorů 
• Mše sv. pro děti 
• Schůzky Slunečního kmene a družiny 

Concordie 
• Společenství mládeže 
• Úklid kostela sv. Jakuba 
• Chrámový sbor 
• Výuka náboženství 

 křty svatby pohřby 

Kutná Hora 21 15 19 

Bykáň 4 0 2 

Třebonín 3 0 2 

Statistika 2010 
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Města Kutné Hory byla přidělena částka 640 tisíc korun, Středočeský kraj jsme po-
žádali o 500 tisíc korun z Fondu opravy památek. Žádosti se v současné době vyři-
zují a konečná výše příspěvků bude známa po rozhodnutí příslušných komisí. 
 V kostele Matky Boží byly dokončeny opravy vnějšího pláště. Z PZAD 
bylo čerpáno na opravy 460 tisíc korun, z Fondu regenerace Města Kutné Hory jsme 
získali 400 tisíc korun. Vlastní podíl v r. 2010 na opravě byl 200 tisíc korun. Celkem 
bylo na opravu kostela vynaloženo 1 000 060 korun. 
 Na rok 2011 farnost opět žádala o příspěvek z PZAD, kde je přislíbeno 935 
tisíc korun, a z Fondu regenerace Města Kutné Hory o 300 tisíc korun. Na jaro roku 
2011 se plánuje dokončení vnitřní elektroinstalace a zhotovení vnitřních omítek 
v lodi kostela. Práce by měly být dokončeny do letní turistické sezóny.  
 V roce 2011 byla dokončena kompletní oprava střechy a krovů lodi koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě. Finanční příspěvek byl získán 
z  evropského Programu pro rozvoj venkova. 
Výše příspěvku činí 3 810 251 korun. Z vlastních 
zdrojů bylo zaplaceno 309 529 korun. Tyto pro-
středky farnost musela nejprve investovat ze 
svého, teprve po předložení vyúčtování jí bude 
příspěvek vyplacen. V rámci opravy bylo prove-
deno zajištění vnitřních i vnějších trhlin kostela 
a osazena vnitřní mříž pro možnost nahlédnutí 
do kostela bez nutnosti ho nechávat stále otevře-
ný. 
 V roce 2010 se pokračovalo s opravou budovy Arciděkanství. 
V severním křídle byla vyměněna okna, na štítě byla provedena omítka včetně re-
staurátorských a kamenických prací. Směrem ke kostelu sv. Jakuba se podařilo 
opravit část střechy a krovů. Tyto opravy byly provedeny s přispěním MK ČR 
z PZAD v rozsahu 830 tisíc korun a z Fondu regenerace Města Kutné Hory 
v rozsahu 100 tisíc korun. Vlastní podíl byl 247 440 korun. Celkově bylo proinvesto-
váno 1 177 440 korun. 
 V roce 2011 se předpokládá pokračování prací za přispění MK ČR z PZAD, 
kde má farnost přislíbeno 1 225 tisíc korun, a Fondu regenerace Města Kutné Hory 
ve výši 100 tisíc korun.  
 
Farnost Třebonín 
 V kostele sv. Jakuba v Paběnicích byla dokončena oprava střechy a 
krovů. Celková výše oprav v roce 2010 činila 863 tisíc korun, z čehož 638 620 korun 
jsme získali z Programu rozvoje venkova (EU). Vlastní podíl byl 224 380 korun. 
Práce na kostele jsou v současné době dokončeny a pro rok 2011 se s dalšími nepočí-
tá. 
 V Nové Lhotě v kostele sv. Jana Křtitele se v r. 2010 provedla oprava 
havarijní šindelové krytiny lodi kostela v rozsahu 30 tisíc korun. Pro rok 2011 se 
nám podařilo získat prostředky z EU v celkové výši 841 500 korun. Spolu s vlastní 
podílem 148 500 korun budeme disponovat celkovou částkou 990 000Kč na opravu 
krytiny a tesařských oprav lodi kostela. 
 
Farnost Bykáň 
 Kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích má nově opravenou střechu lodi 
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hříchů je však s výjimkou mimořádně naléhavých případů vždy individuální) drží 
tridentského modelu, pouze doporučuje zařazení četby Božího slova a rozhřešení 
formuluje s důrazem na milosrdnou lásku Boha Otce a na smíření s církví. Zohled-
ňuje se tak ekleziální pohled na pokání a překonává se příliš individualistické chá-
pání zpovědi jako dění jen mezi knězem a penitentem. K formální přestavbě ritu po 
Druhém vatikánském koncilu tedy v zásadě nedošlo, spíše se vytvořily snahy o jeho 
naplnění novým duchem.  
 
