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Milí farníci, 
vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení 
svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov. Zj 2,4). Ze zkušenosti víme, kolik věcí 
nás odvádí od dobrého cíle či od osobního vztahu k milovanému člověku. Mnohdy je 
nutné vynaložit značné úsilí, abychom se zaměřili na dobro samotné. Když si 
budeme v těchto dnech dávat předsevzetí, mějme na mysli, že jejich naplňování je 
důležité k tomu, abychom se stávali svobodnějšími lidmi a mohli upřímněji a 
radostněji jít za Pánem.  
 Nezapomínejme však ani na to, že naše pokání nekončí Velikonocemi. Vždyť 
každý pátek v průběhu roku je dnem postu (nepřipadá-li na něj církevní svátek). 
Jedná se o jedno z pěti církevních přikázání, které má vést křesťany k vědomí, že 
Kristus za nás zemřel a všichni jsme povoláni učit se s ním také umírat. Proto církev 
nařizuje páteční půst od masa, který je možné nahradit skutkem lásky či modlitbou. 
Nejde tedy o nějaké asketické cvičení, ale o projev lásky k sobě, bližnímu a k Bohu. 
Jde také o růst vědomí, že jako křesťané jsme povoláni se s Kristem podílet na spáse 
druhých. A každý z nás si jistě mnohokrát uvědomil, že někdy druhým nemůže 
pomoci jinak než modlitbou a postem (srov. Mk 9,29). Objevme tedy v této 
křesťanské praxi mocný prostředek lásky a naučme se ho i díky postní době 
včleňovat do svého každodenního života. 
 S radostí vám všem žehná 
 

Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 

P. Jan Uhlíř 

MODLITBA ZA DOBROU VOLBU PAPEŽE 

 Benedikt XVI. v pondělí 11. února oznámil svůj záměr opustit na konci měsíce 
úřad papeže.  Důvodem, jak uvedl ve svém prohlášení, je jeho nedostatek tělesných i 
duševních sil, které jsou k této službě v dnešní době nezbytné. Mysleme proto na 
stále ještě úřadujícího papeže ve svých modlitbách. 
 Ihned po jeho rezignaci bude svoláno konkláve, které zvolí nového papeže. 
Modlitba za dobrou volbu je výzvou pro nás všechny, můžeme se tedy připojit 
například takto:  

Bože, věčný pastýři,  
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; 
vyslyš naše prosby 
a dej, ať se naším novým papežem stane ten,  
kdo se ti líbí svatostí života 
a bude se o tvůj lid starat 
s apoštolskou horlivostí a láskou.  

(z Českého misálu) 
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OBSAH AKTUALITY A POZVÁNKY 

Duchovní obnovy 
Ještě před začátkem postní doby proběhla 

duchovní obnova žen ve Slavoňově nedaleko 
Nového Města nad Metují. Na stejné místo se 
vydají o víkendu 22. – 24. února pod vedením P. 
Jana Uhlíře také muži. Případní zájemci ať se 
neprodleně přihlásí u Ladislava Vokouna (e-mail: 
vokoun.ladislav@iol.cz, tel.: 602 668 820).  

Pro celou farnost je duchovní obnova 
připravena na sobotu 16. března v klášteře sester 
voršilek. Povedou ji bratři kapucíni, kteří budou 
během obnovy také k dispozici jakožto zpovědníci. 
Tématem duchovní obnovy je modlitba; program 
je následující:  

9.00   zahájení, modlitba 
9.30   1. přednáška  
10.00  rozjímání, občerstvení 
11.00   2. přednáška 
12.00   mše svatá  
13.00  občerstvení 
14.00   moderovaná adorace  
15.00  závěr. 
Duchovní obnova mládeže od zhruba 

15 let je plánována na víkend 8. – 10. března 
v Jeníkově u Hlinska; povede ji P. Pavel Tobek. 
Jemu se mohou zájemci hlásit do 24. února na 
tel. 604 701 114 nebo e-mailu p.tobek@tiscali.cz. 
V případě malého zájmu obnova proběhne 
v menším rozsahu v Sedlci.  
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Křížové cesty 
 Pobožnosti křížových cest se budou v postní 
době konat vždy půl hodiny před páteční a nedělní 
mší svatou. Zájemci o vedení pobožností se mohou 
hlásit u Františka Malíka (tel.: 606 943 401). 
V pátek 22. března půjdeme po zastaveních 
křížové cesty v našem městě: vyjdeme v 18:30 od 
kostela sv. Jakuba. Křížová cesta přede mší svatou 
ten den nebude. 

-red- 

Misijní koláč 
 Z České republiky odchází finanční podpora na Srí Lanku, Jamajku, do 
Albánie, Bangladéše, Indie, Papuy-Nové Guineje, Guyany, Sutinami, Ugandy a 
Zambie. Některá místa bychom obtížně hledali na mapách, ale přitom všude tam se 
dostal náš loňský misijní koláč. 



 

  

Ohlasy z misií potvrzují, jak je naše pomoc potřebná a dobře využívaná: “Vaše 
láska a zájem o práci, kterou děláme, pomáhá křesťanskému společenství k růstu 
silné a živé víry. Pomáháte nám přinášet naději a lásku těm, kteří to nejvíce 
potřebují.“ 

 Také letos se připojíme k této již tradiční sbírce v našich kostelích, a sice na 
čtvrtou neděli postní, 10. března. Balíčky s několika kousky pečiva budeme spolu 
s kasičkami na příspěvek nabízet po nedělních mších svatých u východu z kostela.  

Opět prosíme ochotné pekaře a pekařky o pomoc. Trvanlivější pečivo můžete 
přinést již v pátek 8. března na večerní mši svatou u sv. Jakuba. Ostatní „koláčky“ 
pak doručte v sobotu 9. března ve 14 hodin na arciděkanství, kde se budou chystat 
balíčky. Vítáme každého, kdo si udělá čas a napeče nebo přijde pomoci s přípravou 
balíčků. 

Anna Hylská 

-red- 
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Rok víry v naší farnosti 
 V naší farnosti pokračují aktivity spojené s Rokem víry.  

 Kartičky k soukromé četbě Nového zákona jsou k dostání vždy se začátkem nové 
etapy v kostelích, kromě toho je najdete také na webových stránkách farnosti 
(www.khfarnost.cz).  

 V tematických kázáních P. Jana Uhlíře se na přelomu února a března budeme 
zamýšlet nad bohoslužbou slova. Abychom si plněji uvědomili propojení četby 
Písma svatého s naším osobním životem, budeme při bohoslužbě slova dané 
liturgie sledovat čtení ve svých vlastních Biblích. Proto si 
na mši svatou v neděli 10. března přineste vlastní 
Písmo svaté. Můžete si v něm předem založit texty, které 
se budou ten den při liturgii číst:   

  1. čtení:   Ex 3,1-8a.13-15 
  2. čtení:   1Kor 10,1-6.10-12 
  Evangelium:  Lk 13,1-9. 

 Pokračuje také cyklus přednášek o Druhém vatikánském 
koncilu. Nad dogmatickou konstitucí Lumen gentium, 
která se zabývá podstatou a posláním církve, se sejdeme 
v neděli 17. března v 15 hodin v aule Církevního gymnázia sv. Voršily. 
Textem nás provede P. Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy a nám dobře známý bývalý kaplan v Kutné Hoře. Pro ty, kdo 
by se chtěli na přednášku připravit, je odkaz na český překlad konstituce 
k dispozici na webu naší farnosti (www.khfarnost.cz). Během přednášky bude 
zajištěn program pro děti od tří let.  

