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Milí farníci, 
září je spojeno se začátkem školního roku. Letošní byl slavnostnější i o událost ote-
vření Církevní mateřské školy sv. Jakuba, kterou naše farnost za pomoci sedlecké 
farnosti a sester voršilek zřídila. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na jejím zrodu 
jakkoliv podíleli, a všechny prosím o vytrvalou modlitbu za 
děti i jejich vychovatelky. 
 Se začátkem školního roku se rozjíždějí také mnohé 
farní pastorační aktivity. Nápadů je hodně a je tudíž nezbytné 
stále znovu naslouchat Pánu Bohu i lidem a hledat, co je 
opravdu dobré uskutečnit. Proto vám budu vděčný, když mi 
dáte vědět, co vám schází nebo co si myslíte, že naše spole-
čenství naopak zbytečně vysiluje.  
 Bez společné modlitby (a může se jednat i o společnou 
tichou adoraci nebo mši svatou) a vzájemného posilování 
osobního života víry však nemůže nic dobrého a Božího v naší 
farnosti vyrůst. Ptejme se tedy Pána, co v tomto roce máme 
dělat pro svůj duchovní život, kdy a jak máme věnovat své 
síly farnímu společenství a jak se máme snažit prohloubit 
svůj vztah k Němu i ke svému okolí. Je dobré také konkrétně přemýšlet o tom, která 
farní aktivita se mi nejenom líbí, ale kterou pro svůj život právě teď potřebuji.  
 Protože si uvědomuji svoji „vrozenou“ netrpělivost, prosím Pána, abych měl 
dostatek vnímavosti a moudrosti a dokázal poznat pravý čas, kdy vás povzbuzovat, 
kdy se něčeho vzdát a kdy pokorně čekat na čas milosti. Všichni mějme každý den 
na paměti Ježíšova slova: „Beze mě nemůžete dělat nic,“ (Jan 15, 5) a radujme se ze 
skutečnosti, že s Ním můžeme všechno. 
    Žehná vám a o modlitbu vás prosí P. Jan Uhlíř 

NOVÝ KAPLAN VE FARNOSTI 
 Od srpna v naší farnosti působí nový kaplan, P. Ondřej Matula SDB. Jsem 
rád, že se mohl nastěhovat už do nového kaplanského bytu a s nadšením se začal 
zapojovat do aktivit farního společenství. Otec Ondřej naváže na činnost svého 
předchůdce a kromě svátostné pastorace bude mít na starosti setkávání seniorů, 
návštěvy nemocných, společenství mládeže, výuku náboženství v Křeseticích 
a i v Kutné Hoře (první třídu). Jako salesián má blízko k dětem, a proto bych chtěl, 
aby svých darů a zkušeností využil i při dětských mši svatých a v nově zřízené cír-
kevní mateřské škole, kam bude dvakrát týdně docházet. Jeho služeb by ráda využi-
la i oblastní charita, která ho poprosila o práci s dětmi v ubytovně v Lorci. 
 Myslím, že práce v naší farnosti bude mít více než dost. Proto otci Ondřejovi 
vyprošuji sílu a radost Ducha svatého a těším se, že Bůh skrze jeho dary obdaruje 
každého z nás.  P. Jan Uhlíř 



 

  

Beseda s předsedou KDU-ČSL 
 Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji po-
zvala na setkání a besedu s předsedou KDU-ČSL 
Pavlem Bělobrádkem, která se uskuteční 27. září 
2012 od 17 hodin v aule Církevního gymnázia sv. 
Voršily v Kutné Hoře. Máte tak výjimečnou příle-
žitost setkat se s předsedou politické strany, která 
hájí křesťanské hodnoty. A nejen to. Budete mít 
možnost zahrnout ho svými dotazy a dozvědět se o 
KDU-ČSL co nejvíce. Hlídání dětí zajištěno. 
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Eva Vaňková, místopředsedkyně 

Pravidelné setkávání mládeže 
 Nový školní rok s sebou přináší změny 
v organizaci pravidelného scházení mládeže na-
šich farností.  
 Vzniká nová skupina, v níž se budou scházet 
kluci a holky, jejichž věk odpovídá zhruba 5. – 7. 
třídě ZŠ. Tuto skupinu povede P. Jan Uhlíř za po-
moci Kláry Karelové a Jakuba Šimka, setkání se 
budou konat jednou za dva týdny v pátek večer 
(začátek vždy mší svatou v kostele sv. Jakuba). 
První je stanoveno na 5. října. Krom toho stráví 
společně víkend 19. – 21. října (místo bude upřes-
něno). Pokud víte o někom, kdo by do této skupi-
ny mohl a chtěl patřit, kontaktujte co nejdříve 
P. Jana Uhlíře (tel. 777 339 233).    

-red- 2 

za OV KDU-ČSL Kutná Hora 

 Doposud „mladší spolčo“, 
do nějž patří mládež ve věku od 
zhruba 14 do 18 let, funguje dá-
le, a to pod vedením P. Ondřeje 
Matuly a svých starých dobrých 
animátorek Markéty Šimkové 
a Lucky Teplé. Setkání připadají 
rovněž na každý druhý pátek, začala 21. září a poběží ve stejném rytmu jako schůzky 
nejmladšího společenství mládeže. Vedle pravidelných schůzek spolčo stráví společ-
né podzimní prázdniny (24. – 28. října) na Vesmíru. Kontaktní osoba je Markéta 
Šimková (e-mail: marketa_simkova@centrum.cz, tel.: 723 675 519).   
 Starší mládež, která je tvořena převážně vysokoškolskými studenty, se schází 
o sobotních večerech na arciděkanství ke společným modlitbám. Rovněž čtrnácti-
denní pravidelnost začala 22. září. V případě zájmu o toto společenství se obraťte na 
Katku Teleckou (e-mail: katerina.telecka@khfarnost.cz, tel.: 739 036 987).  
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Ne 21. 10. 
posvícení v kostele sv. Jakuba  
(9:00 – kostel sv. Jakuba, celebruje P. Pavel Jäger) 

Ne 21. 10. sbírka na misie 

St 24. 10. setkání seniorů (16:00 - arciděkanství) 

  24. – 28. 10. podzimní prázdniny starší mládeže na Vesmíru 

St 31. 10. svátost smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 01. 11. slavnost Všech svatých (17:00 – kostel Všech svatých) 

Pá 02. 11. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
(17:00 – kostel Všech svatých) 

Pá 02. 11. společenství mládeže (17:00 – kostel Všech svatých) 

  02. – 04. 11. výlet dětí z 2. – 5. tříd ZŠ do Uhlířskýc h Janovic 

So 03. 11. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

St 07. 11. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Čt 08. 11. adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 11. 11. sbírka na plošné pojištění diecéze 

Út 13. 11. modlitba matek (17:00 – klášterní kostel) 

Čt 15. 11. mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 16. 11. společenství mládeže (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 24. 10. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

St 14. 11. Kavárna s překvapením (19:00 - arciděkanství) 

Čt 15. 11. Jednání pastorační rady farnosti (18:00 - arciděkanství) 

So 17. 11. výlet na Vyšehrad  

So 17. 11. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

St 21. 11. setkání seniorů (16:00 - arciděkanství) 

St 21. 11. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Pá 30. 11. zakončení výstavy Sestry voršilky na Hrádku 

Pá 30. 11. společenství mládeže (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. 01. duchovní obnova farnosti (9.00 - aula CG sv. Voršily) 

So 01. 12. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

Ne 02. 12. sbírka na diecézní charitu 

Út 04. 12. oslava svátku sv. Barbory (18:00 – chrám sv. Barbory) 
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KALENDÁŘ AKCÍ  
St 26. 09. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Čt 27. 09. 
Beseda s Pavlem Bělobrádkem  
(17:00 – aula CG sv. Voršily) 

  27. – 28. 9. Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 

Pá 28. 09. Slavnost sv. Václava (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 28. 09. mše sv. v Malešově (9:00) 

So 29. 09. Svatováclavská mše (8.00 - kaple ve Vlašském dvoře) 

Ne 30. 09. prodej DVD Živé pašije (po mši svaté v 9:00 u Sv. Jakuba) 

Ne 30. 9. zakončení výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře 

Čt 04. 10. mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 05. 10. svátost smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 05. 10. společenství mládeže (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 06. 10. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

  06. – 07. 10. farní pouť na Moravu 

Út 09. 10. modlitba matek (17:00 – klášterní kostel) 

St 10. 10. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Čt 11. 10. adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 14. 10. 
posvícení v chrámu sv. Barbory  
(9:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 14. 10. 
Popelka Nazaretská  
(15:00 – kostel Matky Boží Na Náměti) 

St 17. 10. 
Kavárna s překvapením: cesta po Turecku  
(19:00 – arciděkanství) 

Čt 18. 10. mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 19. 10. společenství mládeže (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

  19. – 21. 10. výlet mladší mládeže (5. - 7. třída ZŠ) 

So 20. 10. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

So 20. 10. Duchovní obnova pro mladé manžele (CG sv. Voršily) 

Ne  30. 09. 
začátek schůzek ministrantů  
(po mši svaté v 9:00 u Sv. Jakuba) 

 

  

Výuka náboženství 
 Výuka náboženství v letošním školním roce 
probíhá opět v učebnách Církevního gymnázia 
sv. Voršily. Žáci 2. stupně základních škol, kteří chtě-
jí chodit na náboženství, ale nemohou docházet 
v příslušné době na gymnázium, ať kontaktují 
P. Jana Uhlíře (tel. 777 339 233).  