Svátost pomazání nemocných 
 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a 
potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej 
pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.  

Jakub 5, 14 – 15 
 

 Olej byl chápán jako blahodárná a uzdravující substance už hluboko ve 
starozákonní době. Pomazávaly se jím bolavé údy nebo různá poranění, ale používal 
se i vnitřně za účelem posily celého těla i duše. Pro křesťany se stal symbolem 
uzdravující moci svatého Ducha.  
 Přibližně od roku 200 biskupové světili olej, aby požehnáním získal moc 
přinášet posilu a uzdravení. Jako svátost byl v té době označován přímo olej, nikoli 
pomazání. Žehnání bylo součástí bohoslužeb, aby si věřící mohli brát olej s sebou 
domů a používat ho podle potřeby. Cílem používání oleje bylo od počátku tělesné a 
duševní zotavení, nikoli bezprostřední příprava na smrt. Odpuštění hříchů bývá 
v souvislosti s ním zmiňováno jen zřídka. Raná církev 
stavěla užívání posvěceného oleje proti pověrečným a 
pohanským praktikám.  
 Dopis papeže Inocence I. z roku 416 nás ne-
nechává na pochybách, že v jeho době nebylo pomazá-
ní olejem vyhrazeno pouze duchovním. Pro jeho svá-
tostnou povahu ho ale nesměli vykonávat kajícníci, 
kteří byli po dobu svého pokání odloučeni od církve. 
Postupně se však v pomazání nemocných ustalovala 
pevnější pravidla. Od pátého století biskup světil olej jen na Zelený čtvrtek. V době 
vlády Karla Velikého (přelom 8. a 9. století) už bylo udělování svátosti vyhrazeno 
pouze kněžím. Ti byli nabádáni, aby se o nemocné starali a byli jim nablízku 
v okamžiku smrti. V této době vznikají obřady pomazání nemocných a udělování 
oleje získává liturgický charakter. Svátost začíná být chápána, podobně jako jiná 
pomazání, jako nezrušitelné znamení. Jejím přijetím se dotyčný dostává do podob-
ného stavu, v jakém se nacházejí kajícníci. Pokud se uzdraví, v tomto stavu zůstává i 
nadále a měl by žít podobně, jako by vstoupil do řehole. 
 Lidé tak začali pomazání nemocných odkládat až na samý konec života a 
svátost začala být chápana jako bezprostřední příprava na smrt. Vžilo se pro ni 
označení „poslední pomazání“, ačkoli tento název měl původně vyjadřovat jen po-
slední pozici tohoto pomazání v časové řadě všech ostatních (křest, biřmování, 
kněžské svěcení). Tato praxe rovněž souvisí s tehdejším pojetím svátosti pokání. 
Kajícník byl totiž tak zatížen skutky pokání, že se u něj zaopatření svátostí nemoc-
ných odkládalo až na poslední okamžiky života. Ve středověku je tedy na tuto svá-
tost kladen velký důraz. Tomáš Akvinský ji chápe jako „poslední a zároveň všezahr-
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postili se a vykonávali nejtěžší práce ve prospěch společenství (např. zaopatřování 
zemřelých). Stát se kajícníkem bylo obdobou vstupu do řehole. Dokonce byl ten, 
kdo složil řeholní sliby, zproštěn kajících závazků.  
 Z přelomu starověku a novověku máme dochované doklady o seznamech 
hříchů, za které se ukládalo veřejné pokání. Seznamy se od autora k autorovi lišily, 
třemi základními přestupky byla však vždy a všude vražda, odpad od víry a cizolož-
ství. Pokud se křesťan nedopustil těchto provinění, svátost smíření nepřijímal. Prů-
běh pokání v mnohém připomínal přípravu na křest a závěrečný obřad smíření 
s církví se podobal křtu dospělých, včetně podobné symboliky křestní vody a slz po-
kání, které obmývaly kajícníka, a tak ho začleňovaly zpět do společenství církve.  
 V raném středověku začali zpovědníci používat příručky se seznamy 
hříchů s příslušnými sankcemi, tzv. tarify nebo penitenciáře. Součet pokut za jed-
notlivé hříchy, kterých se kajícník dopustil, dal dohromady příslušné pokání, které 
mu bylo uloženo. Svátost pokání se stala opakovatelnou a do jejího rámce začala 
spadat i lehká provinění. Začíná se prosazovat tzv. ušní (tedy individuální) zpověď. 
Její praxe má původ v mnišském životě na Britských ostrovech, kde se starověký 
způsob, který kladl důraz na veřejné pokání, nikdy zcela neujal. Rozhřešení, které 