 Pod vedením P. Pavla Tobka pokračuje také setkávání nad Katechismem 
katolické církve. Koná se vždy v pátek od 19:30 na faře v Sedlci. Nejbližší setkání 
je 22. února, další pak podle dohody s účastníky. 

Změna na vedoucí pozici v kanceláři farnosti 
 K 31. prosinci 2012 opustil funkci vedoucího průvodcovské činnosti naší 
farnosti Jiří Vaněk, který zde působil od roku 2010. Na jeho místo nastoupil Martin 
Rokos, který se kromě průvodcovské služby v našich kostelích bude starat také 
o ekonomickou a personální oblast ve farnosti jako takové. Oba pánové poskytli 
Zpravodaji exkluzivní rozhovor. :-) Nalistujte strany 13 a 15. 

-red- 



 

  

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat 
pracovní klid. 
 „V neděle a jiné zasvěcené svátky jsou věřící povinni účastnit se mše svaté a 
zdržovat se od těch prací a činností, které brání vzdávat Bohu poctu, radosti, která 
je vlastní prožívání dne Páně, a patřičnému odpočinutí mysli i těla. Přikázání 
účastnit se mše svaté splní ten, kdo se jí účastní tam, kde je sloužena katolickým 
obřadem ve sváteční den nebo večer předchozího dne.“ (kán. 1247 a 1248 CIC*) 
Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 
 „Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň 
jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy.“ (kán. 989 CIC*) 
Alespoň jednou za rok přijmout Tělo Kristovo, a to o Velikonocích. 
 „Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za 
rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době 
velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během 
roku.“ (kán. 920 CIC*) 
 Splněním druhého a třetího přikázání se dostojí zákonu. Církev však 
doporučuje, aby věřící přijímali Tělo Kristovo co nejčastěji a aby pravidelně konali 
svátost smíření; dopustí-li se těžkého hříchu, aby ihned obnovili přátelství s 
Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali. 

Poděkování za příspěvky na dárky 
 Milí přátelé, chtěla bych vám poděkovat za příspěvky na vánoční dárky pro 

naše duchovní otce. Protože jsme nevymysleli žádný velký dar, pořídili jsme několik 
menších pozorností pro radost, pro zahřátí, pro povzbuzení i pro občerstvení. 

Otec Ondřej dostal párek maňásků, kluka a holku, vlněnou šálu a dárkové 
balení plzeňského piva. Otec Jan CD s nahrávkou Charismatické konference, šálu, 
kulicha, kožešinové rukavice s beránkem, termoprádlo, ponožky do - 5°C a též 
dárkové balení plzeňského piva. Z částky 3346 Kč zbylo pro další gratulování 269 
Kč. 

V souvislosti s blahopřání k narozeninám otci Ondřejovi se vybralo 520 Kč, 
přičemž dárky stály 416 Kč, takže zase něco málo zbylo napříště. Otec Ondřej dostal 
pro dovolenou na horách nerezovou termosku a lahev výběru z hroznů, aby si mohl 
na své životní jubileum s přáteli připít. 

Krabičky na DÁRKY, DARY, DÁREČKY tedy fungují, a to i v chrámu sv. 
Barbory a u Matky Boží. Jsem moc ráda, že nezapomínáme, že vystupujeme jako 
farní rodina, a že naši kněží to tak i vnímají. Každý dárek a pozornost je předáván za 
celou farnost. Bylo by proto dobré, abychom se různě při gratulování a předávání 
těchto dárků prostřídali. Je pravda, že se někdy tyto situace řeší na poslední chvíli, 
ale je spousta dat, která jsou známá už nyní. Proto prosím, pokud máte nějaký 
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Anna Hylská 

Farní pouť do Říma a Vatikánu 
 Farní pouť do Říma se bude konat ve dnech 9. – 17. června. V autobuse je 
stále ještě několik volných míst. Podrobnější informace o programu, ceně i 
přihlášení najdete ve Zpravodaji 5/2012, nebo se můžete obrátit na Moniku 
Trdličkovou (tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz). Případní zájemci 
nechť se přihlásí co nejdříve. -red- 

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ 
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Konat pokání a vyjadřovat jej i kajícími skutky. 
 „Pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký 

pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista.“ (kán 1251 CIC*) 
Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mimo jiné pomocí 

vnitřního sebrání a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto 
pokání vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení. 

Vlastním dnem pokání a kajících skutků je pátek, pokud není slavnost. Na 
Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst (půst od masa je závazný pro věřící od 
14 let, půst újmy - člověk se může najíst dosyta jen jednou za den - je závazný pro 
věřící od 18 do 60 let). Před přijímáním Těla Kristova je povinnost dodržet 
eucharistický půst, tedy jednu hodinu nic nejíst a nepít.  

Kající skutky jsou: sebezápor - odříct si určitý požitek z jídla nebo pití (maso, 
sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné zále-
žitosti; skutky zbožnosti - slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba, vzdělávání 
ve víře; skutky lásky - služba bližním, občanskému i církevnímu společenství. 
Přispívat církvi na její potřeby. 

„Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky nut-
né pro bohoslužby, pro apoštolskou a charitativní činnost a také pro slušné živobytí 
těch, kdo jí slouží. Křesťané jsou také povinni usilovat o sociální spravedlnost a ze 
svých prostředků podporovat chudé, pamětlivi příkazu Páně.“ (kán. 222 CIC*) 

-red- 

PASTORAČNÍ AKTIVITY 2012 

Leden 

 Žehnání domů a bytů 

 Tříkrálová sbírka, živý Betlém 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Výlet do Prahy ke sv. Anežce 

 Maturitní ples Církevního gymnázia 
sv. Voršily 

 Volby do Pastorační rady farnosti 

 Novéna modliteb za správné 
rozhodnutí ve věci založení mateřské 
školy 

 

Únor 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Dominik Duka kardinálem 

 Karneval pro děti (RC Pec) 

 Duchovní obnova ve farnosti 

 Udílení svátosti nemocných 
 

Březen 

 Živé pašije 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Vikariátní setkání mládeže  
 v Poděbradech 

 Misijní koláč 

 

 Duchovní obnova pro mládež  
 v Jeníkově u Hlinska 

 Víkend pro děti z 3. – 5. tříd ZŠ 
v Uhlířských Janovicích 

 Moravské pašije 

 Křížová cesta městem 
 

Duben  

 Křížová cesta pro děti 

 Diecézní setkání mládeže  
 v Hradci Králové 

 Velikonoční bohoslužby 

 Setkání bývalých členů  
 chrámového sboru 

 Diecézní setkání ministrantů 

 Zápis do CMŠ sv. Jakuba 

* CIC - Codex Iuris Canonici, Kodex kanonického práva 
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Květen  

 Pouť do Sudějova 

 Májové pobožnosti 

 Společenství mládeže na Vesmíru 

 Klášterfest 5 

 Poutní mše u Sv. Jana Nepomuckého 

 Výlet Slunečního kmene  
 a družiny Concordia na Stvořidla 

 Zahájení výstavy Europa Jagellonica 

 Oslava 300. výročí příchodu sester 
voršilek do Kutné Hory  

 (zakončení jubilejního roku) 