 Děti z 2. až 5. tříd pojedou na víkend 2. – 4. listopadu do Uhlířských Janovic, 
kde pro ně bude připraven tematický program. Více informací se rodiče dozvědí 
během října od katechetů.   

-red- 

Modlitby růžence 
 V průběhu měsíce října máme příležitost prohloubit svůj 
vztah k Panně Marii. Jedním z nejosvědčenějších způsobů je 
rozjímavá modlitba růžence.  
 Krom toho, že se ji můžeme modlit každý sám nebo ve 
svých rodinách, budeme mít jako každý rok možnost scházet se 
ke společné modlitbě v našich kostelích. Modlitba růžence se 
bude konat po celý říjen vždy půl hodiny před večerní mší sva-
tou, tedy v pondělí, středu a pátek v kostele sv. Jakuba a v neděli 
v kostele Matky Boží Na Náměti, pokaždé od 17:30. 

-red- 3 

1. třída ZŠ čtvrtek 16:00 – 16:45 P. Ondřej Matula SDB 

2. třída ZŠ čtvrtek 16:00 – 16:45 Patricie Koubská 

3. třída ZŠ čtvrtek 16:00 – 16:45 Patricie Koubská 

4. třída ZŠ čtvrtek 16:00 – 16:45 Sr. Alžběta OSU 

5. třída ZŠ čtvrtek 16:00 – 16:45 Sr. Alžběta OSU 

6. třída ZŠ / prima pondělí 14:25 – 15:10 Sr. Růžena OSU 

7. třída ZŠ / sekunda pondělí 15:15 – 16:00 Sr. Růžena OSU 

8. třída ZŠ / tercie úterý 14:25 – 15:10 Sr. Růžena OSU 

9. třída ZŠ / kvarta úterý 16:05 – 16:50 Sr. Růžena OSU 

střední školy/vyšší  
gymnázium 

středa 7:05 – 7:50 P. Pavel Tobek 



 

  

Schůzky ministrantů 
 Pomáhání u oltáře je důležitá a zdaleka ne samo-
zřejmá služba. Proto je také důležitá průprava minist-
rantů. Navážeme tedy na ministrantské schůzky, které 
se konaly v minulém školním roce pod vedením otce 
Milana, a od 30. září se budeme scházet každou druhou 
neděli po „deváté“ mši svaté v sakristii. Schůzky povede 
Jarda Bouška (e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz, 
tel.: 731 604 607) a jsou na ně zváni všichni kluci, kteří 
chodí alespoň do 2. třídy ZŠ.  

Pouti a výlety 
 O víkendu 6. – 7. října vyráží autobus s poutníky z naší farnosti na Moravu 
(Lednice, Valtice, Žarošice, Znojmo). Kapacita je již naplněna a přihlášení poutníci 
dostanou podrobné informace přímo od organizátorky pouti, Moniky Trdličkové. 
 V podzimním poutnickém programu farnosti však přibudou další dvě nabíd-
ky. V sobotu 17. listopadu vyrazíme na pražský Vyšehrad, kterým nás provede 
Mons. Tomáš Holub. Návštěvu spojíme s krátkou vlastivědnou procházkou připra-
venou znalcem, MUDr. Bohuslavem Procházkou. Kontaktní osobu je opět Monika 
Trdličková (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396).  
 Zejména pro seniory pak bude uspořádána pouť do Číhoště. Její datum a pro-
gram bude upřesněn na základě představ účastníků. Koordinátorkou je Marie 
Cvešprová (e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz, tel.: 739 156 358).   
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-red- 

Popelka nazaretská 
 Popelka nazaretská je jedinečné dílo zachycující život Pána Ježíše Krista z 
pohledu jeho matky Marie. Literárně-hudební pásmo sestavené z úseků básně Vác-
lava Renče a písní Víta Petrů budeme mít možnost vidět v neděli 14. října v 15 hodin 
v kostele Matky Boží Na Náměti. Vystoupí křesetický sbor a chrámový sbor sv. Ja-
kuba pod vedením Jany Klingerové. Vstupné dobrovolné. 
 Výsostně radostná píseň „Popelka nazaretská“ vznikla kolem roku 1955 v leo-
poldovské věznici. Zde autor, odsouzený na 25 let, trávil své dny jako vězeň stalinis-
tické zvůle. Kompozice Popelky o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena i fixována 
pouze v paměti; disponovat tužkou či papírem bylo vězňům zakázáno. Když bylo 
dílo dokončeno, neexistovalo už pouze v paměti autora, ale ústním podáním bylo 
přenášeno do pamětí spoluvězňů, kteří však nikdy nepobývali s autorem dostatečně 
dlouho na jedné cele. Tak, jak se tu a tam některým z těchto spoluvězňů octl na svo-
bodě, začaly se objevovat fragmenty celého díla, až bylo v roce 1958 zkompletováno. 
Teprve po návratu, v roce 1962, viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře a mohl 
tak učinit korekturu a dát dílu definitivní podobu.  -red- 

Sluneční kmen a družina Concordia 
 Pravidelné schůzky chlapců a děvčat ze Slunečního kmene a družiny Concor-
dia začínají v sobotu 22. září a budou se konat každých čtrnáct dní. Začátek je vždy 
v 9 hodin v katedrále v Sedlci. Na schůzky jsou zvány všechny děti, které chodí ale-
spoň do první třídy ZŠ. Bližší informace jsou k dostání u Roberta Mundila (e-mail: 
robert.mundil@seznam.cz, tel.: 731 815 183) a Katky Telecké (e-mail: kateri-
na.telecka@khfarnost.cz, tel.: 739 036 987).  

-red- 

-red- 

 

  

OMALOVÁNKA 
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jezdu odtamtud jsem nenastartoval auto, takže ho 
bylo potřeba roztlačit. Toho se zcela dobrovolně 
ujali tři lidé – považte – Pavel Tobek, Jan Uhlíř a 
Pavel Jäger. Seděl jsem v autě, měl zařazenou 
dvojku, nohu na spojce, očekával rozjezd a říkal 
jsem si totéž: „Teď to prostě musí chytnout.“ 

V Zásmukách to bylo vtipné a naštěstí to 
chytlo; letos to nebylo vtipné ani trochu a naštěstí 
to nechytlo.  

Chtěl jsem vám to sdělit nikoli proto, že by 
ty dvě situace obsahovaly nějakou třeskutou pointu; jenom mi prostě přišlo, že se ta 
věta vyskytuje dostatečně často.  

Václav Schuster 

Jindra Hubová 



 

  

jsem s ním. 
 
Kde všude jste po vysvěcení na kněze 
působil?  
Vysvěcen na kněze jsem byl 1. listopadu 
1998 v Ostravě v salesiánském kostele 
sv. Josefa. Působil jsem nejdříve dva 
roky ve Zlíně jako kaplan. Odtud mě 
představený poslal do Moravských Bu-
dějovic, kde jsem prožil devět let. Měl 
jsem na starosti dvě farnosti a několik 
dalších úkolů. V roce 2009 jsem byl po-
slán do Prahy - Kobylis. Poslední rok 
jsem prožil v komunitě Praha - Dolní 
Počernice. Učil jsem na Dvouleté kato-
lické střední škole v Karlíně křesťanskou 
výchovu a počítače. Vypomáhal jsem 
také v kostele Sv. Kříže Na Příkopě. Od 
té doby mám též na starost jednu skupi-
nu institutu zasvěcených panen Volon-
tárie Dona Boska. 

Máte ve svém kněžském poslání něja-
kou osobní "specializaci", k jaké ob-
lasti nebo oblastem více inklinujete? 
Jako salesián se pochopitelně nejvíc 
věnuji dětem a mládeži. Hodně pracuji s 
ministranty, spolupořádám vzdělávací 
formační kurzy pro mládež pod názvem 
Vidče (běží od roku 1969). Dávám exer-
cicie, pořádám poutě a výlety. Rád učím 
i ve škole. Zaměřuji se také hodně na 
rodiny s dětmi, rád připravuji pro děti 
maňásková či jiná divadelní představe-
ní. Velmi rád také navštěvuji starší 

a nemocné farníky, ti jsou takovou ne-
měnnou konstantou farnosti a modli-
tební silou. Jsem také muzikant a tro-
chu tanečník (mám čtyři roky taneční 
konzervatoře). Raději toho už nechám, 
páč to vypadá, že si vymýšlím :-) 

Jaké máte osobní zájmy a záliby? 
Můj hlavní koníček je turistika a vše co s 
ní souvisí, např. mapy, národopis atd. 
Za týden jsem prošel všechny hlavní 
památky Kutné Hory a teď se zaměřím 
na detaily. Věnuji se také hudbě, jsem 
kytarista a zpěvák. Miluji obrazy a 
všechno umění. V zimě rád lyžuji a učím 
to jako instruktor. Rád se podívám na 
kvalitní detektivku. A taky mi chutná 
pivo i víno, i když nejvíc spotřebuji ko-
houtkové vody. 

Znal jste naše město již dříve? Jak se 
vám Kutná Hora líbí?  
Věřte nebo ne, ale v Kutné Hoře jsem 
byl poprvé letos v květnu. Od prvního 
okamžiku se mi tu moc líbí a ještě víc si 
cením velmi milých lidí, které tady den-
ně potkávám. Cítím se tu mezi vámi ja-
ko doma a mám radost z toho, že vám 
mohu sloužit! 