dříve spadalo do závěrečných obřadů kajícího období, se začalo udělovat ihned po 
vyznání (tedy ještě před vykonáním uloženého pokání).  
 Ve vrcholném středověku začíná být jako pokání chápáno samo vyznání 
hříchů. Zahanbení, které provází vyznání, a také pravidelná a častá zpověď, ve které 
se opakují stále stejné hříchy, jsou pro člověka dostatečně pokořující. Do vrcholné-
ho středověku spadá systematická scholastická diskuse, která kromě toho, že stano-
vuje počet církevních svátostí, hledá také jejich podstatu. Podle Pierra Abélarda a 
Petra Lombardského je tím, co přináší odpuštění hříchů ve svátosti smíření, lítost 
kajícníka. Tomáš Akvinský v tomto ohledu na lítost klade rovněž důraz, ale na první 
místo staví kněžské rozhřešení.  
 Ve 13. století se začíná na svátost smíření klást mimořádný důraz, který je 
nejlépe znatelný na nařízení IV. lateránského koncilu (1215), které zavazuje každého 
věřícího ke každoroční zpovědi u svého farního kněze. Nesplnění této povinnosti 
vedlo k zapovězení vstupu do kostela nebo dokonce k odepření křesťanského po-
hřbu. Začínají se také objevovat tzv. rezervované hříchy, tedy přestupky, které mohl 
rozhřešit pouze biskup nebo papež. Zdůrazňuje se také 
důležitost zpovědního tajemství.  
 Tridentský koncil (1546 – 1563) položil dů-
raz na upevnění závazné podoby svátosti a na její 
obranu ve střetu s protestantskou kritikou katolického 
pojetí pokání jako takového. Po koncilu se zpověď sta-
la mimořádně individualistickou svátostí, která měla 
poskytovat prostor pro duchovní vedení jednotlivců. 
V roce 1614 byly pro tento účel zavedeny zvláštní pro-
story, ve kterých byl kněz oddělen od kajícníka mříž-
kou. Z obřadů svátosti zcela vymizely společné modlitby a zpěvy. Chápání svátosti 
však občas upadalo do čistě právní roviny, ve které nehraje roli lítost, ale spíše dů-
kladné vyjmenování všech přestupků. 
 Druhý vatikánský koncil (1962 – 1965) se ve svém rituálu pro jednotlivé 
kajícníky (existuje také možnost zahájit zpověď více kajícníků zároveň, vyznání 
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včetně krovů v hodnotě 970 tisíc korun, kde 873 tisíc korun bylo čerpáno z evrop-
ských fondů Programu pro rozvoj venkova. Podíl obce Chlístovice byl 97 tisíc ko-
run.Dále byl proveden nátěr šindelové střechy věže 
v hodnotě 30 tisíc korun z prostředků farnosti.  
Za velkorysého přispění obce byla opravena kaple Panny 
Marie v Roztěži. Zde byla provedena oprava vnějších omí-
tek, nátěr střechy s opravou lucerny a repasí křížku. Celková 
výše oprav činila 257 306 korun. Podíl obce byl 200 tisíc 
korun, vlastní příspěvek farnosti byl ve výši 57 306 korun. 
V roce 2011 se plánuje dokončení oprav slunečních hodin ve 
štítě a úprava pramene. 
 V obci Malešov byl opraven kostel sv. Václava. 
Oprava se týkala vnějších omítek lodi kostela, střechy a od-
vlhčení části lodi. Celkově se prostavělo 685 992 korun, kde 
479 tisíc korun získala obec z programů Ministerstva kultu-
ry. Podíl obce činil 138 tisíc korun, vlastní podíl farnosti byl 
127 877 korun. 
 Na rok 2011 je naplánován nátěr střechy věže kostela sv. Markéty 
v Křeseticích, pro který jsme získali částku 58 600 korun. 
Nátěr bude prováděn v jarních měsících. Soňa Telecká 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
 20. ledna se sešla Pastorační rada farnosti. Na jejím zasedání byl předlo-
žen a doplněn návrh farní kroniky a odsouhlasen plán na její pravidelné vedení, kte-
rým je pověřena Marie Bisingerová. Rada byla seznámena s koncepcí Farního zpra-
vodaje na rok 2011. Dalším bodem jednání byla bilance roku 2010, zejména 
s ohledem na duchovní stránku. Z připravovaných akcí a projektů rada projednala a 
odsouhlasila návrh postní almužny, pojetí křížových cest v době postní a noční ado-
raci ve velikonočním Triduu. Termín Oslavy svátku sv. Jakuba byl definitivně stano-
ven na neděli 24. července.  Rada odsouhlasila, že modlitba za kněze po mších sv. 
zůstane zachována pouze ve všední dny. Příští jednání Pastorační rady se uskuteční 
31. března. 