 Žehnání křížku v Bahně 

 Svatodušní vigilie (Jakub v Jakubu) 

 Farní den 

 Prohlídka rekonstruovaných prostor 
v 1. patře arciděkanství 

 

Červen  

 Noc kostelů 

 Výstava na emporách  
 chrámu sv. Barbory 

 První svaté přijímání dětí 
 

Červenec 

 Tábor Slunečního kmene  
 v Ostrém na Táborsku 

 Chaloupka družiny Concordia 
v Borotíně u Tábora 

 Oslava 800. výročí obce Paběnice 
(požehnání nového zvonu a odkrytí 
pamětní desky kardinálu Beranovi) 

 Oslavy svátku sv. Jakuba 

 Loučení s P. Milanem Romportlem 

 Příchod P. Ondřeje Matuly  
 do Kutné Hory 

Srpen  

 Celostátní setkání mládeže  
 ve Žďáru nad Sázavou 

 Cykločundr pro kluky od 10 let: 
 na kole podél Labe 

 Znovuvysvěcení kapličky v Hořanech 
 

Září  

 Slavnostní zahájení provozu  
 CMŠ sv. Jakuba 

 Duchovní obnova pro seniory  
 ve Slavoňově 
 

Říjen  

 Modlitby růžence 

 Víkendová farní pouť na Moravu  

 Výročí posvěcení kostela  
 sv. Jakuba a chrámu sv. Barbory 

 Popelka nazaretská  
 (literárně-hudební pásmo v podání 

křesetického sboru a  chrámového 
sboru od Sv. Jakuba) 

 Výlet společenství nejmladší mládeže 
do Hoješína 

 Podzimní prázdniny - společenství 
starší mládeže na Vesmíru 

 

Listopad  

 Víkend pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ 
v Uhlířských Janovicích 

 Farní výlet do Prahy  
 (Vyšehrad a františkánský klášter) 
 

Prosinec 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Duchovní obnova farnosti  
 (P. Milan Romportl) 

 Roráty v chrámu sv. Barbory 

 Mikulášská pro děti v Sedlci 

 Rorátní mše sv. v kostele sv. Jakuba 
nejen pro děti 

 Vánoční besídka Slunečního kmene a 
družiny Concordia 

 Adventní koncert CG sv. Voršily 

 Vánoční bohoslužby 

 Žehnání domů a bytů  
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Pravidelné aktivity 

 Adorace za obnovu farnosti 

 Modlitby matek 

 Biblické hodiny 

 Setkávání seniorů 

 Schůzky Slunečního kmene  
 a družiny Concordia 

 Společenství mládeže – tři skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mše sv. pro děti 

 Modlitební setkání mužů a žen 

 Setkání hledajících (dvě skupiny) 

 Chrámový sbor 

 Výuka náboženství 

 Zpravodaj 

 Kavárna s překvapením  
 (od září 2012) 

 Jednání PRF 

Statistika 2012 

 křty svatby pohřby 

Kutná Hora 28 20 22  

Bykáň  0 0 5 

Třebonín 0 0 3 

OPRAVY V ROCE 2012 

Římskokatolická farnost — arciděkanství Kutná Hora 

Stavební úpravy na farním kostele sv. Jakuba  
Oprava střechy presbytáře a pokladnice. 

Celkové náklady v roce 2012 4 441 812 Kč 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 1 200 000 Kč  

Příspěvek Města Kutné Hory 600 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 2 641 812 Kč  

Oprava varhan ve farním kostele sv. Jakuba  

Celkové náklady v roce 2012 360 000 Kč 

Vlastní podíl farnosti 360 000 Kč  
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Stavební úpravy na chrámu sv. Barbory 
Oprava balkónu na západním průčelí chrámu. 

Celkové náklady v roce 2012 437 792 Kč 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 437  792 Kč  

Stavební úpravy na kostele Matky Boží Na Náměti 
Pokračování v opravě vnějšího pláště. 

Celkové náklady v roce 2012 1 725 948 Kč 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 550 000 Kč  

Příspěvek Města Kutné Hory 400 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 775 948 Kč  

Budova arciděkanství 
Dokončení fasády na západních štítech. Oprava prostor v prvním patře, které budou 
využívány k bydlení: byt kaplana a hostinský byt (dokončeno), byt arciděkana 
(započato). Oprava a zařízení kanceláře v přízemí. 

Celkové náklady v roce 2012 3 668 836 Kč 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 800 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 2 868 836 Kč  

Římskokatolická farnost Bykáň 

Oprava varhan v kostele sv. Václava v Malešově 
Oprava byla v roce 2012 zahájena, pokračovat bude i v roce 2013.   

Celkové náklady v roce 2012 521 000 Kč 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 460 000 Kč  

Příspěvek Městyse Malešov 20 000 Kč  

Dar 280 000 Kč  
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Celkové náklady v roce 2012 1 089 836 Kč 

Dotace EU 841 500 Kč  

Diecézní Fond solidarity 200 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 48 336 Kč  

Římskokatolická farnost Třebonín 

Stavební úpravy na kostele sv. Jana Křtitele u Nové Lhoty 
Oprava střechy lodi kostela.   

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

 Pastorační rada farnosti se sešla v úterý 29. ledna v mírném oslabení, 
přítomen byl jeden host. Prvním bodem jednání byla otázka umístění betléma 
v kostele sv. Jakuba (stávající organizace prohlídky jesliček je problematická v tom, 
že se před nimi vytváří hlouček, který omezuje průchod kostelem). Byly navrženy 
různé alternativy, rozhodnutí se však odložilo až na předvánoční čas. Rada dále 
hodnotila ohláškové letáky, které jsou každou neděli k rozebrání v kostele, a cyklus 
přednášek o Druhém vatikánském koncilu. V obou případech panuje shoda o 
přínosnosti aktivit. Následně byli členové rady informováni o postní duchovní 
obnově farnosti, poté diskutovali o pobožnostech křížové cesty (viz články na straně 
2) a o slavení liturgie Svatého týdne (informace budou v ohláškách a příštím vydání 
Zpravodaje). Dalším bodem jednání byl farní den. Protože je na přelomu jara a léta 
velké množství různých akcí, farní den se spojí s poutí do Sudějova (1. května). 
V závěru jednání byli členové farní rady informováni o připravované pouti na 
Velehrad (5. července) a o tradiční Oslavě sv. Jakuba (27. – 28. července). Podrobný 
program obou akcí najdete v třetím vydání letošního Zpravodaje. Příští jednání PRF 
se uskuteční v úterý 23. dubna v 18 hodin. 

-red- 

-red- 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA 

 Ve středu 30. ledna jsme se s dětmi vypravili na 
prohlídku sedlecké katedrály. Protože jsme přišli 
právě, když se kostel otevíral, děti si mohly 
prohlédnout a potěžkat velký klíč. 
 Naše první kroky vedly do kinosálu, kde děti se 
zaujetím sledovaly krátký film o historii kostela 
Splendissima basilica. Potom jsme se přesunuli na 
protější kůr, odkud jsou krásně vidět varhany. Po cestě 
půdou na zadní kůr byla v některých dětech malá 
dušička, ale nakonec strach překonaly a s úžasem se rozhlížely po prostoru kostela. 
 Pan kaplan nám zazpíval část písně Salve Regina, při které jsme mohli 
sledovat dlouhou ozvěnu. Když jsme stanuli opět dole, připomněly si děti příběh o 
obětování Ježíše v chrámě, který  v tomto týdnu slyšely, a kdo chtěl, mohl donést 
zapálenou svíčku dopředu k presbytáři. 
 Protože jsme si o zážitcích povídali ještě druhý den, myslím, že se dětem výlet 
líbil včetně obou cest autobusem. 