 

Přejeme vám, aby se vám v Kutné Hoře 
líbilo a abyste byl u nás i s námi spoko-
jen. Děkuji za rozhovor. 

Marie Bisingerová 

NĚCO OSOBNÍHO (FEJETON) 
V sobotu dvacátého osmého července od sedmi hodin večer zuřila v okolí Ma-

lešova nebývale intenzivní bouře. Její následky na malešovském hřbitově byly sní-
mány televizí, kde se o den později o jiných následcích téže bouře rozhovořila také 
jistá starousedlice z vedlejší Maxovny. Na stanici Český rozhlas – Dvojka mluvila ve 
zprávách v celou obyvatelka Bykáně o tom, že na silnici spadla lípa, a elektřina zača-
la zase jít až v neděli po poledni.  

Byl jsem doma, čili v těch místech, když ta bouře zuřila, a nebylo to příjemné. 
Upřímně řečeno jsem si doslova říkal: „Teď to prostě musí chytnout,“ a myslel jsem 
tím ten dům, ve kterém jsem se nacházel a který nedisponuje hromosvodem.  

Teprve později jsem si vybavil, že tu větu jsem nepoužil poprvé. Asi před dvě-
ma lety jsme byli v Zásmukách na přípravném víkendu pro Kurz alfa. Při od-
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Kavárna s překvapením 
 Milí čtenáři, přijměte pozvání do netradiční Kavárny s překvapením v budově 
arciděkanství. Nejedná se o typickou kavárnu, kde 
vám bude pan kavárník servírovat klasickou kávu a 
okouzlující dortíky typu sacher. V naší kavárně vám 
nabídneme daleko zajímavější „potravu“ vhodnou 
pro oči a duši. Kavárna bude otevřena jedenkrát za 
měsíc a její náplň bude tvořena střídavě filmy a be-
sedami s VIP cestovateli z naší farnosti. Filmové 
zážitky doplní drobné občerstvení a k cestopisným 
vyprávěním budou podávány kulinářské speciality 
dané země. 
 První – nulté setkání v kavárně proběhlo ve středu 12. září 2012. Překvape-
ním byl film režiséra Zdeňka Jiráského Jagellonci, hraný dokument, který vznikl v 
souvislosti s mezinárodním výstavním projektem Europa Jagellonica. Další termín 
Kavárny s překvapením připadá na středu 17. října, kdy se společně s P. Janem Uh-
lířem vydáme na jeho cestu po Turecku. Na 14. listopadu se pak chystá další filmové 
překvapení, jehož název se dozvíte z ohlášek.  
 Kontaktní osobou je Monika Trdličková (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 
607 188 396).  

Adorace 
 Úterní termín tichých adorací, které navazovaly na ranní mši svatou 
v klášterním kostele, se ukázal být nepraktickým. Proto se budou tyto adorace počí-
naje 26. zářím konat ve středu po večerní mši svaté v kostele sv. Jakuba. Končit bu-
dou těsně před sedmou hodinou tak, aby zájemci o biblické hodiny nebo kavárnu 
s překvapením pohodlně stihli přejít na příslušný program.  
 Sestry voršilky nabízejí možnost adorace nejen pro rodiče dětí, které chodí na 
náboženství. Adorace se bude konat v klášterním kostele každý čtvrtek od 15:45 do 
16:45, tedy právě v době, kdy na gymnáziu probíhá vyučování náboženství pro první 
stupeň základních škol.  
 Na slavnost Krista Krále (neděle 25. listopadu) bude v kostele sv. Jakuba od-
polední adorace (od 14 do 16 hodin) se svátostným požehnáním. 
 Nadále se budou konat adorace za obnovu farnosti, a to vždy druhý čtvrtek 
v měsíci od 19 hodin v kostele svatého Jakuba.  
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Dušičky 
 Bohoslužby při slavnosti Všech svatých a při 
Vzpomínce na všechny věrné zemřelé budou v Kutné 
Hoře slouženy v 17 hodin v kostele Všech svatých.  
 Protože Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
letos připadá na první pátek v měsíci, příležitost ke 
svátosti smíření bude ve středu 31. října od 17 hodin 
v kostele sv. Jakuba.   

-red- 
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM SVATÉ VORŠILY 
Jarní měsíce na Církevním gymnáziu sv. Voršily 
 Poslední čtvrtletí školního roku bylo na Církevním gymnáziu naplněno mno-
ha aktivitami – některé třídy absolvovaly v rámci Programu osobnostního růstu 
studenta orientační dny, uskutečnila se řada 
sportovních soutěží, byl zorganizován anglic-
ký týden, ve kterém měli zúčastnění studenti 
speciální výuku pouze v angličtině, dále stu-
denti vyjížděli na zajímavé exkurze nebo se 
úspěšně účastnili vědomostních soutěží a 
olympiád. 

V dubnu proběhly přijímací zkoušky 
do primy. I v tomto školním roce škola využi-
la pouze termínů prvního kola, protože zájem převyšoval možnosti přijetí. Přihlášku 
podalo 49 uchazečů, přijato bylo 30.  

Didaktické testy a písemné práce státní maturitní zkoušky se konaly 
v prvním květnovém týdnu, ústní státní i profilové zkoušky začaly 21. května. Úst-
ním maturitám předsedala paní Nora Řepíková z Arcibiskupského gymnázia 
v Praze. Z 23 maturujících studentů získalo 10 vyznamenání, jeden student nevyho-
věl u školní zkoušky a tu si zopakuje v září. Oktaváni byli slavnostně vyřazeni 30. 
května. Mši svatou, která se při této příležitosti v klášterním kostele konala, celebro-
val generální vikář Mons. Josef Socha. 

V březnu probíhala ve škole několikadenní kontrola České školní inspekce. 
Výsledek byl velmi uspokojivý a inspekční zprávu lze zhlédnout na internetových 
stránkách gymnázia. 

Z mnoha akcí, které se uskutečnily v tomto období, stojí dále za zmínku vý-
stava, kterou škola uspořádala k třístému výročí příchodu sester voršilek do Kutné 
Hory; vernisáž se konala 15. května. Byla na ní představena stará školní dokumenta-

 Jednání pastorační rady farnosti proběhlo ve čtvrtek 20. září. Po zahajovací 
modlitbě byl členům rady představen P. Ondřej Matula, nový kaplan farnosti, a ná-
plň jeho činnosti ve farnosti. Následně proběhlo krátké hodnocení letních akcí ve 
farnosti a prvních týdnů provozu Církevní mateřské školy sv. Jakuba. Rada dále 
odsouhlasila návrhy na podzimní pouť na Vyšehrad a do Číhošti, schválila také pře-
sun tichých adorací z úterý na středu. Členové rady byly informováni o organizaci 
pastorace mládeže, dále o projektu Kavárny s překvapením a duchovní obnově pro 
mladé manželské páry, kterou povede jáhen Josef Poživil.  
 Následně se rada zastavila u jednotlivých akcí farního kalendáře, rozhodla o 
datech adventní duchovní obnovy farnosti a rorátů pro děti a odsouhlasila přesun 
prvopáteční listopadové svátosti smíření na středu 31. října. O  akcích, které jsou po 
jednání pastorační rady na programu letošního podzimu ve farnosti, přináší infor-
mace tento zpravodaj, ať už v podobě samostatných článků, nebo v podobě události 
v kalendáři na str. 22 - 23.  
 Příští jednání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu. 

zapsala Katka Telecká 

 

  

Katka Telecká  

Děkuji za rozhovor a  za celou farnost 
vám přeji hodně Božího požehnání do 
vaší práce. 
  

se podíleli a podílejí na pracích před 
zahájením provozu Církevní mateřské 
školy sv. Jakuba, na školní zahradě. Je 
to opravdu velké nasazení všech, proto-
že během pár měsíců se maminky z far-
nosti, ale i jiné, dočkají pěkného zaříze-
ní a já jim to ze srdce přeji. Hlavně přeji 
všem nově nastupujícím „školáčkům“, 
aby se v mateřské škole brzy cítily jako 
doma. 

Proč je podle vás církevní mateřská 
škola v našem městě důležitá? 
Myslím si, že rodiče mají právo svěřovat 
své děti tomu, komu důvěřují. Zdejší 
maminky toužily mít zařízení, které bu-
de pracovat s dětmi v takovém duchu, 
jak byly samy vychovávány. Pokud se 
přesvědčí, že toto zařízení chce jít s nimi 
stejným směrem, splní CMŠ sv. Jakuba 
své poslání. 

Stalo se v souvislosti s přípravami na 
zahájení provozu CMŠ sv. Jakuba 
něco, co vás i přes vaše zkušenosti 
překvapilo? 
Ano, překvapil mě velký zájem o toto 
zařízení. Je vidět, že mnoho lidí již ne-

chce žít jenom spotřebním způsobem 
života, ale chtějí jinou životní náplň, a 
hlavně to chtějí pro své děti. 

Jaká jsou Vaše očekávání? Na co se 
při práci těšíte? Máte nějaké obavy? 
Těším se na to, až na konci měsíce září 
budeme moci říci, ano povedlo se, bude 
to fungovat. Také se těším na to, že celý 
kolektiv mateřské školy bude pracovat 
v klidu, s nasazením, radostně. Také se 
těším na to, že se rodiče budou zajímat 
o to, jak se dětem ve škole daří, ale také 
o to, jak je třeba pomoci, aby se pod-
mínky v mateřské škole ještě vylepšily. 
Myslím si, pokud nastane důvěra mezi 
oběma zúčastněnými stranami, přinese 
to výhodu pro ty, pro které toto zařízení 
budujeme. Přeji celému projektu, všem 
zainteresovaným stranám, hodně štěs-
tí!   

