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Milí farníci, 
jak už jsem se zmínil v kázání při slavnosti Krista Krále, jsem opravdu vnitřně potě-
šen a vděčen za prožívání Roku víry v naší farnosti. Jeho plodem není pouze četba 
Božího slova a ochota hledat cesty, jak druhým hlásat evangelium, ale i vytrvalá tou-
ha každý den prohlubovat náš osobní vztah s Kristem. Děkuji všem, kteří jakýmko-
liv způsobem dávají své síly do služby evangeliu, ať už v rodině, ve společnosti nebo 
ve farnosti.  
 Naše víra se však nesmí uzavírat do kamenných chrámů, byť jsou jakkoli 
krásné. Kristus skrze nás chce přijít ke každému člověku. Výzva papeže Františka, 
aby církev vyhledávala chudé nejen na perifériích měst, ale zejména na okraji našich 
zájmů, nás nutí přemýšlet a klást si i nepříjemné otázky. Máme jít doslova vyhledá-
vat chudé, a to nejen hmotně chudé. Máme vyhledávat lidi zoufalé, společností od-
strkované a opomíjené, lidi vzbuzující obavy, lidi, kteří nemohou rozvíjet své dary 
v zaměstnání a jsou uváděni do pocitu bezcennosti. Máme jít i za těmi, u kterých 
budeme riskovat, že nám ublíží, vnitřně nás zraní, okra-
dou nás o čas, síly a třeba i o peníze.  
 Kdybyste za mnou nyní přišli a zeptali se, co má-
me konkrétně dělat, kromě rady, abychom se více zají-
mali o své okolí a o činnost charity, bych vám asi nedal 
jasnou odpověď. Za podstatný pokrok však považuji pro-
měnu našeho smýšlení. Potřebujeme mít úctu ke každé-
mu člověku, potřebujeme být ochotni vidět, poznat a 
porozumět lidem v nouzi, přistěhovalcům, různým men-
šinám, zvláště Romům, lidem bez práce, lidem zatíže-
ným dluhy či exekucemi. 
 Věřím, že i naše společná adventní modlitba bude proměňovat každého z nás 
i celou farnost, abychom více milovali a méně se báli. Láska je vynalézavá a Bůh 
ukazuje cestu těm, kdo ji hledají. Ať Bůh učiní vánoční zázrak v našem životě, ať se 
narodí v chlévě našeho srdce a promění ho v betlémskou svatyni, kde všichni nalez-
nou přijetí, pokoj a naději. 
 Ze srdce vám všem žehná  

P. Jan Uhlíř 

AKTUALITY A POZVÁNKY 

Modlitba za sociálně vyloučené 
Po zkušenosti z loňského adventu, po který jsme se společně modlili za ty, kdo při-
jdou o Vánocích do našich kostelů, rozhodla pastorační rada i letos vybrat úmysl, 
který bychom Pánu předkládali po celou předvánoční dobu. Tentokrát bychom 
chtěli modlitby ve farnosti zaměřit na lidi, kteří jsou z nějakého důvodu postaveni 
na okraj naší společnosti, zejména za ty, kdo jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nemají 
domov nebo přísluší k národnostním menšinám.  
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OBSAH S vědomím, že Bůh přišel na svět, aby při-
nesl naději do života každého člověka, chceme 
pamatovat obzvláště na tyto lidi, kterým, zdá se, 
dnešní společnost naději dát nedokáže. Modlitby 
by zároveň měly pomoci i nám samotným, aby-
chom lépe poznávali, jak se k těmto problémům 
stavět.  

Úmysl můžeme zahrnovat do svých osob-
ních modliteb. Společně se budeme v závěru každé 
mše svaté modlit následujícími slovy: 

 

-red- 

Změna u Matky Boží
 Liturgický prostor kostela Matky Boží Na Náměti se s počátkem adventu do-
čká změny. Obětní stůl bude zahalen do světlého antipendia, 
látky, která volně splývá okolo menzy až na zem. Oltář bude 
v důsledku mnohem lépe ladit s barvou kamene, která dominu-
je celému prostoru gotického kostela. Ambon bude z prostoru 
zcela odstraněn, namísto něj budeme používat k hlásání Božího 
slova krásnou opukovou kazatelnu. Na rozdíl od ostatních 
chrámů ve městě je kazatelna u Matky Boží umístěna tak, že je 
na ni vidět ze všech lavic; a i z ní je dobrý rozhled po celém pro-
storu kostela. Od celé změny se očekává vyšší estetická čistota 
celého prostoru, kterou si chrám nepochybně zaslouží.  