Marie Teplá 
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-red- 

Obec Výtěžek 2012 Výtěžek 2013 

Bahno 4 674 Kč 3 563 Kč 

Bylany 1 974 Kč 2 847 Kč 

Dolany, Čertovka 1 109 Kč 1 914 Kč 

Grunta 3 158 Kč 2 760 Kč 

Hořany 1 490 Kč 1 404 Kč 

Křesetice 9 509 Kč 10 847 Kč 

Kutná Hora 102 156 Kč 92 646 Kč 

Libenice 2 566 Kč 3 361 Kč 

Malešov 3 566 Kč 3 907 Kč 

Nové Dvory 4 973 Kč 7 008 Kč 

 Oblastní charita Kutná Hora děkuje těm, kdo se podíleli na organizaci 
Tříkrálové sbírky (5. ledna) a Živého betléma (10. ledna). Významně pomohli 
všichni, kdo se účastnili jako vedoucí skupin, koledníci, organizátoři, asistenti v 
obcích. V neposlední řadě patří dík také těm, kdo sbírku podpořili svou modlitbou. 
  Letos se opět vybralo o něco více prostředků než loni:  

Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina 6 524 Kč 10 498 Kč 

Třebonín 4 095 Kč 5 149 Kč 

ostatní obce 208 797 Kč 234 116 Kč 

Celkem 361 341 Kč 380 020 Kč 

 Konec kalendářního roku byl na Církevním gymnáziu naplněn mnoha 
aktivitami.  Adventní věnec požehnal a slovo k zahájení adventu pronesl spirituál 
školy P. Pavel Tobek. V rámci projektu Anglický den měli studenti možnost poznat 
zvyky, tradice a příběhy amerického Divokého západu. Organizace se ujali 
septimáni a mladším studentům přiblížili život kovbojů, zlatou horečku, typickou 
hudbu a country tanec. Vše probíhalo v angličtině. Jako každoročně byl připraven 
Adventní koncert, který se konal v kostele sv. Jakuba: vystoupil sbor gymnázia, 
studenti hudební výchovy, malý hudební příspěvek měli i učitelé školy. Anglický 
den i koncert se setkaly s velkým úspěchem, za což patří dík učitelům angličtiny a 
sourozencům Schusterovým.  
 V rámci oficiální státní návštěvy České republiky přijel v prosinci do Kutné 
Hory prezident Slovenska Ivan Gašparovič. Město Kutná Hora zvolilo pro místo 
konání pro něj, jeho manželku a doprovod organizovaného komorního koncertu 
aulu Církevního gymnázia. 

ZPRÁVY Z CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA SV. VORŠILY 
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 Studenti starší patnácti let měli možnost si v rámci programu Jeden svět 
vyzkoušet, jak to chodí při opravdových prezidentských volbách. Učebna kvarty se 
stala v polovině prosince na dva dny volební místností, kde bylo vše uspořádané 
přesně tak, jak se s tím setkáváme u skutečných voleb. Vybíralo se z opravdových 
kandidátů. Ze 123 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 76 studentů, což činí 61,7 
%. Za zmínku stojí obsazení prvních tří míst. Na prvním místě se s 34 hlasy umístil 
Karel Schwarzenberg, se 17 hlasy byl Vladimír Franz na 
místě druhém a třetí místo obsadila Zuzana Roithová, 
která získala 12 hlasů.  
 Poslední školní předvánoční den se konala mše 
svatá v klášterním kostele. 
 Třetí lednový týden strávily sekunda a kvinta 
v Krkonoších na zimním výcvikovém kurzu. 
 23. ledna naše škola organizovala okresní kolo matematické olympiády 
v kategoriích Z5 a Z9.  
 Svátek svaté Anděly Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily, připadl v letošním 
roce na neděli. Svatou Andělu jsme si připomněli v úterý 29. ledna mší svatou 
v klášterním kostele. Poté byl pro všechny ročníky připraven program. Se životem 
svaté Anděly seznámila studenty primy a sekundy sestra Magdalena. Pro tercii a 
kvartu připravil P. Ondřej Matula a sestry voršilky soutěž o svaté Anděle, 
studentům kvinty a sexty na téma evoluce a křesťanství přednášel Josef Poživil. Dva 
nejvyšší ročníky besedovaly s několika absolventy školy o jejich zkušenostech ze 
studia na vysokých školách. 
 První pololetí skončilo 31. ledna, kdy studenti obdrželi pololetní vysvědčení, 
1. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 
 V sobotu 2. února se v OK Clubu Lorec konal maturitní ples oktávy, tentokrát 
v retro stylu. 

Stanislava Lisková 

REPORTÁŽE 

Ledové roráty 
 Dokonalé náledí hladké jako sklo pokrývalo Kutnou Horu včetně Jakubské 
ulice kolem sedmé ranní hodiny v adventní sobotu 15. prosince. Vzorně srovnaný 
špalír patnácti dětí se svítícími lampionky, ministranti s kadidlem, kněží. Průvod se 
dal na pokyn ceremonáře do pohybu a cestičkou vysypanou solí vstoupil hlavním 
vchodem do ztemnělého chrámu svatého Jakuba. Uvnitř zněla hudba a zpíval sbor, 
tmu se pokoušelo prorazit několik svící rozmístěných po kostele. To vše působilo 
mocný emotivní zážitek, tak mocný, že některé děti se zdráhaly vstoupit do kostela a 
původní formace se rozplizla ve vlnící se had malých permoníčků. V působivé 
atmosféře očekávání Světla proběhla celá bohoslužba. Teprve po jejím skončení, 
když všichni věřící vycházeli ven a náledí začínalo povolovat, roztávaly i úžasem 
ztuhlé dětské tváře.  
 Snídaně na arciděkanství, hry a shledání s rodiči rozpustilo i poslední zbytky 
úzkosti z ledového setkání a prostory fary se opět otřásaly hlaholem dětských 
hlásků. Hrálo se na chodbách, preludovalo na piáno a maminkám a tatínkům bylo 
třeba rychle sdělit zážitky předešlého večera.  
 Tam to všechno začalo: v pátek odpoledne. Tehdy rodiče přivedli na faru děti 
z první až páté třídy, které v našich farnostech Kutné Hoře a Křeseticích navštěvují 
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hodiny náboženství. Sotva si je otec Ondřej stihl všechny přepočítat a přebral je od 
rodičů, už třímaly dětské ruce různé hry, takže se chodba v přízemí proměnila ve 
velkou hernu. Na pomoc přišla sestra Alžběta, která s dětmi vyráběla krásné 
lampionky na ranní bohoslužbu. Po jejich dohotovení šli všichni na večerní mši 
svatou, mimo jiné obhlédnout terén na ranní bohoslužbu. Večeři připravily děti pod 
vedením otce Ondřeje, který jim také zahrál na dobrou noc maňáskové divadlo. Děti 
i s vedoucími přespali v přízemí fary v sále (chlapci) a v kuchyni (děvčata). Těžko se 
usínalo, tolik zážitků! Co bylo ráno, už znáte.  
 Ještě bych zmínil krásnou a radostnou atmosféru celého setkání, a to nejen 
mezi dětmi, ale u snídaně i mezi rodiči. Všichni se usmívali, povídali si a snad 
všichni nějak pomohli s přípravou snídaně či úklidem. Takže moc děkuji a zase za 
rok na rorátech! 