ROZHOVOR S P. ONDŘEJEM MATULOU 
 

Od poloviny 
p r á z d n i n 
v naší farnosti 
působí jako 
k a p l a n  
P. Ondřej Ma-
tula SDB. Za tu 
dobu jste se 
s ním jistě už 
s e z n á m i l i , 
přesto vám 
s ním přináší-
me rozhovor. 
Snad v něm o 
sobě prozradí i 
to, co zatím 
nevíte. 

Pane kaplane, rádi bychom věděli, od-
kud a z jaké rodiny pocházíte.  
Pocházím z Brna, kde jsem prožil celé své 
dětství. Mí rodiče ještě žijí a jsou šťastně 
v důchodu. Mám šest sourozenců, čtyři 
sestry a dva bratry. Mladší bratr je taktéž 
knězem salesiánem a působí v Prostějově. 
Jsme tradičně věřící rodina.  
 

Jaká byla vaše cesta ke kněžství, kdy a 
proč jste se pro duchovní povolání roz-
hodoval a posléze i  rozhodl?  
Počátky mého kněžského povolání vidím 
již v době před svým narozením, neboť 
můj strýc studoval na kněze, ale v roce 
1950 komunisti uzavřeli školu a všechny 
poslali pryč. Osobně jsem začal vnímat 
Boží volání asi v 17 letech. Souhlasil 
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ROZHOVOR S EVOU MIRGOVOU 

Paní ředitelko, ne všichni farníci vás 
znají osobně, mohla byste se na úvod 
představit? Odkud pocházíte, co vaše 
rodina, jak jste se dostala ke své pro-
fesi? 
Jmenuji se Eva Mirgová a žiji se svým 
manželem v malém domku v Golčově 
Jeníkově, kam jsme se před pěti lety 
přestěhovali z Kutné Hory. 
 Narodila jsem se v Severočeském 
kraji, v Jiřetíně pod Jedlovou, jako třetí 
dítě. Měla jsem dva bratry. Rodiče se 
kvůli otcově nemoci přestěhovali na 
Kutnohorsko. Základní školu jsem 
ukončila v Malešově, pak jsem studova-
la ve Varnsdorfu a v Litoměřicích, rozdí-
lovou maturitu pro učitelství v MŠ jsem 
skládala v Praze. Pro práci ve speciální 
třídě na MŠ v České ulici jsem se přihlá-
sila k doplňkovému studiu speciální 
pedagogiky pro učitelky mateřských 
škol. V Kutné Hoře jsem prožila se svým 
mužem a třemi dcerami třicet let. Pra-
covala jsem vždy v mateřských školách, 
pouze na počátku své praxe jsem praco-
vala v dětských domovech. V Kutné Ho-
ře jsem působila od roku 1972, nejprve v 
závodní MŠ ČKD, později, od roku  1976 
v MŠ v České ulici, kde jsem byla ředi-
telkou. V rušné době roku 1990 jsem 
byla učitelkami okresu zvolena inspek-
torkou pro mateřské školy. Od roku 

1991 až do odchodu do důchodu v lednu 
2004 jsem byla ředitelkou dvoutřídní 
MŠ na Dačického náměstí v Kutné Ho-
ře.  

Stojíte na hranici mezí přípravou a 
spuštěním jednoho z největších pro-
jektů, do kterého se naše farnost 
v posledních letech pustila. Co vás 
vedlo k tomu, že jste kývla na nabíd-
ku stát se jeho ředitelkou?  
Práce na mateřských školách mě bavila, 
nejvíce po návratu z funkce školní in-
spektorky. Uvědomila jsem si, že je prá-
ce s dětmi sice náročná, ale velice pěk-
ná, zajímavá a v podstatě každý den ji-
ná. Moje děti se osamostatňovaly, věno-
vala jsem se naplno práci a dětem 
v mateřské škole. Nabídka vaší farnosti 
mě velmi překvapila. Po počátečním 
oslovení jsem chvíli váhala, pak jsem si 
řekla, že to zkusím. Velice se těším na 
práci s mladými, šikovnými učitelkami a 
na práci s dětmi. (Rozhovor vznikl ještě 
před zahájením provozu CMŠ. Pozn. 
red.) Velmi si této nabídky vážím a dou-
fám, že se nám podaří vytvořit fungující 
předškolní zařízení, kam budou děti 
chodit rády. Velmi si vážím všech, kteří 
se na tomto projektu podíleli, přede-
vším P. Jana Uhlíře a paní Soni Telecké. 
Samozřejmě je celá řada lidí, kteří 
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V aktuálním vydání zpravodaje 
nemůže chybět téma nově otevřené 
Církevní mateřské školy (CMŠ) sv. 
Jakuba. Kromě článku o průběhu 
příprav na spuštění provozu školky 
(str. 9) vám nabízíme také rozho-
vor s její ředitelkou, paní Evou Mir-
govou.  
 

Na obrázku ze slavnostní bohosluž-
by k zahájení nového školního roku 
stojí Eva Mirgová mezi svými pe-
dagogickými kolegyněmi z CMŠ, 
Renatou Peldovou a Marií Teplou. 

 

  

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 
Příběh se šťastným koncem 
 Do charitní poradny přišla maminka z Neškaredic. Má tři děti, z toho dvě 
s postižením. Diagnóza dcerky je praktická hluchota. Dívenka začala chodit do ško-
ly, vyrostla a potřebuje nová naslouchátka. Stará jsou malá a nepoužitelná. Nová 
jsou připravena na foniatrické klinice v Praze, z části je hradí zdravotní pojišťovna, 
ale desetitisícový doplatek je pro rodinu nereálné uhradit. Lékař ztrácí trpělivost a 
sděluje, že pokud maminka v dohledné době peníze nesežene, dá naslouchátka jiné-
mu dítěti.  

Maminka jeví o děti opravdový zájem, a tak jsme začali připravovat žádost o 
příspěvek od Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Současně jsme psali na foniatrickou 
kliniku, aby posečkali. Vyplnili jsme formuláře, maminka sehnala potřebná potvrze-
ní o příjmech a výdajích rodiny a žádost odnesla na poštu.  

Dlouho se nic nedělo. Odjela jsem na dovolenou a tam mě zastihla elektro-
nická zpráva od této maminky. Výbor dobré vůle peníze přidělil. A tak jsem z lesů 
na Vysočině vyslala zprávu na kliniku a díky moderním technologiím zprostředko-
vala objednání.  

Pak se zase chvíli nic nedělo, až se jednoho horkého letního odpoledne ote-
vřely u nás ve středisku dveře.  Maminka přišla poděkovat: „Tak naše malá už zase 
slyší.“ A tak jsme napsali děkovný dopis na Výbor dobré vůle a tenhle článek, proto-
že o radost je dobré se podělit.  

Stanislava Lisková 

V Senátu České republiky 
 Studenti kvinty Církevního gymnázia sv. Voršily si v červnu prohlédli zaseda-
cí síň Senátu České republiky, galerii pro diváky a vládu, zázemí senátorů i historic-
ké sály Valdštejnského paláce. Exkurzi pro naši školu zajistila stejně jako v loňském 
roce paní Eva Vaňková, předsedkyně OV KDU-ČSL Kutná Hora. Letos jsme kromě 
zmíněných prostor zhlédli i výstavu v Trčkovské galerii (galerie nese jméno podle 
rodu Trčků, jimž patřil honosný dům na místě nynějšího Valdštejnského paláce, 
zachovalo se z něj v podstatě právě jen sklepení), která našla své sídlo v historicky 
nejstarších, krásně klenutých prostorách areálu sídla Senátu. Zde je instalová-
na stálá výstava protokolárních darů. Jedná se o předměty, které dostávají senátoři 
na zahraničních cestách nebo které si naopak zahraniční návštěvy od nás odvážejí. 
Celkem je tu vystaveno 250 exponátů z padesáti zemí.  

Marie Macková 
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ce – vysvědčení, katalogové listy, třídní knihy, konferenční a maturitní protokoly, 
organizační statut či písemné práce. K těmto dobovým dokumentům byly přiřazeny 
obdobné materiály novodobé. Součást výstavy tvořily dále fotografie, které prezen-
tovaly budovu kláštera dříve a dnes. Unikátní byly i precizní rukodělné práce býva-
lých žákyň a chovanek. 

Školní rok byl slavnostně zakončen 30. června mší svatou v kostele svatého 
Jakuba, celebroval ji biskupský vikář pro pastoraci a školství P. Karel Moravec. 

Eva Hartmanová 

Denní centrum pro seniory 
Oblastní charita 20. září slavnostně otevřela Denní centrum pro seniory v Trebišov-
ské ulici . Vedoucí centra je Slávka Kunáškova (tel.: 731 598 874 nebo 327 524 028).  



 

  

RODINNÉ CENTRUM PEC 
 Schválně jsme si dali na čas, abychom řádně zhodnotili, co se nám v loňském 
roce povedlo. Prošli jsme si mírnou obrodou a vytříbením názorů na další směřová-
ní Pece. Naše Rodinné centrum je poměrně mladé, má za sebou necelé tři roky živo-
ta, ale zažili a hlavně poučili jsme se už dost.  