Všemohoucí Otče, 
děkujeme ti, že jsi Bůh,  
který zná lidskou bídu a utrpení, 
že jsi Bůh, který přišel na svět,  
aby i do těchto koutů lidského života  
přinesl světlo. 
Prosíme tě, veď naši společnost,  
aby moudře a citlivě přistupovala  
k problémům chudých,  
dlouhodobě nezaměstnaných,  
lidí bez domova a všech,  
jejichž národ je v naší zemi menšinou. 
Pomoz najít řešení,  
které nabídne potřebným účinnou pomoc, 
přinese pokoj a smír do celé společnosti  
a zároveň povede každého jednotlivce  
k přijetí zodpovědnosti za vlastní život. 
A nám dej Ducha svatého,  
abychom nebyli lhostejní  
a dokázali odpovídat na tvé volání  
ke službě druhým. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
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Adventní duchovní obnova  
Duchovní obnovu, která nám může pomoci lépe prožít adventní dobu, povede 
v naší farnosti P. Martin Lanži. Přijede za námi už v pátek 6. prosince, aby sloužil 
večerní mši svatou u Sv. Jakuba (jí bude předcházet také příležitost ke svátosti smí-
ření). V sobotu 7. prosince bude program obnovy probíhat v aule církevního 
gymnázia. Mottem obnovy je „Neboj se, malé stádce“ (Lk 12, 32). Přednášky začnou 
v 9:00 a v 10:30. Duchovní obnova bude zakončena v 11:30 mší svatou v klášterním 
kostele. Prosíme ty, kdo mohou přispět svým kulinářským uměním, aby přinesli 
něco na zub krátce před začátkem sobotního programu přímo na gymnázium.  

-red- 

Roráty 
Každou adventní neděli se bu-
dou v chrámu svaté Barbory 
od 7 hodin zpívat roráty. Tra-
diční adventní bohoslužby, 
které začínají ještě před svítáním, bude svým zpěvem doprovázet farní chrámový 
sbor. V sobotu 14. prosince se budou navíc konat jedinečné roráty nejen pro 
děti. Začnou v 7 hodin před kostelem svatého Jakuba, do jehož ztemnělého prosto-
ru děti půjdou průvodem s rozsvícenými lampičkami, za doprovodu smyčcového 
kvarteta učitelů ZUŠ Kutná Hora.  

Svátek sv. Barbory 
Slavnostní bohoslužba, kterou oslavíme svátek pa-
tronky našeho města, se bude konat ve středu 
4. prosince v 18 hodin v chrámu sv. Barbory. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Socha, gene-
rální vikář královéhradecké diecéze. Po skončení mše 
svaté se bude u východu z kostela podávat svařené 
víno a sváteční koláčky. 

 Město Kutná Hora v den svátku svaté Barbory 
rozsvěcí vánoční stromek na Palackého náměstí; pro-
gram s tím spojený zde začíná v 16 hodin. Více na 
ww.kutnohorskelisty.cz. 

 
Středeční mše u Sv. Barbory 

Během adventní doby budou středeční mše 
svaté slouženy v chrámu svaté Barbory. Začínat bu-
dou tradičně v 18 hodin, po skončení bude vždy pří-
ležitost ke krátké adoraci. 

-red- 
Setkání se sv. Mikulášem 
Svatý Mikuláš přijde v předvečer svého svátku také do klášterního 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Všichni, kdo se s ním chtějí setkat, 
jsou sem srdečně zváni ve čtvrtek 5. prosince v 17:30.  
 Setkání bude navazovat na mši svatou pro děti, která začíná 
na stejném místě v 16:45.  
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Maraton psaní dopisů pro Amnesty International 
Amnesty International je jedna z největších světových organizací, která bojuje za 
dodržování lidských práv. Jednou z jejích aktivit je snaha upozorňovat na případy, 
ve kterých jsou základní lidská práva porušována, volat k odpovědnosti příslušné 
osoby nebo úřady a tím pomalu posouvat situace směrem k všeobecnému zlepšová-
ní poměrů v této oblasti. Na této snaze se může podílet takřka kdokoli, například 
tím, že přidá svůj hlas k apelu na dodržování lidských práv, k čemuž vybízí právě 
Maraton psaní dopisů. 
 Maraton psaní dopisů je mezinárodní akcí na podporu nespravedlivě vězně-
ných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. Koná se každý rok při příležitosti 

Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince), letos 
v termínu od 6. do 16. prosince. Cílem je shromáždit co 
největší množství dopisů, které budou požadovat řešení 
konkrétních situací lidí, kteří trpí výše zmíněným bez-

právím, a tyto dopisy odeslat zodpovědným osobám nebo na příslušné úřady. Čím 
větší bude počet těchto dopisů, tím spíše budou dané orgány nuceny přistoupit 
k řešení situace. O samotném projektu se dozvíte více na www.amnesty.cz/maraton. 
 Společenství starší mládeže naší farnosti se rozhodlo k této akci přidat a psát 
dopisy v době, na kterou připadá jeho pravidelná setkání, tedy v sobotu 14. pro-
since. V 19:30 se mladí setkají jako obvykle na arciděkanství, ale namísto pravidel-
ného programu budou psát apely na podporu těch, kterým jsou základní práva upí-
rána. Připojit se k nim můžete i vy, a můžete s sebou přivést i kohokoli ze svého oko-
lí—akce je otevřena veřejnosti.  

Žehnání vahan u Sv. Jakuba 
Varhany na západním kůru kostela sv. Jakuba prošly v minulých třech letech gene-
rální opravou. O jejím průběhu informuje Michal Hanuš v článku na straně 14. Žeh-
nání restaurovaného nástroje proběhne v neděli 15. prosince při mši svaté 
v 9 hodin. Zpěvem tuto slavnostní příležitost doprovodí pardubický sbor Bonifan-
tes.  

Vánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordia 
Sluneční kmen a družina zve všechny své členy i přátele na vánoční besídku, která 
se bude konat v neděli 22. prosince od 15 hodin na církevním gymnáziu. Spo-
lečně s kamarády si zazpíváme vánoční koledy, zahrajeme vánoční hry, rozbalíme 
vánoční dárky, ochutnáme vánoční cukroví – a až besídka skončí (asi tak v 18 ho-
din), budou už Vánoce skutečně za dveřmi. Kdo chce pomoct Ježíškovi, může 
s sebou přinést dárky pro své kamarády a taky trochu cukroví. 

Žehnání domů a bytů 
Ve dnech mezi 27. prosincem a 5. lednem budou naši duchovní opět k dispozici, aby 
požehnali místa, kde bydlíme. Pokud budete mít zájem o požehání svého domu ne-
bo bytu, kontaktujte některého z nich, abyste si s nimi domluvili konkrétní termín 
(P. Jana Uhlíře na telefonu 777 339 233, P. Filipa Foltána na telefonu 608 316 272). 
Požehnání domova trvá necelou půlhodinu, předem je dobré připravit misku vodou 
a také se zamyslet nad potřebami těch, kdo společně na daném místě bydlí, aby je 
mohli během žehnání předložit Pánu. Detailnější článek o žehnání domovů najdete 
ve Zpravodaji 5/2012 (dostupný na www.khfarnost.cz).  

-red- 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

Štědrý den 

24. prosince 2013 

  

16:00 

16:00 

22:00 

24:00 

Kostel sv. Jakuba—půlnoční mše svatá pro děti 

Třebonín 

Malešov  

Kostel sv. Jakuba—půlnoční mše svatá 

Slavnost 

Narození Páně 

25. prosince 2013 

  

9:00 

9:00 

10:30 

11:00 

18:00 

Chrám sv. Barbory 

Křesetice 

Třebonín 

Grunta 

Kostel Panny Marie Na Náměti 

Svátek sv. Štěpána 

26. prosince 2013 

  

7:00 

9:00 

9:00 

10:30 

10:30 

18:00 

Chrám sv. Barbory 

Kostel sv. Jakuba 

Bykáň 

Chlístovice 

Paběnice 

Kostel Panny Marie Na Náměti 

Svátek Svaté rodiny 

29. prosince 2013 

7:00 

9:00 

9:00 

10:30 

18:00 

Chrám sv. Barbory 

Kostel sv. Jakuba 

Malešov 

Třebonín 

Kostel Panny Marie Na Náměti 

Silvestr 

31. prosince 2013 
16:00 

Chrám sv. Barbory—mše sv. na poděkování 

F. X. Brixi: Missa pastoralis (zpívá USPS Tyl) 

Slavnost Matky Boží 

Panny Marie 

1. ledna 2014 

  

7:00 

9:00 

9:00 

10:30 

18:00 

Chrám sv. Barbory 

Kostel sv. Jakuba 

Bykáň 

Třebonín  

Kostel Panny Marie Na Náměti 

 

PROHLÍDKA JESLIČEK 
 

Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti  
také 24. prosince od 13:00 do 16:00 (od 15:40 zpívání koled),  

25. - 26., 28. - 29., 31. prosince a 1. ledna vždy od 13:00 do 16:00.  
Vstupné dobrovolné. 