Vánoční besídka Slunenčího kmene a družiny Concordia 
Jednou v roce na Vánoce koná se besídka družiny Concordia a Slunečního 

kmene. Tentokrát proběhla v sobotu před Štědrým dnem, a to 22. prosince. Ve tři 
hodiny odpoledne se přízemí církevního gymnázia naplnilo křikem nejmladších 
členů družin, hlasitými pozdravy přátel a tichým zvukem kytary, na kterou nás za 
pár minut začne při zpívání koled doprovázet Tonda Grenar. Po koledách přišlo na 
řadu divadlo v podání Concorďaček. Hrály jsme příběh O třech oloupených králích. 

 Jakmile dozněl poslední potlesk, přišlo na řadu další zpívání, povídání si 
s kamarády, hraní menších her a pojídání cukroví. :-) Všechno bylo po nějaké době 
utnuto velitelským hlasem jedné z vedoucích. Přišla na řadu dlouho očekávaná hra. 
Byli jsme rozděleni do šesti skupin a dostali jsme za úkol hledat, najít, naučit se a 
napsat na papír úseky známých i neznámých koled. Z každé jsme měli vybrat jedno 
slovo a dát tak dohromady neznámou koledu. Jenomže s tímto úkolem si nikdo 
nevěděl rady, a proto tady byly slečny, které tuto hru připravovaly a které nám 
mohly poradit, ale ne zadarmo. Vždy jsme museli 
splnit nějaký úkol. První byl přeskákat chodbu 
jako žabáci, další zatančit mazurku, dále vytvořit 
sami ze sebe sochu žirafy atp. Vítězné družstvo 
nakonec zazpívalo správně poskládanou koledu.  

A pak přišel okamžik, na který se všichni 
nejvíce těšili. Dárky. Bylo hezké pozorovat tváře 
těch malých, když rozbalovali dárky od svých 
přátel, a ze všech stran slyšet nadšený křik... 

Když všichni ukázali své dárky lidem okolo 
sebe, oblékli jsme se do teplých bund a vyšli na parkoviště před gymnáziem. Malí 
i velcí, holky i kluci se koulovali a ječeli. Pak se vše tak trochu ztlumilo a všichni 
pozorovali ohňostroj, psali dopisy a blbli s prskavkami. Potom si všichni sbalili své 
dárky, strčili poslední kus cukroví do pusy, rozloučili se, popřáli si hezké Vánoce a 
rozešli se domů.  Terezie Zdislava Cinerová 

Jak jsme prožili půlnoční 
 Tak jako každý rok jsme se vydali na půlnoční mši do kostela sv. Jakuba. 
Počasí nebylo moc zimní, takové Vánoce na blátě. Bylo za čtvrt hodiny půlnoc a 
před kostelem se už tvořily hloučky nedočkavých návštěvníků. Po otevření 
kostelních dveří se dav spořádaně souká dovnitř, my také. U vchodu jsme dostali 



 

  

ROZHOVOR S JIŘÍM VAŇKEM 

 

Pane Vaňku, máte za sebou dva roky 
práce v  naší farnosti,  zejména 
v chrámu svaté Barbory. Mohl byste 
farníkům shrnout, v čem vaše činnost 
spočívala? Jaký jste měl v jejím rámci 
cíl? A podařilo se vám jej dosáhnout? 

Můj záměr a zároveň i cíl vycházel ze 
zkušeností získaných v roce 2006, kdy 
jsem měl možnost se blíže seznámit 
s provozováním turistického ruchu 
v rámci farnosti Kutná Hora. Jako 

bývalý podnikatel jsem viděl v této 
oblasti značné rezervy, a proto jsem 
vytvořil písemný materiál s návrhem 
řešení, který jsem dal k dispozici 
farnosti i biskupství v Hradci Králové. 
Když přišel o rok později do Kutné Hory 
P. Jan Uhlíř, byla ve farnosti 
ustanovena ekonomická rada farnosti, 
která společně s ekonomkou farnosti 
Ludmilou Novákovou začala dávat 
pravidla a řád ekonomickému 
fungování farnosti. V roce 2010 bylo 
rozhodnuto, že bude vytvořen nový tým 
pro provozování turistického ruchu 
v rámci objektů kutnohorské farnosti. 
Byl jsem osloven, zda se nechci 
zúčastnit výběrového řízení na pozici 
vedoucího. Musím říci, že výběrové 
řízení mě svou úrovní překvapilo. Byl 
jsem vybrán společně s Annou 
Schusterovou a dostali jsme možnost si 
vybrat tým spolupracovníků 
(průvodců), kteří nejenom 

 

V prosinci roku 
2 0 1 2  s k o n č i l o 
dvouleté působení 
Jiřího Vaňka na 
pozici vedoucího 
p r ů v o d c o v s k é 
činnosti  v  naší 
farnosti. Položili 
jsme mu několik 
otázek. 

Průvodce půlnoční bohoslužbou v kostele sv. Jakuba. Věděli jsme, že se průvodce 
připravuje, ale skutečnost předčila naše očekávání, všechna čest autorům.  

V kostele je již hodně lidí a do půlnoci je celý zaplněn. Usadili jsme se pod 
kazatelnou, v lavicích jsou nové, vyhřívané červené podušky. Je to paráda, ten pocit, 
když se vám teplo rozlévá do celého těla. Po létech mrazu a odříkání zasloužená 
odměna. Mše začíná slavnostním liturgickým průvodem, kostel ani nedutá, i 
špendlík spadlý na dlažby byste slyšeli. To podtrhuje důstojnost okamžiku. 
Modlitba, první čtení, žalm, druhé čtení, zdá se, že každý poslouchá a snaží se 
porozumět. Evangelium nám připomnělo četbu u štědrovečerního stolu, Lukáš 2,1-
14. Promluvu zahájil otec Jan upřímným poděkováním všem lidem v kostele za 
jejich vzorné prožívání půlnoční mše, za to ticho, které je jedinečné a určitě 
v žádném kostele v Čechách není takové jako u nás. To bylo opravdu velké 
vyznamenání pro všechny přítomné. Ostatně, celá bohoslužba se nesla takto dál a 
nikdo by skoro nepoznal, kdo je pravidelným návštěvníkem bohoslužeb a kdo pouze 
jednoročním.  

K bohoslužbě odhodlaně zpíval kostelní sbor známé i méně známé vánoční 
písně, na závěr mše zazněly krásné variace na píseň Tichá noc od mladého irského 
autora Stephena McManuse v podání varhan a příčné flétny. Tóny zněly z kůru ještě 
dlouho poté, co mše skončila a většina lidí už odešla. Krásná vánoční píseň na 
oslavu narozeného Ježíše se nám hluboce vryla do srdce. Letošní půlnoční mše 
vzácně spojila lidi dohromady v úžasné společenství, které oslavilo narození Páně. 