WABANAK 
 V posledním čísle farního zpravodaje 
z listopadu 2010 byly v článku Od konce komu-
nistického režimu do konce tisíciletí uvedeny 
stručné informace o Wabanaku, folkové kapele 
působící ve druhé polovině osmdesátých let na 
civilní hudební scéně s duchovně zaměřeným 
repertoárem. Kdo si vzpomínáte na stěžejní čle-
ny tohoto hudebního uskupení, 
 
Pavla Jandejska, dnes vikáře jičínského vikariátu, dodnes hudebně činného ve 
východočeském Quonab Quartetu, se kterým již několikrát vystupoval i v Kutné Ho-
ře), 

Zapsala Monika Trdličková 



 10 

 

REKAPITULACE SILVESTROVSKÉHO JÍDELNÍHO LÍSTKU MLÁDEŽE 

Karel Macek st. 

Evu Štruplovou (Mirgovou), dnes sólistku opery Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích, 
Helenu Spudilovou (Jandejskovou), dnes violoncellistku působící na výcho-
dočeské hudební scéně včetně Quonab Quartetu, 
Martina Bořila, dobře známého z chrámu sv. Barbory, 
 
a chtěli byste se o nich a o kapele něco bližší-
ho z té doby dozvědět, podívejte se na webo-
vou stránku www.wabanak.wz.cz, kde najdete 
řadu fotografií, výstřižků z tehdejších novin, 
tři hudební ukázky, jednu videonahrávku a 
přehled repertoáru. Péčí Milana Snížka byl 
vytvořen hudební dokument (na CD) 
z dochovaných tehdejších živých nahrávek 
ošetřených počítačovým programem.  