 

  

Rok diecéze 
V příštím uplyne přesně 350 let od založení královéhradecké diecéze. Při příležitosti 
jubilea vyhlásil otec biskup Jan rok 2014 Rokem povolání. Chce se obracet zejména 
na mladé lidi a vyzývá všechny věřící k tomu, aby svým životem mládeži pomáhali 
hledat odpověď na otázku, k jakým úkolům je Pán zve; zejména na ty, kteří dostali 
dar povolání duchovního. Rozeznávat a naplňovat své povolání je však úkolem pro 
křesťany v každém věku; všichni jsme tedy voláni k tomu, abychom naslouchali 
Kristovu hlasu a byli jeho učedníky uprostřed tohoto světa.  
 Jubilejní rok bude zahájen 1. ledna 2014 mší svatou slouženou v katedrále 
v 14 hodin. Při ní bude celá diecéze zasvěcena Panně Marii. Otec biskup Jan tak 
chce navázat na zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem 
Františkem.  

Kurzy Alfa 
Kurzy Alfa jsou jedním z plodů, které naší farnosti přinesl minulý rok. Ve chvíli, kdy 
jsme přemýšleli o tom, jestli se připojit k iniciativě České kanceláře kurzů Alfa, kte-
rá vrcholila na podzim 2013, zdaleka jsme netušili, o jak důležitý krok se jedná. 
Dnes už je jasné, že nás vedl Duch svatý, když jsme se rozhodli Alfu v naší farnosti 
uspořádat. V tuto chvíli se těžko hledají slova, která by ocenila zásluhy těch, kdo 
kurz vzali za svůj, pomáhali s jeho přípravou, zahrnuli ho do svých modliteb. 

O první běh byl velký zájem, počet účastníků překročil i ty nejodvážnější 
odhady. Rozhodli jsme se nikoho neodmítnout. Kurz praskal ve švech a ještě v jeho 
průběhu se o něj zajímali další a další lidé. Nejen to nás nakonec dovedlo k poznání, 
že je třeba nabízet Alfu opakovaně. Během právě končícího kurzu jsme pochopili, že 
je to právě tato cesta, kterou bychom měli směřovat své úsilí a kde bychom se měli 
dávat Bohu k dispozici. Kolem nás je tolik lidí, kteří hledají smysl svého života, tuší 
Boží přítomnost ve svém životě a touží po setkání s Pánem. A právě farnost je mís-
tem, kde by měly jejich touhy a hledání získat konkrétní obrysy, kde by měly zazní-
vat odpovědi na jejich otázky. 

Pavel VI. to shrnul jasně: církev existuje proto, aby evangelizovala. Ne pro-
to, aby získávala nové členy, ale proto, aby měl každý člověk na světě šanci potkat 
Krista a poznat, co mu nabízí. V první řadě musíme evangelizovat svým každoden-
ním svědectvím. Být lidmi, jejichž životy vyvolávají otázky po důvodech jejich nadě-
je. Zároveň ale potřebujeme konkrétní způsob, slovy dnešního světa produkt, který 
můžeme nabídnout těm, kdo přicházejí a chtějí své otázky vyslovit.  