V loňském roce se nám podařily realizovat již tradiční kulturní akce jako 
Karneval s pohádkou, Malování velikonočních pohledů pro misie, dále pak Oslavné 
dny v Semínkách (Den Země, Den matek, Den otců, Den dětí, Den rodin). Na pod-

zim proběhl projekt Rodina za Pecí, ve 
kterém se uskutečnily tři besedy (O koje-
ní, beseda s Janem Sokolem a beseda s 
Milenou Lenderovou), a tradiční Svato-
martinský lampiónový průvod. Na každé 
z těchto akcí byla účast více než hojná a 
nás velmi příjemně potěšilo, že jsou v 
Kutné Hoře lidé, kteří ještě stále mají 
chuť se bavit, vzdělávat nebo jen tak pose-
dět se známými. 
 Do konce června 2012 jsme provo-
zovali Centrum denní péče Semínka u 
sester voršilek, které navštěvovaly děti od 

2 let věku. Průměrná návštěvnost činila 17 dětí na den. Bohužel nám nebyla pro-
dloužena nájemní smlouva, a tak jsme provoz Centra denní péče Semínka dočasně 
ukončili. Sehnat potřebné prostory pro neziskovou organizaci není totiž jen tak. Vel-
mi si vážíme rodičů, kteří nám svěřovali své děti a věřili nám, že se o ně dobře po-
staráme. Vedení tohoto centra bylo naší dobrovolnou činností a dělali jsme to rádi. 
Ne vždy se všechno povedlo podle našich představ a určitě se dala spousta věcí udě-
lat jinak, ale děti a rodiče nám byli vždy velkou oporou. 

Při založení RC Pec stála kromě jiného myšlenka vzniku církevní mateřské 
školky. Protože Semínka byla krůčkem k tomuto cíli a naše děti stále rostly, znovu 
jsme se chopili aktivity a v září 2011 jsme se sešli s P. Karlem Moravcem, biskup-
ským vikářem pro pastoraci a církevní školství Královehradecké diecéze, a žádali 
jsme jej o podporu pro naše CDP Semínka. 
 Na základě dalších jednání začaly farnosti KH uvažovat o zřízení křesťanské 
mateřské školky. V současné době je již školka v provozu, a tak, když se za loňským 
rokem ohlédneme, cítíme naplnění, a máme radost, že se nám povedlo uskutečnit 
sen, o kterém již přes osm let snila řada rodin nejen v Kutné Hoře. 

Loňský rok s sebou však přinesl i nezdary. Kvůli častým nedorozuměním, 
špatné komunikaci mezi členy a vzájemnému nepochopení v otázkách směřování, 
cílů a smyslu RC Pece jsme o řadu členů přišli.  

Kam teď? Členům RC Pece je velkým potěšením, že mohli opět do Kutné 
Hory pozvat paní Janu Nováčkovou, spoluautorku knihy a zároveň lektorku stejno-
jmenného kurzu Respektovat a být respektován. Kurz, který je v současné době 
jedním z nejžádanějších kurzů o výchově a chování vůbec, poběží až do listopadu. 
Věříme, že bude přínosem všem, kteří ho navštěvují. Více podrobností najdete na 
www.rcpec.cz.  

Barbora Hlavinková 
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sirotku a vdově (srov. Dt 10, 18-19). Tyto dva významy jsou mezi sebou propojeny, 
protože dát chudému znamená pro Izraelitu pouze oplatit to, co pro něj udělal Bůh, 
který má soucit s bídou svého lidu. Není náhodou, že Zákon byl Mojžíšovi na Sinaji 
darován po přejití Rudého moře. Poslušnost Zákonu totiž předpokládá víru v Boha, 
který jako první slyšel křik svého lidu a sestoupil, aby ho vysvobodil z moci Egypta 
(srov. Ex 3,8). Bůh je vnímavý ke křiku toho, kdo je v nouzi, ale na oplátku žádá, aby 
se mu naslouchalo. Vyžaduje spravedlnost vůči chudému (srov. Sir 4, 4-5. 8-9), ci-
zinci (srov. Ex 22, 20), otroku (srov. Dt 15, 12-18). Pro konání spravedlnosti je ne-
zbytné opustit sen o soběstačnosti, o onom hlubokém soustředění na sebe, které 
plodí nespravedlnost. Jinými slovy, je třeba přijmout exodus hlubší než ten Moj-
žíšův, je třeba osvobodit srdce, čehož litera Zákona není sama schopna. Existuje 
tedy pro člověka nějaká naděje na spravedlnost? 
 Hlásání radostné zvěsti plně odpovídá na lidskou touhu po spravedlnosti. 
Apoštol Pavel to zdůrazňuje ve svém Listu Římanům: „V nynější době se stalo zřej-
mým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu… na základě víry v Ježíše Kris-
ta, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim 
Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil 
Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smír-
nou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru“ (Řím 3, 21-25). 
 Jaká je tedy Kristova spravedlnost? Je to především spravedlnost pocházející 
z milosti, kde člověk není spasitel a neuzdravuje ani sebe sama, ani druhé. Skuteč-
nost, že obmytí se naplňuje v „krvi“ Kristově, znamená, že 
člověk není od tíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, 
nýbrž láskyplným gestem Boha, který jde až tak daleko, že 
zakusí „prokletí“ vyhrazené člověku, aby mu dal 
„požehnání“ vyhrazené Bohu (srov. Gal 3, 13-14). Dalo by 
se však hned namítnout: co je to za spravedlnost, jestliže 
spravedlivý umírá za viníka a viník naopak dostává po-
žehnání, které patří spravedlivému? Že by každý dostal 
opak toho, co mu náleží? Ve skutečnosti se zde Boží spra-
vedlnost projevuje jako hluboce odlišná od lidské sprave-
dlnosti. Bůh za nás ve svém Synu zaplatil výkupné, cenu 
skutečně závratnou. Tváří v tvář spravedlnosti kříže se 
člověk může bouřit, protože představuje lidskou ne-
soběstačnost, jeho závislost na někom jiném, aby mohl 
být plně sám sebou. Obrátit se ke Kristu, věřit evangeliu totiž nakonec znamená, že 
se člověk musí zříci iluze soběstačnosti a tak objevit a přijmout to, že potřebuje dru-
hé a Boha, potřebuje Boží odpuštění a přátelství. 
 Tak pochopíme, že víra je naprosto odlišná od něčeho přirozeného, jednodu-
chého a zřejmého. Je třeba mít pokoru, abychom přijali, že pouze někdo druhý nás 
může osvobodit od našeho vlastního já a darovat nám na oplátku sebe sama. Toto se 
zvláštním způsobem uskutečňuje ve svátostech smíření a eucharistie. Díky působení 
Krista můžeme vejít do „větší“ spravedlnosti, spravedlnosti lásky (srov. Řím 13, 8-
10), spravedlnosti toho, kdo se v jakékoli situaci pokládá spíš za dlužníka než za vě-
řitele, protože přijal víc, než v co mohl doufat. 
 Na základě této zkušenosti je křesťan vybízen, aby se zapojil do utváření spra-
vedlivých společností, kde všichni dostávají to, co je nezbytné k životu podle lidské 
důstojnosti, a kde je spravedlnost oživována láskou.  



 

  

 

Naposledy se nechme inspirovat naším starým dobrým známým, který 
ztvárnil čtyři základní ctnosti prostřednictvím svého sochařského umění. Když hos-
té jeho výstavy přišli k soše těhotné ženy, mysleli si, že ztvárňuje statečnost. Sochař 
se usmál a opravil je: „Matka je symbolem spravedlnosti.“ V tu chvíli si mnozí vzpo-
mněli, jak v dětství kolikrát neprávem od mámy dostali a začali nespokojeně hlučet. 
Sochař proto pokračoval: „Spravedlnost znamená dát každému, Bohu i lidem to, co 
mu patří. A na prvním místě patří Bohu i lidem láska. Naším životním úkolem je 
milovat. Kdo miluje, jedná spravedlivě. A matka, která dává sama sebe svému dítěti 
za příbytek i za pokrm, která nelituje bolesti, aby darovala život, je tím nejvzneše-
nějším symbolem lásky.“ 

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO  

Podle KKC  § 1807 a Přehledu křesťanské etiky od Jiřího Skoblíka  

SPRAVEDLNOST 

Podle projektu Učící se církev farnosti Krásensko  

ZAMYŠLENÍ O CTNOSTI SPRAVEDLNOSTI 
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 Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat 
Bohu a bližnímu to, co mu patří (na co má právo). Spravedlnost vůči Bohu se nazývá 
„ctnost zbožnosti“. Spravedlnost vůči lidem uzpůsobuje člověka, aby respektoval 
práva každého a vytvářel v lidských vztazích soulad, který podporuje přiměřenost ve 
vztahu k lidem a společnému dobru.  
 Spravedlivý člověk, jak ho popisuje Písmo, se vyznačuje ustálenou přímostí 
svých myšlenek a správným chováním vůči bližnímu. Ve Starém zákoně zahrnuje 
spravedlnost také svatost, bezúhonnost, poctivost, všeobecnou nevinnost a blíží se 
až k milosrdenství a slitování. V Novém zákoně je za spravedlivého označen např. 
Josef, který je však spíše v každém ohledu zbožný než spravedlivý v našem slova 
smyslu. Blahoslavenství zmiňují ty, kteří lační po spravedlnosti jednak v tom smys-
lu, že se jim jí nedostává od druhých, ale i v tom smyslu, že chtějí jednat spravedli-
vě, ale často se jim to nedaří.  
 Spravedlnost se může týkat obecného dobra celé společnosti (spravedlnost 
legální), dobra části společnosti (spravedlnost sociální), dobra rodiny národů 
(spravedlnost mezinárodní). Může se týkat dobra jedince, které mu přiznává společ-
nost (spravedlnost distributivní) nebo dobra jedince vůči dobru druhého jedince 
(spravedlnost směnná neboli komutativní). Porušení spravedlnosti vyžaduje nejen 
její obnovení, ale také náhradu škody. 