 Stejně jako každý rok, rozhodli jsme se jakožto společenství mladých křes-
ťanů strávit Silvestr 2010 společně. Proběhl od úterý do soboty v 52. týdnu toho 
roku a odehrával se v Knířově nedaleko Výsokého Mýta. 
 Dvě dobré duše se na místo odebraly už den 
předem, aby pěkně zatopily v kamnech. Jelikož první 
početnější skupinka čítala jen sedm lidí, jela většina 
autem a jen dva nebozí vlakem. Vesměs jsme dorazili 
do cíle v pozdější odpoledne. Knířovskou faru jsme 
jaksepatří zazimovali. První večer jsme relaxovali, za-
hráli si pár her, snědli výbornou pórkovou polévku s 
pórkem, naštípali hromadu dříví, pomodlili se z brevi-
áře a nakonec toho všeho jsme se koukli na film.  
 Druhý den dopoledne dorazila další skupinka účastníků. Také k nám zaví-
tal seňor Pavel Jäger. Po vydatném ostrém obědě jsme se rozdělili na dvě skupinky. 
Jedna šla na kratičký výlet do vedlejší vesnice, druhá se vydala na běžkách po míst-
ních polích, lukách a lesích. Navečer byl pak volný program, někteří připravovali 
pizzu rozmanitých chutí, další jim přitom zpívali a hráli na kytaru. Do postýlek nás 
měl uložit další film, na kterém jsme se ale všichni neshodli, takže část shlédla Život 
Briana a zbytek ve vedlejším pokoji netrpělivě čekal na konec produkce. 
 Ráno dalšího dne nás probudila zima. Promyšlený systém hlídek na topení 
v noci selhal. Někdo asi zapomněl přitopit, nebo přito-
pil špatně. I přes den bylo udržení tepla nesnadným 
úkolem. Hlavní bodem dne, tak jako každého, bylo 
nějaké to dobré jídlo. Díky plodné dopolední spoluprá-
ci většiny osazenstva se do talířů k obědu servíroval 
labužnický segedínský guláš, skoro jak od tatínka Gre-
narovic. Než jsme vytrávili a byli schopni další akce, 
venku už se skoro stmívalo, což značně překazilo 
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 Aby byla svátost smíření platně a účinně udělena, jsou pro to nezbytné 
tři úkony kajícníka. Prvním je lítost srdce. Spočívá v tom, že člověk cítí bolest nad 
spáchanými hříchy a spojuje s tím předsevzetí, že už v budoucnu nebude hřešit. 
Druhým je ústní vyznání hříchů knězi (u těžkých hříchů je nezbytné vyznat všechny, 
na které si kajícník vzpomene). Třetím je zadostiučiní (pokání) za hříchy podle roz-
hodnutí kněze. Děje se hlavně modlitbou nebo dobrým skutkem. Formou této svá-
tosti jsou slova rozhřešení, která pronáší kněz: Uděluji ti rozhřešení ve Jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého. Udělovatelem této svátosti je kněz, který je touto službou 
pověřen svým představeným. Účinkem této svátosti je smíření s Bohem a s církví.  
 Svátost nemocných se uděluje věřícím nemocným, když začínají být 
v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří, tak, že se mažou posvěceným olejem na 
čele a na rukou a přitom se říkají slova: Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své 
milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě za-
chrání a posilní. Amen. Udělovatelem je kněz. Účinek spočívá v uzdravení duše a, 
nakolik je to pro duši užitečné, i těla. Pomazaný získává milost útěchy, pokoje a od-
vahy. Tato milost je darem Ducha svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha. 
Skrze něj nemocný získává sílu a dar spojit se s Kristovým utrpením. Kromě poma-
zání nemocných poskytuje církev těm, kdo se chystají opustit tento život, eucharistii 
jako pokrm na cestu (viatikum). Eucharistie přijatá v takovém případě je svátostí 
přechodu ze smrti do života, z tohoto světa k Otci. Je semenem věčného života a 
silou vzkříšení. 

SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ 

P. Jan Uhlíř 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
Svátost smíření 
 Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, 
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.  