Václava a Robert Otrubovi 
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prodávají vstupenky i suvenýry, ale 
především svým chováním, pracovním 
nasazením a ochotou vytvářejí dobré 
jméno chrámu svaté Barbory i ostatním 
kostelům.  
 V této oblasti jsem, doufám, 
dokázal motivovat kolektiv, řídil jsem 
ho tak, aby byl jednotný, těšil se do 
práce. Spolu s kolegyní Schusterovou 
jsme své představy vždy konzultovali 
s průvodci. Já jsem to nazýval 
vzpomínkou na podnikání, protože i 
v tomto věku jsem měl možnost vytvářet 
něco nového a hlavně přínosného pro 
kutnohorskou farnost,  aby se postupně 
vytvářely finanční zdroje na opravy 
kostelů i budovy arciděkanství. Za ty 
dva roky se podařilo zvýšit příjmy 
farnosti za vstupné o více než tři 
čtvrtiny. Samozřejmě, měli jsme i štěstí, 
že začal růst počet návštěvníků. 
Z tohoto hlediska si myslím, že svému 
nástupci předávám dobře fungující 
kolektiv včetně výborné 
spolupracovnice Anny Schusterové. 
 Postupně se vytvořila potřeba, 
aby po mém odchodu z dané pozice 
přišel někdo, kdo by vykonával práci 
nejen v mém rozsahu (úvazek 0,6), ale 
byl schopen řídit i další činnosti, jako je 
správa majetku, účetnictví, spolupráce 
s investičním technikem, atd. Já jsem 
tyto činnosti lehce suploval, ale při mém 
úvazku to nebylo možné v plné míře. 
 

C o  j e  p r o  v á s  n e j d ů l e ž i t ě j š í 
charakteristikou této zkušenosti? Na 
co budete vzpomínat? 

Během uplynulých dvou let jsem úzce 
spolupracoval s P. Janem Uhlířem a 
myslím, že to byla pro oba přínosná 
spolupráce. Pro mne tím, že jsem 
pochopil, že chrám svaté Barbory 
musíme chápat hlavně jako objekt 
pastorace. Za P. Uhlíře si netroufnu 
činit nějaký závěr, ale myslím, že měl 
možnost spolupracovat s někým, kdo 
mu snad osvětlil základní ekonomické 

pojmy a pravidla fungování v ziskových 
organizacích.  
 Na dotaz ohledně svých 
vzpomínek uvedu asi toto. Od druhé 
poloviny roku 2011 jsme já i průvodkyně 
v chrámu svaté Barbory slyšeli 
mnohokrát, že sem lidé jezdí rádi. To 
samé jsme slyšeli od pracovníků 
rozhlasu a různých televizí, případně 
účinkujících při různých koncertech. 
Občas jsme dokonce slyšeli, že takové 
přijetí jako u nás nikde nepoznali. Toto 
je možná to nejlepší, co jsme za 
uplynulé dva roky společně dokázali. 
Kutná Hora se postupně zapisuje do 
podvědomí jako město a farnost, kam 
budou lidé jezdit rádi. 
 

Ze své předchozí praxe jste měl 
bohaté zkušenosti. Jak se promítly do 
vaší práce ve farnosti?  

Na základě předchozí praxe jsem vždy 
zastával názor, že největším bohatstvím 
každé firmy jsou kvalitní lidé, ne 
zaměstnanci, ale spolupracovníci. 
Tento názor jsem si ověřil i zde: když 
poskytnete spolupracovníkům 
informace, tak jdou všichni za vámi, cítí, 
že se spolupodílí na řízení a záleží jim 
na chodu společnosti. Proto bych byl 
rád, kdyby vedení celého kolektivu 
pokračovalo v podobném duchu. 
 

K d y b y s t e  m ě l  c h r á m e m  s v a t é 
B a r b o r y  p r o v é s t  n ě j a k é h o 
návštěvníka, na kterém by vám 
obzvlášť záleželo, co byste mu při 
prohlídce zdůraznil? Na jaká místa 
byste ho upozornil? 

Chrám je krásný i zvenku i zevnitř. 
Doufám, že jeho krása zevnitř se ještě 
umocní po případných opravách. Na mě 
osobně nejvíce působí pohledy na 
Kutnou Horu a okolí při pohledu 
z ochozů. Navíc až budou hotovy úpravy 
zahrad u Jezuitské koleje, bude výhled 
opravdu nádherný. 
 

Kam si myslíte, že by se měl provoz 
památek v  naší farnosti dál 
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ROZHOVOR S MARTINEM ROKOSEM 

 

Pane Rokosi, většina farníků vás 
viděla poprvé v půli letošního ledna, 
kdy jste byl velmi krátce představen 
při nedělní mši svaté. Mohl byste 
nám o sobě prozradit něco bližšího? 
Odkud pocházíte? Co vás baví a 

zajímá? Co jste dělal předtím, než jste 
začal působit v naší farnosti? 

Pocházím z Prahy, dětství jsem ale 
strávil na okraji města, v Újezdě nad 
Lesy. Snad to byl čas strávený 
dojížděním do centra města, co určovalo 
i mé záliby – zájem o veřejnou dopravu, 
poslech hudby a zkoumání krajiny ze 
všech možných hledisek. Pozorování 
krajiny z jedoucího vlaku nebo autobusu 
je mi už od dětství opravdovým 
potěšením. Jako malíř klade své barvy 
na plátno, tak se jakoby Duch odráží v 
celé své komplexnosti právě v krajině. 
Tóny krajiny pak tvoří celek symfonie – 
jednou projasněné, jindy pochmurné, 
vždy však krásné. Abych krajině lépe 
porozuměl, věnuji se ve svém volném 

vyvíjet? Co byste vzkázal nebo popřál 
svému nástupci? 

Zde možná řeknu něco, co se nebude 
líbit úplně každému, ale já osobně bych 
doporučoval sjednotit řízení 
kutnohorské a sedlecké farnosti. 
Nemyslím paastoračně, ale spojil bych 
kolektiv managementu pro řízení 
ekonomického chodu, společné řízení 
průvodců, společný nákup suvenýrů... 
mělo by to efekt v řádu milionů korun. 
 Svému nástupci nebudu 
vzkazovat nic, já s ním budu 
spolupracovat i v roce 2013. Budu se ho 
snažit seznámit se svými postoji a 
předat mu své zkušenosti. Ostatně, měl 
bych říci, že jsem byl jeden ze tří lidí, 
kteří ho vybrali ze zhruba dvaceti 
uchazečů, takže musím věřit, že ta volba 
byla správná. 
 

Odcházíte do zaslouženého důchodu. 
Jak s tímto obdobím naložíte? Na co 
se nejvíc těšíte? 

Důvodem mého odchodu není důchod 
jako takový (ten pobírám už od března 
2012), ale to, že jsem v roce 2010 slíbil 

pomoc na dva roky. Už tak to 
znamenalo určité omezení pro rodinu. 
Nyní chci určitě trávit více času se svými 
vnoučaty, která jsou zrovna ve věku, kdy 
ještě mají zájem o prarodiče. Získaný 
čas budu moci věnovat i zálibám 
spojeným se zahraničením, bowlingem, 
turistikou atd.  
 Navíc ve farnosti nekončím 
úplně, chci se podílet na jejím chodu 
zhruba jeden den v týdnu, jsem také 
členem Ekonomické rady farnosti a rád 
bych případně pokračoval v pozici 
programového manažera, pokud se 
bude realizovat oprava interiéru chrámu 
svaté Barbory. Krom toho jsem 
v zastupitelstvu města a předsedám 
dozorčí radě KH Tebis, což je 
momentálně časově velmi náročná 
funkce. Také jsem členem dozorčí rady 
Městských lesů a rybníků a člen dozorčí 
rady MVE PLUS.  