 V moudrosti Izraele najdeme hlubokou souvislost mezi vírou v Boha, který 
„slabého pozvedá z prachu“ (Žl 113, 7), a spravedlností vůči bližnímu. Slovo 
sedāqāh, které v hebrejštině označuje ctnost spravedlnosti, úžasně vystihuje tento 
vztah. Sedāqāh totiž na jedné straně znamená úplné přijetí vůle Boha Izraele a na 
druhé straně spravedlnost vůči bližnímu (srov. Ex 20,12-17), obzvlášť vůči chudáku, 

Tentokrát necháme k tématu našeho zpravodaje promluvit samotného papeže Be-
nedikta XVI., který v roce 2010 věnoval ctnosti spravedlnosti své poselství k postní 
době. Následující text je výňatkem z tohoto listu, který vychází z výroku sv. Pavla: 
„Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista“ (Řím 3, 21-22). 

 

  

DARY, DÁRKY, DÁREČKY  

 První impuls k přemýšlení o mateřské školce v kutnohorské farnosti vyšel 
z Rodinného centra Pec, které se staralo o předškolní děti v Semínkách. Ve farnosti 
dosud plynula většina peněz na opravy kostelů a myšlenka investovat finanční pro-
středky do „živých“ projektů, nejlépe do charitativních služeb nebo školství, zde klí-
čila již delší dobu. Ale „teprve“ loni na podzim vzniklo konkrétní odhodlání investo-
vat do mateřské školy. Přípravné práce probíhaly společně s farností Sedlec a něja-
kou dobu ve vzduchu visela otázka, která z obou farností bude zřizovatelem. Ze 
Sedlce zazněl názor, že vzhledem k pravděpodobnému sídlu školky na území města 
Kutné Hory by zřizovatelem měla být kutnohorská farnost, ovšem s nabídkou, že 
pokud se kutnohorská farnost nebude na tuto roli cítit, ujme se zřízení Sedlec.  
 A tak se rozběhly přípravné práce. Byla jich spousta. Hledali jsme objekt 
vhodný pro zřízení, začali shánět personál, počítali náklady na zřízení a na provoz 
MŠ, jezdili jsme na konzultace do Kolína, do Hradce Králové, telefonovali jiným 
zřizovatelům církevních školek… Zároveň jsme bojovali s pochybnostmi. Budeme 
mít dostatek prostředků? Přihlásí se dost dětí? Seženeme dobré pedagogy? A chtějí 
členové farnosti skutečně školku, vezmou si tento projekt za svůj, přiroste jim 
k srdci? Nehledáme jen vlastní vizi a její uskutečnění? Scházíme se s rodiči malých 
dětí ve farnosti a hledáme u nich podporu, jasný signál, zda má smysl toto dílo 
uskutečnit. A ptáme se i v modlitbě; ve farnosti proběhla novéna modliteb za správ-
né rozhodnutí, které bylo v mnoha ohledech skutečně těžké.  
 Podařilo se nám najít vhodný objekt, ve kterém by školka mohla sídlit, 

 Proběhl maraton jarních a letních gratulování, loučení i vítání, a já bych vám 
všem chtěla moc poděkovat za každý obnos, kterým jste přispěli do krabiček 
s nápisem „Dary, dárky, dárečky“.  Myslím, že se tento způsob vybírání na dárky 
osvědčil. Ještě poprosím Jendu Ehrhardta a pana Svobodu, aby dohlédli na krabič-
ky u Sv. Barbory a u Matky Boží, aby v nich nezůstávaly peníze a abyste měli mož-
nost přispět i tam. 

A vyúčtování? Podtrženo, sečteno, 18 132 Kč. Také jsem byla překvapena, je 
to jako když vám v obchodě dá pokladní účtenku a vy si jen nevěřícně říkáte, „za 
co?“ Takže vám všem děkuji, i za důvěru. Paragony pečlivě schovávám, pro každého, 
kdo by se chtěl přesvědčit na vlastní oči, jen 5000 Kč za obrazy a 7000 Kč do obálky 
otci Milanovi zůstalo bez dokladu. 

Život běží. Letos, mimo jiné, pořídíme ještě nějaké vánoční dárečky. Pokud 
budete mít nápady, co by udělalo našim duchovním radost, dejte vědět, krabičky 
jsou i pro tento účel k dispozici. Můžeme, pokud se vybere, dát jen přáníčko a pení-
ze do obálky, třeba pro příspěvek na dovolenou, to určitě uvítá každý, ale nepředbí-
hejme. 

A to nejdůležitější? Dárky, věřím, bez ohledu na jejich velikost, udělaly ra-
dost. Každá drobnost měla smysl, byla vyjádřením toho, že jsme jedna farní rodina, 
že si vážíme našich kněží, že na ně nezapomínáme, že je máme rádi a přejeme si, 
aby se tu cítili dobře a doma. I když na ně pamatujeme ve svých modlitbách, chceme 
jim svou vděčnost vyjádřit příležitostně i jinak, oficiálně a nahlas. Snad jsme na ni-
koho nezapomněli. Tím děkuji za připomínání. Anna Hylská 
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ale je pro nás drahý. Máme tolik investovat? A co když se projekt školky nepodaří? 
Koupí dům někdo od nás, když se nepodaří školku dlouhodobě udržet? Ekonomická 
rada nakonec vyhodnotila koupi jako neefektivní, a tak hledáme pronájem. Ale najít 
prostor, který by svou rozlohou a dispozicemi odpovídal požadavkům školky, se zdá 
být nereálné. Je duben nebo březen. Už trochu zoufale se jdeme na základě inzerátu 
podívat do cukrárny u Matěje. Vyslovíme, co potřebujeme, a majitel, pan Jiří Kvasil, 
nás vede do dvora. Objekt je sice nedodělaný, ale když si zpracujeme základní návrh 
vnitřní dispozice, vidíme, že školka by se sem vešla. Následují tedy jednání a zjišťo-
vání podmínek na hygieně. Přicházíme do objektu znovu. Pan Kvasil utrousí, 
„pojďte se podívat, něco vám ukážu.“ Už se nám nechce slevovat z představ, ale ze 
slušnosti jdeme. V patře domu na Václavském náměstí nás čeká veliká prosluněná 
místnost jako stvořená pro hernu školky. V přízemí domu je sice herna jiná, hazard-
ní, majitel však slibuje její uzavření. S novým elánem zpracováváme návrhy, roz-
počty, jednáme na úřadech, formulujeme žádosti. A vysíláme první posly na minis-
terstvo, abychom nic nezanedbali.  
 Na základě informací z úřadů 
města si však opět přestáváme být jistí, 
zda školku naplníme. Slýcháme, že 
snad jsou školky ve městě dostačující a 
žadatelé uspokojeni. A tak jsme si pro 
otevření školky stanovili jasnou pod-
mínku: zájem alespoň 25 dětí. Slovo 
otce biskupa Vokála nám v tuto chvíli 
dodalo potřebnou jistotu a povzbuzení: 
„Jděte do toho, pokud budete mít 25 
dětí.“ V tuto chvíli je vše konkrétní. 
Musíme pracovat na otevření školky. 
Začínáme vymýšlet její název a zejména se soustředíme na hledání ředitelky. Na 
jednu dámu, paní Evu Mirgovou, v Kutné Hoře rádi vzpomínáme, ale víme, že je už 
v důchodu a nebydlí zrovna blízko. Říkáme si, že za její návštěvu nic nedáme – a 
vyplatila se více než bychom čekali. Ona souhlasí! A je zase tak ochotná a milá, jako 
když vychovávala naše děti v kutnohorských školkách.  
 Pokračujeme ve zpracovávání projektu na úpravu prostor, žádáme o stavební 
povolení, hledáme firmu pro stavební úpravy. Školka začíná mít reálnou podobu. 
Víme, že kromě pevných základů křesťanství chceme do její činnosti vtělit prvky 
lesní pedagogiky a metodu Montessori. Už máme i paní učitelku, Renatu Peldovou, 
a další zaměstnance: pedagogickou pomocnici Marii Teplou a paní Blanku Procház-
kovou, která bude ve školce zajišťovat výdej stravy a úklid. Díky sestrám voršilkám 
to budou mít děti blízko i na své vlastní venkovní hřiště. Sestry nám pronajaly část 
své krásné zahrady v centru města. S její úpravou pomáhají brigádníci, kteří kromě 
jiného projdou každý kout, aby byl prostor čistý a bezpečný. Jeho hlavními magnety 
budou pískoviště, dřevěné korýtko s tekoucí vodou a nepřehlédnutelné týpí, které 
nám půjčili kutnohorští skauti.  
 Dovolujeme si naše záměry naplno zveřejnit a připravujeme dny otevřených 
dveří. Dva dny vítáme rodiče i děti v budově budoucí školky, rozdáváme přihlášky. 
Ze všech stran se valí příběhy rodičů, kteří ve školkách hledají místo pro své děti. 
Celkem je nám doručeno necelých 80 přihlášek. Maximální kapacita naší školky je 