Jan 20, 22 – 23 
 

 Služba smíření byla v celých dějinách církve chápána jako zásadní pasto-
rační povinnost, jejíž vykonávání vychází z uposlechnutí Ježíšova příkazu. Vývoj 
slavení této svátosti během staletí procházel mnoha různými formami. V nich lze 
však vždy bezpečně rozpoznat tutéž základní strukturu, která je tvořena dvěma zá-
sadními prvky: jednak činy člověka, který se obrací pod vlivem Ducha svatého, tedy 
lítost, vyznání a zadostiučinění, a jednak Božím působením, které zprostředkovává 
církev. 
 Starověká praxe svátostného smíření měla veřejný charakter a poukazova-
la tak na ekleziální (církevní) rozměr pokání. I menší provinění bylo zvykem vyzná-
vat před celým shromážděním. V Matoušově evangeliu se setkáváme s výzvou 
k vzájemnému napomínání, list Titovi nás zpravuje o postupu v případě těžkých 
prohřešků – tím byla exkomunikace. Z Hermova pastýře (2. století) se dozvídáme, 
že obrácený hříšník byl zpět do společenství církve přijat pouze jednou. Pokud zhře-
šil těžce podruhé, musel spoléhat jen na Boží milosrdenství.  
 Ve 3. století se z kajících stala zvláštní skupina, pro kterou platila pevně 
stanovená a velmi přísná pravidla. V průběhu svého pokání, které mohlo trvat i ně-
kolik let, se kajícníci nesměli v plné míře účastnit bohoslužeb, nosili zvláštní oděv, 
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někdy ani neumíme ocenit a přijímáme to jako samozřejmost. Je možné, že i ti, kte-
ří této práce odvedou nejvíce, by si při dotazu, zda jsou někde dobrovolníky, ani tuto 
skutečnost neuvědomili nebo nepřiznali.  
 Kromě činností směřujících dovnitř farnosti probíhají i další aktivity, kte-
ré jsou namířeny ven, mimo farnosti. Sem patří zejména dobrovolnictví organizova-
né Oblastní charitou v  Kutné Hoře v nemocnicích a ústavech. Ale i přímo v charitě 
existují aktivity, které směřují ve své podstatě k dalším lidem. Největší je Tříkrálová 
sbírka, ke které se také v tomto zpravodaji ještě vracíme přiloženou tabulkou výtěž-
ku.  
 4. února 2011 proběhla na Arciděkanství v Kutné Hoře beseda na téma 
Možnosti a hranice dobrovolnictví. Téma je to široké a určitě o něm nebylo pojed-
náno vyčerpávajícím způsobem a budeme se k němu v průběhu roku ještě vracet. 
Přesto považuji za praktické nabídnout konkrétní možnosti zapojení do dobrovolné 
práce u nás.  
 Nejvíce potřebujeme dobrovolníky společníky pro LDN v Kutné Hoře. 
Dobrovolník-společník pracuje jedno odpoledne v týdnu 2-3 hodiny na oddělení 
nemocnice. Musí se u nás přihlásit, projde motivačním pohovorem a školením. Je 
s ním podepsána smlouva, obvykle na tři měsíce, po kterých se rozhodne, zda bude 
pokračovat či nikoliv. Dobrovolnictví není nevolnictví. Dobrovolník získává cennou 
zkušenost, smysl života, dobrý pocit. Pacient má vyplněný volný čas a má větší na-
ději na to, že se bude cítit lépe.  
 Pro ty, kteří k této službě nemají odvahu, máme i jiné možnosti. Je potře-
ba se osobně domluvit. Psychicky nejméně náročná aktivita je sběr bylin (kopřiv, 
sedmikrásek, květů černého bezu). A než se příroda zazelená, sušíme a sbíráme po-
merančovou kůru. Můžete však přicházet i s vlastními nápady. Budeme o nich spo-
lečně hovořit.  

Marie Macková 
tel.: 731 598 876 

Obec Výtěžek 2010 Výtěžek 2011 
Bahno 4 510 Kč 4 052 Kč 
Bylany (OÚ Miskovice) 2 210 Kč 1 629 Kč 
Dolany, Čertovka  
(OÚ Červené Pečky) 1 526 Kč 1 362 Kč 
Grunta 3 295 Kč 3 586 Kč 
Hořany (OÚ Miskovice) 1 000 Kč 839 Kč 
Hraběšín 7 000 Kč 7 100 Kč 
Kluky (Olšany, Pucheř, Nová Lhota ) 0 Kč 6 273 Kč 
Křesetice 8 953 Kč 8 679 Kč 
Kutná Hora 70 375 Kč 91 623 Kč 
Libenice 2 102 Kč 1 054 Kč 
Malešov 11 718 Kč 0 Kč 
Nové Dvory 2 830 Kč 4 674 Kč 
Sv. Mikuláš 2 907 Kč 4 237 Kč 
Třebonín 3 254 Kč 4 527 Kč 
ostatní obce 181 628 Kč 185 560 Kč 
Celkem 303 308 Kč 325 195 Kč 

  Tříkrálová sbírka 2011  
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Lucka Telecká, Kuba Grenar 
redakčně upraveno 