Děkuji za rozhovor. Za celou farnost 
vám přeji hodně radosti a spokojenosti 
do všech dalších dnů.  

Kateřina Telecká  

 

Jiřího Vaňka na 
j e h o  p o z i c i 
vystřídal Martin 
Rokos. Bude se 
starat i o ekono-
mický a perso-
nální provoz naší 
farnosti. Rozho-
voru se tedy také 
nemohl vyhnout. 
:-)  
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čase studiu architektury, urbanismu, 
estetice krajiny, historii osídlení, ale také 
statistickým údajů o obyvatelstvu i 
ekonomice. A k tomu si velmi rád 
poslechnu takového Beethovena nebo 
Schuberta, Bacha nebo Šostakoviče. Po 
večerech se pak věnuji soustavnému 
mapování obsluhy venkova veřejnou 
dopravou za pomoci map, veřejné 
databáze jízdních řádů, výsledků ze 
Sčítání lidu, bytů a domů a dalších zdrojů. 
Výsledným produktem této mé činnosti je 
mapa se záznamy o  etnosti spojů 
doplněnými právě některými údaji 
statistickými. Pro někoho možná koníček 
nepochopitelný, nevím, ale mě to 
baví.  Samozřejmě si také rád zajdu do 
divadla – oblíbil jsem si teď Divadlo Na 
Zábradlí – nebo zaskočím na koncert do 
Rudolfina či do kina třeba během 
Febiofestu. Vedle toho se věnuji také 
příležitostnému psaní povídek. 
 Před příchodem do farnosti jsem 
pracoval v Městské knihovně v Praze, kde 
jsem měl na starosti správu knihovního 
fondu deseti poboček ve čtvrtém 
městském obvodu a také částečně jejich 
provozní zabezpečení. A ještě předtím 
jsem působil v Museu Kampa – Nadaci 
Jana a Medy Mládkových jakožto vedoucí 
návštěvnického provozu. Pečoval jsem zde 
o vstřícné vystupování instituce k 
návštěvníkům v jejím každodenním 
chodu. 
 

Jak jste se dozvěděl o nabídce 
v naší farnosti? Co vás vedlo 
k tomu, že jste na ni reagoval? 

Koncem července loňského roku jsme 
s přáteli navštívili Kutnou Horu 
především kvůli výstavě Europa 
Jagellonica, kde jsme také nakonec 
strávili celé odpoledne. Ale mimo výstavy 
a návštěvy katedrály sv. Barbory, kde jsme 
ocenili zpřístupnění empor pro veřejnost, 
jsme nakonec došli na večerní mši do 
kostela Matky Boží Na Náměti. Zde se o 
nabídce farnosti hovořilo v rámci ohlášek. 
Ale tehdy mě ta nabídka vůbec neoslovila. 
Až teprve po dvou měsících mi jedna má 

známá poslala odkaz na inzerát z 
webových stránek biskupství s tím, že 
nabídka přesně koresponduje s mými 
zkušenostmi. Rozhodl jsem se reagovat 
kvůli náplni práce, při níž mohu využít 
zkušenosti ze svého předchozího 
působení, především z Musea Kampa, kde 
jsem měl na starosti velmi podobnou 
agendu jako zde ve farnosti. 
 

Jaký je váš vztah k církvi? 

Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, 
ale osobně mám za to, že v dnešní době 
lidé pociťují víc než kdykoli předtím něco 
jako ztrátu své identity, dojem, že veškerý 
boj proti nepravostem je marný, zažívají 
pocity hodnotového chaosu, 
nezakotvenosti, ztráty smyslu života – 
tedy krizi ve smyslu duchovním, ale 
i velmi konkrétní problémy materiálního 
charakteru a mnohdy oprávněně pocity 
křivdy a nesplněných očekávání. 
Občanská společnost se rodí jen pomalu a 
různá hnutí často přicházejí jen s pouhou 
negací a nesouhlasem s vládnoucími 
poměry, aniž by nabízela jasnou a 
rozumově podloženou alternativu. Osobně 
vnímám církev jako jedinou instituci, 
která v tomto nelehkém období nabízí 
staletími prověřenou a důstojnou formu 
transcendentního zakotvení a uznává 
tradiční morální hodnoty jako je solidarita 
a milosrdenství v každodenním životě. 
Dodává věřícím naději, vědomí smyslu 
života a jeho plnosti v lásce, obnovuje 
jejich identitu. Význam církve podle mého 
názoru stále roste a bude dále růst.  
 Velmi si proto zejména ve zdejší 
farnosti cením snahy umět interpretovat 
nejen Bibli a liturgické texty, ale i 
současnost, snahy pracovat s lidmi a brát 
v úvahu jejich konkrétní problémy a 
životní zkušenosti, které představují nové 
zdroje poznání.  
 Pokud byla otázka směřována ke 
mně osobně, musím přiznat, že nejsem 
pravidelně praktikující katolík. Mám však 
vnitřní potřebu setkávání s Bohem, ať už 
občasným rozjímáním v prázdném kostele 
nebo účastí na bohoslužbách. 



 

  

Nastoupil jste na místo pana 
Vaňka, přesto však náplň vaší 
práce není úplně totožná s tím, co 
dělal  on.  Mohl  byste krátce 
vysvětlit, v čem vaše činnost ve 
farnosti spočívá? 

Náplň mé činnosti se v plném rozsahu 
teprve rodí, vyplývá z potřeby farnosti 
sjednotit a zpřehlednit ekonomickou a 
personální činnost. Kromě běžné 
ekonomické agendy, jako je finanční 
rozpočet, průběžná kontrola a řízení 
finančního hospodaření atd., budu mít na 
starosti i vedení ekonomické činnosti 
farnosti – prodej zboží v obchůdcích 
v chrámech svaté Barbory a svatého 
Jakuba, sledování a podporu tržeb jako 
takových, takže do jisté míry i propagaci 
návštěvnosti. A na to se opravdu těším. O 
víkendu 8. – 10. února jsem se například 
zúčastnil veletrhu Holiday World na 
pražském holešovickém Výstavišti, kde 
jsme s kolegy ze sedlecké farnosti 
prezentovali kutnohorské chrámy – ty 
nejkrásnější historické památky našeho 
města.  
 

Jaká jsou vaše očekávání? Na co se 
při práci těšíte? Je něco, co vás 
b ě h e m  p r v n í c h  d n ů  a  t ý d n ů 
v  k a n c e l á ř i  n e b o  v  t e r é n u 
překvapilo? Máte nějaké obavy? 