 

  

Robert Mundil 
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CYKLOČUNDR 
 Ve dnech 24. – 28. srpna se uskutečnil cyklovýlet pro chlapce od dvanácti let. 
Dvacet účastníků se v pátek 24. srpna sešlo před arciděkanstvím v Kutné Hoře a 
vydalo se na cestu do 246 km vzdáleného Hřenska. Všichni byli vybaveni stejnokro-
jem v podobě modrých triček se zakreslenou trasou. Po zastávkách na přespání na 
různých farních úřadech v Poděbradech, na Mělníku, v Litoměřicích a Děčíně dora-
zili až do cíle. Největší denní výkon činil 82 km mezi Poděbrady a Mělníkem. 
 Až na výjimky cesta vedla v bezprostřední blízkosti říčního koryta Labe. Přes-
tože se cestou vyskytlo několik technických problémů, všichni dojeli až do cíle. Po 
cestě účastníci navštívili zajímavé místa jako například bývalé sídlo Slavníkovců 
v Libici nad Cidlinou nebo pevnost Terezín u Litoměřic. 
 I když nebyl vždy po ruce pevný oltář v útrobách kostela, nalezla se i taková 
místa, na kterých nebyl problém slavit mši svatou v „polních podmínkách“.  
Nikdo se na kole nemusel vláčet s objemným zavazadlem, neboť všechny potřebné 
věci byly přepravovány autem. 
 I když situace ze začátku vypadala špatně a uvažovalo se o zkrácení trasy, vše 
nakonec dopadlo podle plánů. Zpět do Kutné Hory se všichni vrátili vlakem. 
  

 Našli jsme si samozřejmě čas i na mimo-programové aktivity a stihli jsme 
projížďku na lodičkách, výlet na Zelenou horu i návštěvy místní kavárny, prodejny 
čokolády nebo restaurace. Z občerstvovacích zařízení hrál jednoznačně prim bar 
BarBar, který se nacházel u hlavního pódia a nabízel mimo jiné vynikající kávu, čaj a 
malinovku.    
 Já osobně jsem si celé setkání velmi užil a myslím, že mě na mojí cestě posu-
nulo zase o kousek dál, a tak pro mě jediným mínusem bylo, že jsem nemohl zůstat 
až do konce.  

Kryštof Telecký 

ŘEHOLNÍ SLIBY MALÉ SESTRY RADKY 
 Na svátek Panny Marie Sedmibolestné v sobotu 15. září složila své první sliby 
ve fraternitě malých sester Ježíšových „naše“ Radka Loudová. Slavnost se konala ve 
farnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislavě, kam ještě v době totality přišly malé sest-
ry Ježíšovy z ciziny, aby v malém domku založili první fraternitu na Slovensku.  
 Protože se jednalo „pouze“ o první sliby na 3 roky, byla podle zvyků komunity 
na slavnost pozvána jen nejbližší rodina. Kromě sestry Radky složila své sliby i její 
spolusestra Eva Marianna ze Žiliny. Přítomen však byl i P. Prokop Brož, který Rad-
ku před více než 10 lety připravoval v Kutné Hoře na křest. Právě na milost křtu, na 
který navazuje i každé další osobní povolání, upozornil ve své promluvě i blízký pří-
tel komunity P. Vladimír z trnavské arcidiecéze, který předsedal mši svaté.  
 Kromě běžných řeholních slibů se sestry po vzoru své zakladatelky rozhodly 
obětovat svůj život ke službě chudým a také, možná trochu překvapivě, muslim-
ským bratřím a sestrám. Společenství je totiž duchovně příbuzné s blahoslaveným 
Charlesem de Foucauldem a první klášter malých sester Ježíšových byl založen mezi 
muslimy v Alžírsku.   
 Byl jsem rád, že jsem se slavnosti mohl zúčastnit a svojí přítomností zastupo-
vat i naše farní společenství. Malé sestře Radce jsem vyprošoval vytrvalost 
v povolání a radost ze služby maličkým.  

P. Jan Uhlíř 



 

  

 Cílem mé nedělní cesty do Kutné Hory byly oslavy svátku sv. Jakuba, patrona 
farního kostela. Začaly už v sobotu koncertem Jiřího Stivína a Václava Uhlíře. 
V neděli pokračovaly slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval vzácný host P. Mi-
loslav Fiala. Poutní bohoslužba byla překrásná. Čisťounký, vyzdobený kostel byl 
plný a zněla jím Mozartova Koru-
novační mše. Zpíval hradecký sbor 
a sólisté, profesionálové, zkrátka 
zážitek nad zážitky. Doprovázel je 
místní varhaník pan Hanuš, špica, 
jak říkají Ostraváci. Hned jsem si 
zakoupila jeho cédéčko se starou 
muzikou, kterou hraje na těch 
krásných prastarých varhanách. Je 
to paráda, opravdu něco pro muzi-
kantkou duši. 
 Jenda Uhlíř – pan arciděkan – zářil. Moc jsem mu to přála, však zorganizovat 
to všechno muselo dát zabrat; všechno uhlídat, na nic nezapomenout. 
 Odpoledne běžel všelijaký program pro děti, pro dospělé přednáška. 
K posezení pod lípou před kostelem bylo připravené bohaté pohoštění: spousta cuk-
roví, koláčů, bábovek, jednohubek, chlebíčků atd. Napekli a udělali je farníci sami, 
z vlastních zdrojů, pro každého, kdo přišel a chtěl ochutnat. Taková obětavost je 
v dnešní uspěchané a sobecké době jev nevídaný. Vážně smekám. Podílel se na tom 
určitě celý štáb lidí, nadšenců. Ke kávě přidali ještě úsměv a milé slovo. 
 Dokonce mysleli i na potěchu oka. Na arciděkanství uspořádali výstavu 
s obrazy kostela sv. Jakuba. Všechny obrazy – asi tak třicet – zapůjčili odvážně far-
níci. A bylo nač se dívat! Několik Krčilů, Moucha, Křečan a další, které neznám.  
 Vážně nenacházím na celé organizaci jedinou chybičku. Všem patří velký dík 
a obdiv. (Jakou práci si dali například s pozvánkou. Ten nápad! Pastva pro oko 
nejen deskriptivního geometra. A ne na obyčejném, ale na krásném křídovém papí-
ře, barevně. Taková pozvánka odpovídá významu události a vypovídá o vážnosti 
arciděkanského úřadu.) 
  Tak jsem si v mojí milované Hoře „vykoupala dušičku“ a zase mám nasbíra-
nou sílu do všedních dnů.  
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OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO JAKUBA OČIMA HOSTA  

Božena Kolmanová 

 Mottem setkání bylo: „Ovocem ducha je láska, 
radost a pokoj…“ (Gal 5,22) a pro mě (a myslím, že i 
pro zbytek kutnohorské výpravy) byl právě z těchto 
ingrediencí umíchán báječný koktejl, který jsme měli 
možnost ochutnávat každý den strávený ve Žďáru. 
Tyto dary nás provázely během celého programu, ať 
už šlo o zajímavé přednášky, našlapané koncerty, 
poutavá svědectví, tvořivé dílny, vtipné zprávy ze 
Žďáru a informace, krásné bohoslužby nebo tiché 
zamyšlení.  

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU 

Hra se stíny na Zelené hoře 

 

  

28 míst a vybrat, koho na ně vybereme, je ten nejtěžší úkol. Snažíme se co nejlépe 
zhodnotit situace rodičů a rozhodnout tak, abychom přijali ty děti, které to nejvíce 
potřebují.  
 Až do konce léta pokračují stavební prá-
ce, shánění vybavení, zařizování. Zajišťujeme 
stravování, šijeme povlečení na peřinky, vybí-
ráme židličky stolečky a hračky. Škoda, že není 
víc času. To by nás bavilo.  
 Ač nám to často připadalo neuskutečni-
telné, přišlo třetí září a s ním slavnostní otevře-
ní. U toho někteří z vás byli. Přijel otec biskup 
Kajnek. S organizací nám pomáhá i církevní 
gymnázium. Po slavnostní mši svaté se prosto-
ry školky zaplní dětmi, jejich rodiči a spoustou 
dalších lidí, kterým na celém díle záleží. Věříme, že děti mají radost. I my nezastírá-
me, že nás těší jejich rozzářené oči. Kéž nezklameme ani děti ani rodiče. Kéž jim 
dokážeme přidat cosi dobrého k těžkému prvnímu opouštění maminky a tatínka. 
 Nakonec se sluší hezky přehledně vyjmenovat ty, bez kterých bychom zůstali 
jen u snu: Eva Mirgová, Renata Peldová, Marie Teplá, Blanka Procházková, Jiří Hla-
vinka, Zdena Hlavinková, Věra Kestřánková, Karel Koubský st., Jaroslav Bouška, 
sestry voršilky, P. Tobek, Jana Přibylová, Jiří Kvasil. Na tomto místě bych chtěla 
obzvlášť poděkovat P. Janu Uhlíři za to, že stál u všech důležitých rozhodnutí, jako 
správce celé farnosti tento projekt zaštítil a dbal na to, aby byl založen na těch nej-
pevnějších základech. 