RODINNÉ CENTRUM PEC 

úmysly dvou dívek, které nás chtěly sofistikovanými úkoly dovést do blízkého lomu. 
Nicméně na výpravu jsme se vydali a vrátili jsme se z ní opět vyhládlí, takže jsme 
nepohrdli ani poměrně průměrným rizotem. 
 Páteční ráno nás opustil Pavel Jäger, aby 
strávil Silvestr také s mladými ze své farnosti. Rozlou-
čil se s námi mší svatou. Poté společné foto a mávání u 
auta. Po Pavlově odjezdu byl pomalu čas chystat oběd, 
halušky s brynzou. Několik nadšenců vyrazilo hledat 
po okolí kešky. Odpoledne se vypravila část osazenstva 
na běžky a vrátila se až za tmy. V troubě už se pekla 
silvestrovská večeře, vinná klobása s brusinkami, sko-
ro jako od maminky Cinerovic. Slavnostní večer jsme trávili všichni společně, hráli 
jsme spousty her, od městečka Palerma po ukrajinské zásnuby, nechyběla ani fazo-
lová soutěž, kterou vyhrálo ženstvo nejchytřejších. Krásný a požehnaný nový rok 
jsme si popřáli venku na kopečku u fary. Jako ukolébavka před spaním posloužilo 
unikátní hudebně-taneční vystoupení v podání dívčího kvintetu. 
 První den roku jsme začali mší svatou v kos-
tele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, kde shodou okol-
ností mají na hlavním oltáři obraz Nanebevzetí Panny 
Marie od Petra Brandla, který byl původně zhotoven 
pro Sedlecký klášter. Kvůli nedostatku času jsme se 
narvali do aut. Bylo nás ke dvaceti a auta jen tři, takže 
v každém autě byl nadbytek pasažérů. Ale v pořádku a 
bez pokuty jsme dojeli na mši i zpátky do Knířova. A 
pak už nastal čas odebrat se do svých domovů. A tak jsme se odebrali. 

 Rodinné centrum Pec je občanské sdružení, které se snaží co nejvíce pod-
porovat rodinu v celé její šíři a záběru ve vícegeneračním pojetí. Pořádá kurzy o vý-
chově, besedy o mezilidských vztazích, nabízí pomocnou ruku rodičům na rodičov-
ské dovolené, zprostředkovává hlídání dětí. Organizuje kulturní a společenské akce 
pro celou rodinu – děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky. 
 Jako jednu ze svých služeb veřejnosti 
otevřelo Rodinné centrum Pec 4. října 2010 Cen-
trum denní péče Semínka. Jedná se o zařízení 
nabízející jistou alternativu k předškolnímu 
vzdělávání a hlídání dětí pro děti od dvou do 
sedmi let. Péče o děti je spojena s ekovýchovou, 
angličtinou, multikulturní výchovou a uplatňuje 
se při ní Montessori pedagogika. Tato metoda je 
založena na podpoře samostatnosti myšlení a 
uvažování. Vede děti k vlastnímu objevování 
poznatků, nabízí dětem připravené prostředí a 
respektuje individualitu dítěte.  Děti si při práci se speciálními pomůckami zlepšují 
své motorické dovednosti a podporují rozvoj intelektu. 
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ZPRÁVY Z CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA SV. VORŠILY  
Učitelé ze škol královéhradecké diecéze v Kutné Hoře 
 Také v letošním roce se o jednodenních pololetních prázdninách konalo 
setkání učitelů církevních škol královéhradecké diecéze. Hostitelem asi stovky 
účastníků bylo Církevní gymnázium sv. Voršily. Po 
mši svaté v klášterním kostele a občerstvení násle-
dovala v refektáři přednáška Mons. Tomáše Holu-
ba na téma etika válečných konfliktů. Při prohlídce 
gymnázia a u společného oběda měli učitelé z jed-
notlivých škol možnost spolu pohovořit a seznámit 
se s děním v jiných školách. Setkání ukončila pro-
hlídka sedlecké katedrály, zde hosté zhlédli též film 
Splendissima basilica o historii této monumentální 
stavby. 
 
Oslava svátku sv. Anděly Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily 
 Svátek svaté Anděly Merici jsme oslavili ve čtvrtek 27. ledna mší svatou v 
klášterním kostele, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub, první vojenský kaplan 
České republiky. Poté následovaly pro jednotlivé třídy přednášky a besedy. O české 
vojenské misi v Afghánistánu s přihlédnutím na duchovní službu přednášel Tomáš 