Myslím, že je to naděje na plnou 
seberealizaci ve společensky prospěšné 
práci. A také je to pro mě velká výzva. 
Musím si doplnit řadu zejména 
ekonomických znalostí daných i specifiky 
farního prostředí. Jsem přesvědčen, že 
naší celoživotní povinností je učit se 
novým věcem a dělit se pak o své znalosti 
a zkušenosti v zájmu všech. Mám velkou 
radost, že mohu být užitečný právě v 
instituci jako je farnost a cítím hluboký 
pocit vděčnosti, že je mi v rámci 
pracovního poměru umožněno 
obohacovat se novými poznatky a 
zkušenostmi a uplatňovat je v souladu se 
svými přirozenými schopnostmi. Není 
zcela samozřejmé, že každodenní práce 
člověka baví a naplňuje, je to malý zázrak. 
 Chtěl bych být užitečný v nalezení 

rovnováhy ve využití kostelů. Komu má 
kostel sloužit? Cestovnímu ruchu nebo 
farníkům? Těším se, že nalezneme 
způsob, jak nechat naše chrámy otevřené 
návštěvníkům a zároveň v nich zachovat 
pokoj. Svým způsobem je to úkol pro celé 
město – město zcela podřízené 
turistickému ruchu podle mého názoru 
ztrácí svou identitu a tím svůj půvab. 
Mnozí návštěvníci si pak jeho návštěvu 
rozmyslí. 
 A co je pro mě nové? Nejvíc ten 
nádherný okamžik příležitostné společné 
modlitby během každodenní práce. 
Nejsem taky zvyklý pracovat s výhledem 
na nejkrásnější katedrálu v zemi (ve které 
ale mimochodem vládne příšerný chlad, 
takže mé plné uznání patří naším 
průvodcům, kteří tam tráví plnou 
pracovní dobu).  
 

A na závěr si neodpustím zeptat se 
na to, jak se vám líbí naše město a 
jak se v něm cítíte… 

Kutná Hora je velmi zvláštní, specifické 
město, které je radost postupně objevovat. 
Už jenom komunikační síť ulic: Kutná 
Hora nebyla založena na „zelené louce“ na 
šachovnicovém půdorysu jako většina 
měst v Čechách, ale zdejší komunikační 
schéma ulic se vytvářelo spontánně a 
vznikla tu celá řada krásných zákoutí a 
průchodů. Tím mi připomíná Kutná Hora 
Prahu. Vnitřní město je krásně udržováno 
a velmi dobře působí na návštěvníka i 
domácího. Co mi však trochu komplikuje 
život, je špatně koncipovaná veřejná 
doprava – od časových poloh spojů a 
trasování linek přes způsob odbavení a 
tarifního systému až k nevzhlednosti 
označníků a celkově špatné propagaci. 
Věřím, že město Kutná Hora si tento stav 
uvědomuje a začne konat vše dobré a 
potřebné ke zlepšení stavu.  

Kateřina Telecká  

Děkuji za rozhovor a přeji vám, aby 
vám vaše nové zaměstnání přinášelo 
radost a naplnění. 
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KALENDÁŘ AKCÍ  

St 20. 02. setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 20. 02. biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily), dále podle dohody 

Čt 21. 02. mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 22. 02. 
setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec),  
dále podle dohody 

  22. – 24. 02. duchovní obnova pro muže 

Ne 24. 02. sbírka na Svatopetrský haléř 

St 27. 02. 
Kavárna s překvapením: Z Lurd do Compostely – Jan 
Pospíšil (19:00 – arciděkanství) 

Čt 28. 02 
Světový den modliteb – ekumenické shromáždění  
(17:30 - ČCE) 

Pá 01. 03. 
prvopáteční příležitost ke svátosti smíření  
(17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Březnové termíny některých pravidelných aktivit (biblické hodiny, setkání nad 
katechismem a společenství mládeže) budou určeny podle dohody na nejbližších 
setkáních. Budou zveřejněny v aktuálních ohláškách. 

LETMÉ POETICKÉ POZDVIŽENÍ (FEJETON) 

Vzhledem k tomu, že toto číslo Zpravodaje je letošní první, není snad 
nemístné konstatovat, že ještě docela nedávno bylo loni.  

Přelom roku periodicky jitří můj sklon pojmenovat, jak je a jak bylo: co se 
povedlo, nepovedlo, co se stalo a co stálo za to. Neberu to jenom osobně, naopak – 
s vnucujícími se roky nabývá na přitažlivosti otázka, v jaké společnosti se to vlastně 
nacházíme a jak rozumět věcem okolo.  

Tato tendence pozastavit se se dostavila také tentokrát. Rozhodl jsem se, že 
pro to, abych zvážil loňský rok, si zakoupím publikaci Sto nejlepších českých básní 
2012 a porovnám dojem z básní roku 2012 se svým dojmem z roku 2012. Bylo to 
poprvé, kdy jsem si koupil knihu poezie z natolik určitého důvodu.  

Na básních roku 2012 je spousta zajímavých věcí. Některé jsou 
několikastránkové, jiné jenom na tři řádky. Jsou velice různorodé. Zadumané, často 
tíživé, občas bezvýchodné, jemně lyrické, inteligentní, jednoduché, ironické, snad 
všechny pokud možno stručné, málokdy se rýmují, často jsou vtipné, ale překvapivě 
zřídka veselé. A podstatná část básní zmíněné knížky je prostě nesrozumitelná, což 
je ovšem subjektivní hodnocení.  

A je na nich opravdu znát, že vznikly tady a poslední dobou. Co mají společné, 
je víceméně to, co se člověku právě nepodaří pojmenovat, když se zamýšlí nad tím, 
jak tady bylo v uplynulém roce a jak tu je teď. Zrcadlí se v nich všeobecné 
rozpoložení a pokud je nějaká báseň překvapivá, není překvapivá exoticky, nýbrž 
koneckonců tak nějak po našem. Všeobecně doporučuji.  

Každopádně, pokud si člověk koupí knížku poezie s otázkou tak jakpak 
vlastně je a bylo, musí celkem zákonitě dojít k závěru, že je a bylo dobře, když je 
možné hledat odpověď skrze poetickou knížku.  Václav Schuster 
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KALENDÁŘ AKCÍ (POKRAČOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍ STRANY) 

Pá 01. 03. 
společenství mládeže (5. – 7. třída)  
(začátek v 18:00 – kostel sv. Jakuba), dále podle dohody 

So 02. 03. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

So 02. 03. 
společenství starší mládeže  
(19:00 – arciděkanství), dále podle dohody 

  08. – 09. 03. duchovní obnova mládeže v Jeníkově u Hlinska 

Ne 10. 03. kázání o Božím slově (přinést vlastní Bibli na mši svatou) 

Ne 10.03. misijní koláč 

Út 12. 03. modlitba matek (17:00 – klášterní kostel) 

St 13. 03. 
Kavárna s překvapením – film Jan XXIII., druhá část  
(19:00 – arciděkanství) 

Čt 14. 03. adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

  15. – 17. 03. víkend dětí z 1. – 5. tříd ZŠ  – Za klášterním tajemstvím 

So 16. 03. duchovní obnova farnosti (9:00 – CG sv. Voršily) 

So 16. 03. 
schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

Ne 17. 03. 
přednáška o konstituci Lumen gentium – P. Prokop Brož 
(15:00 – CG sv. Voršily) 

St 20. 03 setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 21. 03. mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 22. 03. křížová cesta městem (18:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 23. 03. diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 24. 03. sbírka na plošné pojištění diecéze 

Ne 24. 03. příležitost ke svátosti smíření (14:00 – kostel sv. Jakuba) 

DO KALENDÁŘE 

St 01. 05. Pouť rodin a farní den – Sudějov 

So 18. 05. Klášterfest 6 

Pá 24. 05. Noc kostelů 