STUDENÁ SPRCHA VE VĚZENÍ 
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Soňa Telecká 

 Na svatého Valentýna tohoto roku jsem dostala zvláštní telefonát. „Tady kap-
lan věznice Jiřice. Rád bych vás pozval k nám do vězení, pořádám tam 1. června ma-
lý festival. Vaše hudba se mi moc líbí. Měli byste zájem?" Řekla jsem si, no páni, 
tohle se neodmítá! 
 A tak jsme s kapelou 1. června zamířili do věznice. Sama za sebe jsem měla 
trochu obavy, které byly živené řečmi  „úzkostlivého" pana kaplana Roberta: 
„nebudeš mít sukni? Velký výstřih si taky neber.“ A když jsme byli na místě a přišli 
samotní vězni, nám řekl, ať se k nim moc nepřibližujeme. Asi dobře věděl, proč nám 
to takhle říká. Nám ale přišli jako normální lidé, jen tak trochu bledí. 
 Přesto musím říct, že koncert to byl báječný. Bratři za mřížemi byli velmi po-
zorní posluchači, zpívali s námi a možná, nebýt ostražitých strážců zákona, by i tan-
čili... Myslím, a to si nechci nijak plácat po rameni, že jsme pro ně byli velmi příjem-
ným zpestřením jejich šedých dnů.  
 Jsme moc vděční za tu zkušenost, kterou nám Robert, pan kaplan, zprostřed-
koval. Nedovedu to zatím moc dobře popsat, ale protože to byl tak silný zážitek, jistě 
jej najdete v některé z našich nových písní. 

Studená Sprcha vás zve na své podzimní koncerty, jejichž rozpis najdete na 
www.bandzone.cz/studenasprcha. Už teď se těšíme na 25. října do pražského klu-
bu Vagon, kde vystoupíme s kapelou Znouzectnost.  

Barbora Hlavinková 

 Na str. 18 najdete rozhovor s ředitelkou CMŠ sv. Jakuba, Evou Mirgovou. 



 

  

 Sluneční kmen vyrazil na svůj v pořadí 22. tábor ve dnech 30. 6. - 7. 7., a sice 
do končin Jižních Čech. Tábořiště se nacházelo zhruba na půli cesty mezi městy 
Sedlec - Prčice a Tábor, na krásné, lesem obklopené louce, nedaleko od obydlené 
tupé zatáčky honosící se jménem Ostrý.  

V sobotu jsme odjeli z vlakového nádraží v Kutné Hoře s cílem vystoupit na 
vlakové zastávce Střezimíř, pokud možno s co nejmenšími ztrátami. Cesta vlakem 

vypadá každý rok stejně, mění se jen její délka: zvířata téměř 
čtyři hodiny kvičí, křičí, pošťuchují se, svačí, drobí, lezou po 
sedadlech, z oken a zase zpět do oken, čímž vším otravují ve-
doucí, kteří to musí řešit, a kteří jako každý rok už ve vlaku ze 
srandy litují toho, že nezorganizovali tábor sami pro sebe, 
neboť představa týdne válení se na louce, slunce nad hlavou, 
ohně, nekonečného věnce buřtů, něčeho na zapití a klidu všu-
de kolem je více než libá. Nakonec však musí vždycky uznat, 
že bez zvířat by to přeci nemělo zas až takový smysl, a že je 
mají vlastně i rádi.  
Po úspěšném vystoupení ve Střezimíři jsme šli asi 7 kilometrů 
pěšky, přičemž necelý kilometr od Ostrého jsme sešli ze silni-
ce do pro nás zcela neznámé oblasti. Nakonec jsme po vyje-

tých kolejích došli až do cílového prostoru. Byl jím jeden z cípů rozlehlé louky, jíž 
dominoval starý dub. Zde jsme tedy rozbili během necelých dvou dnů tábor.  

Rozvrh dne byl takovýto: budíček, modlitba, rozcvička, snídaně, nástup, 
dopolední program, oběd, siesta, odpolední program, večeře, večerní program, ná-
stup, modlitba, večerka, spánek, hlídky. Etapovou hrou, která letos spočívala v zís-
kávání zlatých cihliček, opět provázel záhadný Mistr Posh. Kromě etapovky se hrály 
i jiné hry, jezdilo se na nákup, pro vodu, dělalo se dříví, zpívalo se u ohně, vyprávěly 
se příběhy, chodilo se koupat do nedalekého rybníka nebo pod hadici, z níž tekla 
zatraceně studená voda, která však vzhledem k vedrům, která byla, přišla vhod.  

Když přijel otec Uhlíř, byla mše svatá pod již výše zmiňovaným dubem.  
Dále se házelo bumerangem, střílelo z luku nebo ze vzduchovky, kterou si 

jeden šílenec prostřelil dno vlastního ešusu, zkoušeje tak její sílu. Za zmínku také 
stojí výkon náčelníka Montezumy, který na louce křoviňákem vysekal plochu fotba-
lového hřiště, abychom si na ní příštího dne mohli zahrát jeden mač. Sekal až do 
západu Slunce a nutno říci, že po setmění vypadala jeho mátoha zmítající se v po-
nurých oblacích kouře vzniklých spalováním paliva pohánějícího stroj určený k hro-
madnému kosení nebohých bylin dost děsivě.  

Tábor se neobešel ani bez několika lehkých úrazů, které však bravurně ošet-
řil náš zdravotník Háček. Místo placení za tábořiště jsme pomohli panu majiteli 
v jeho lese. Oblast, kde vysázel smrčky, jsme prořezali od mladých buků, které tu 
neplánovaně vyrostly. V předvečer odjezdu byl slavnostní oheň, u kterého, mimo 
jiné, proběhla i poslední část etapovky v podobě scének jednotlivých družstev. Poté 
se rozhodlo o vítězi. Večer se pro některé protáhl až do noci.  
 Poslední den se všechno sbalilo, a pak pěšky vyrazilo směr Střezimíř. Vystou-
pením z vlaku v Kutné Hoře skončilo osm neopakovatelných a krásných dní. Za ně 
vzdávám hold všem zúčastněným, všem zodpovědným a především tomu nejzodpo-
vědnějšímu, náčelníku Mawatanimu.  

TÁBOR SLUNEČNÍHO KMENE 
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CHALOUPKA DRUŽINY CONCORDIA 
 Kdybych měla letošní chaloupku Concordie, jejímž tématem byla kniha Ro-
binson Crusoe, vystihnout jedním přívlastkem, rozhodně použiju přívlastek násle-
dující: „nezapomenutelná“. A to hned z několika důvodů. Zaprvé: díky nezapome-
nutelnému útěku P. Uhlíře alias Pátka při úterní noční bojovce. Zadruhé: díky úžas-
ným do noci trvajícím poradám velké rady, které se odehrávaly za stálé konzumace 
výborných buchet a díky nimž máme inovovanou naši zasvěcovací stezku. Zatřetí: 
díky Robinsonově papouškovi, jeho hernímu nasazení a pestrobarevnému kostýmu. 
Začtvrté: díky hromadě palačinek, jejichž smažitelky bezmezně obdivuji a konečně 
zapáté: kvůli vším – nemilým to společnicím našeho pobytu v Borotíně. 
 Při bojovce jsme se báli všichni, některé z nás i samy sebe. Napodobujíce zvu-
ky lidožroutů, kteří právě jedí svou první oběť, a točíce se v kruhu jsme se najednou 
zastavily a poslouchaly šumění (pra)lesa. Jedna z nás přitom zašeptala: „Holky, já 
se nás bojim!“ Vtom se P. Uhlíř alias Pátek jal zběsile prchat (pra)lesem, neboť do-
stal smluvené znamení od svých zachránkyň. A to předtím sliboval, že poběží dosta-
tečně pomalu, abychom ho my, lidožroutky, mohly ještě jednou chytit a udělat tak 
celou hru napínavější! 
 Porada velké ra-
dy je nutností, ale má-
lokterá nutnost je tak 
příjemná, jako právě 
tato. Raději nebudu 
rozebírat, jaké dobroty 
byly během týdne na 
našem stole, ještě byste 
bývali porušili sedmé 
přikázání. A zasvěcova-
cí stezka? Z úcty k těm, 
které vytvořily předcho-
zí verzi, se bojím říct, že 
je lepší. Použila bych 
jiné slovo – propraco-
vanější. 
 Papoušek byl nedílnou součástí etapové hry. Při výrobě jeho komplikovaného 
kostýmu z krepového papíru ve čtvrtek došlo i ke zranění! Klárka to ovšem nesla 
statečně a na svou roli nezanevřela, ba naopak – chopila se jí naprosto skvěle! 
 Palačinky jsou bezva věc – pokud je neděláte pro cca 33 lidí. Zatímco většina 
vedoucích hodnotila odpolední etapovku, pár statečných smažilo a smažilo a smaži-
lo... Ale stálo to za to. Vidět totiž rozzářenou tvář dítěte, které si právě nese svou 
první palačinku s marmeládou, šlehačkou a kakaem, totiž stojí za tu námahu. 
 Heslo letošní chaloupky by klidně mohlo být: „Kamkoli jdeš, jde s tebou veš.“ 
Tihle drobní tvorečkové nám dost zkomplikovali nejen život, ale i plán etapovek 
(kvůli nim jsme jeden den musely obě etapovky zrušit). Nicméně jsme se to snažily 
brát s humorem a na pohledy domů i jinam jsme psaly „se vší úctou Vaše…“ 
 
 Lucka Teplá 
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