 Filosofii naší práce určuje snaha o vytvoření optimálního prostředí pro 
všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké návaznosti na jeho život v rodině. Cílem je 
nenásilně rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. 
Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí a 
jejich rodin, jejich rozvojových předpokladů, s adekvátně stanoveným programem, 
do nějž jsou začleňovány prvky křesťanských hodnot. 
 Semínka sídlí v centru města Kutné Hory, v ulici Jiřího z Poděbrad, v kláš-
teře sester voršilek. Řád sv. Voršily je školním řádem a jako takový je zaměřený na 
výchovu jak školou povinných dětí, tak i těch předškolních. V současné době navště-
vují Semínka děti, jejichž stáří je převážně mezi dvěma a třemi roky. Pečuje o ně 
odborný personál. 
 Semínka mají k dispozici velkou zahradu, 
na které mohou pečovatelky využívat prvky lesní 
školky. Děti chodí i na procházky městem, na vý-
stavy. Učí se chování v různých prostředích. 
 Rodiče jsou o všech aktivitách podrobně 
informováni, ať už prostřednictvím webových strá-
nek (www.rcpec.cz), nebo pravidelným měsíčním 
zpravodajem Peciválkem. V něm se podrobně do-
čtou, co jejich ratolest v Semínkách dělala, jaké 
aktivity a akce se připravují, případně další provoz-
ní zprávy. 
 Nejbližší připravovanou akcí pro širokou veřejnost je Dětský karneval, 
který se uskuteční 6. března 2011 od 15.30 v refektáři kláštera sv. Voršily. Všechny 
tímto srdečně zveme! Barbora Hlavinková 

redakčně upraveno 
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Holub. Pastor církve bratrské Radek Pospíšil 
hovořil na téma Jak si nenechat ublížit. Stu-
dent septimy Václav Poživil provedl své 
mladší spolužáky výstavou o králi Vladislavu 
II. Nejstarší studenti besedovali s několika 
absolventy gymnázia, kteří nyní studují na 
vysokých školách – na lékařských, pedago-
gických a technických fakultách. 
 
Sbírka na církevní školství 
 Všem, kteří přispívají na církevní školství, patří upřímný dík. Považuji za 
žádoucí, aby byli dárci informováni, podle jakého klíče jsou výnosy z této sbírky roz-
dělovány a jaká částka připadne na Církevní gymnázium sv. Voršily.  
 Královéhradecké biskupství vytvořilo směrnici, podle které je částka spra-
vedlivě rozdělována na jednotlivé církevní školy v diecézi. Toto pravidlo platí již 
druhým rokem. 40% vybrané částky tvoří stavební fond, který zůstává na bis-
kupství, dalších 40% připadne na projekty škol podle jejich žádostí, 13% je rozděle-
no rovným dílem mezi školy. Jedná se o pět škol:  Základní škola, mateřská škola a 
Biskupské gymnázium v Hradci Králové, Církevní základní škola Borohrádek, Gym-
názium maltézských rytířů ve Skutči, Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře 
a Církevní domov mládeže v Hradci Králové. Dalších 5% tvoří kapitační platba 
podle počtu žáků v jednotlivých školách. Zbylá dvě procenta jsou rezervní fond, kte-
rý zůstává na biskupství. 
 Na letošní školní rok obdrželo Církevní gymnázium sv. Voršily základní 
příspěvek 27 390 Kč. Zároveň jsme zažádali o podporu projektu nákupu učebních 
pomůcek do kabinetů fyziky a biologie. Podle školního vzdělávacího programu se 
letos poprvé vyučuje předmět Praktikum z přírodovědných předmětů. Tento před-
mět integruje osnovy oblasti Člověk a svět práce – práce s laboratorní technikou a 
digitální výchova. Cílem je samostatná práce studentů v malých skupinkách a samo-
statná práce s laboratorními přístroji a měřicí technikou. Nedostatek přístrojů sni-
žuje komfort a kvalitu práce a její přínos pro studenty. Náš projekt byl schválen a 
škola dostala dalších 65 000 Kč na nákup kompasů, siloměrů, měřidel na elektřinu, 
teploměrů s modrou tekutinou, elektormotoru a mikroskopu.  
 Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli. Poděkování patří i královéhradec-
kému biskupství, že na školy ve své diecézi nezapomíná a poskytuje jim finanční 
podporu. 

Stanislava Lisková 

DOBROVOLNÍCI PROMĚŇUJÍ SVĚT 
 Evropská komise vyhlásila letošní rok rokem dobrovolnictví s několika 
cíli: snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU, posílit pravomoci 
dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví, oceňovat a uznávat dob-
rovolné činnosti, zvýšit povědomí o významu dobrovolnictví. Podle průzkumu 
z května 2010 se tři z deseti Evropanů věnují dobrovolné činnosti, dobrovolná práce 
tedy patří do života lidí stejně jako reklama, automobily, sport či kultura.  
 I mnozí z naší farnosti vytvářejí svou dobrovolnou prací veliké hodnoty, ať 
už se jedná o úklid kostela, vedení dětských aktivit či zpívání ve sboru. Možná to 