V současné situaci se kurzy Alfa jeví být jedním z těch důležitých nástrojů, 
které může naše farnost používat. Od 6. února tedy poběží ve farnosti znovu. 
Kurz bude mít omezenou kapacitu, protože další běh v aktuálním počtu by nebyl 
únosný. Účastníci právě končícího běhu budou mít možnost pozvat své známé, zá-
roveň to pro ně bude také příležitost zapojit se do příprav. Půdou, ze které kurz vy-
růstá, je však nadále celá farnost. Proto vás prosíme, abyste nepolevovali zejména 
ve svých modlitbách. Adorace, které musí být hlavním opěrným bodem celého na-
šeho snažení, se budou i nadále konat každý čtvrtek (od 12. prosince budou trvat jen 
hodinu, vždy od 19 hodin). Pokud jen trochu můžete, přijďte v této době třeba jen 
na chvíli a před Nejsvětější svátostí Kristu předkládejte i evangelizační úsilí naší 
farnosti. A pokud se můžete zapojit i do praktické přípravy dalšího kurzu, bude Vaše 
pomoc vítána. Koordinace jednotlivých úkolů se rozběhne v lednu 2014, vše potřeb-
né se dozvíte v ohláškách.  
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Pastorační rada se sešla v úterý 19. listopadu na mši svaté ve farním kostele. Po je-
jím skončení probíhalo jednání v budově arciděkanství. Na začátku byl předán jme-
novací dekret a vyslechnut slavnostní slib Barbory Křivohlavé, která bude v radě 
zastupovat Církevní mateřskou školu sv. Jakuba. 
 P. Jan Uhlíř podal informace o chystané oslavě svátku sv. Barbory, duchovní 
obnově, kterou povede P. Martin Lanži, o rorátech a také o opravě svatojakubských 
varhan, které budou v adventu požehnány. Rada odsouhlasila návrh pamatovat bě-
hem adventu ve společných modlitbách na lidi, kteří jsou bez domova či bez zaměst-
nání, nebo přísluší v naší zemi k národnostní menšině. Konkrétní informace o všech 
těchto aktivitách najdete na stranách 01—04 tohoto vydání Zpravodaje. Na začátku 
adventu se také P. Jan Uhlíř setká se starosty obcí na území našich farností, 
s řediteli kutnohorských škol a jejich zástupci. 
 Členové rady si rozdělili zodpovědnost za přípravu přímluv pro jednotlivé 
adventní neděle. Dále se hovořilo o slavení půlnoční mše svaté. Rada jednohlasně 
doporučila, aby byl pro návštěvníky této bohoslužby připraven opět Průvodce, který 
jim pomůže zorientovat se v průběhu liturgie. Pro každého návštěvníka bude také 
připraven dárek v podobě ručně vyrobené obálky skrývající citát z Písma svatého. 
S výrobou těchto obálek pomohou klienti Oblastní charity Kutná Hora. 
 Pastorační rada hodnotila, jak farnost prožila uplynulý Rok víry. Vyzdvihnuta 
byla zejména četba Nového zákona na pokračování (v každém případě stojí za to 
pokusit se podobným způsobem přečíst Starý zákon), pouť do Říma a kurzy Alfa. 
Přednášky o koncilních dokumentech byly také velmi kvalitní, nicméně nebyla pro 
ně patrně zvolena vhodná doba, takže na většině z nich byla pouze mizivá účast. 
Kázání o liturgii mše svaté byla přínosná, ale někdy byla škoda, že se v danou neděli 
v homilii nereflektovalo Boží slovo. Kladně byly hodnoceny i další akce, které přímo 
nesouvisely s Rokem víry: meditace nad obrazy, adorace za politickou situaci v naší 
zemi, Svatomartinský průvod, Noc kostelů a další. V souvislosti s tím zazněla připo-
mínka, že je třeba farníkům akce více připomínat i během týdne. K informovanosti 
mají také pomáhat ohláškové letáky. 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

Putování po rakouských klášterech 
Milí přátelé, po letošní dobré zkušenosti s poutním zájezdem do Říma jsme se roz-
hodli realizovat v roce 2014 čtyřdenní farní zájezd, tentokrát do sousedního Ra-

kouska. Hlavní osou programu jsou klášte-
ry této země, ale bude zde prostor i pro mi-
lovníky přírody a krásných alpských veliká-
nů. Na tvorbě programu se intenzivně pra-
cuje, již nyní vám můžeme nabídnout pár 
zajímavých míst: kláštery Klosterneuburg, 
Heiligenkreuz, Melk nebo Mariazell. 
 Termín zájezdu je 8. - 11. května, 
cena nepřekročí 5 000 Kč. Podrobné poky-
ny pro přihlášení se dozvíte začátkem roku. 
Těšíme se na společné putování. :-) 

za realizační tým zájezdu 
Monika Trdličková 
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 Rada byla dále informována o zavedení Mešních zpěvů pro nedělní bohosluž-
by v chrámu sv. Barbory a o úpravě liturgického prostoru kostela Matky Boží (viz 
zpráva na straně 02). Rok 2014 je vyhlášen Rokem diecéze, jelikož uplyne 350 let od 
jejího založení. Během roku budeme mít možnost účastnit se různých poutí včetně 
pouti do katedrály. Naše farnost pojme tento rok v duchu již zmíněné četby Starého 
zákona, při různých příležitostech budeme zdůrazňovat témata života církve. 
V postní době proběhnou tradiční duchovní obnovy pro muže a ženy ve Slavoňově, 
mládež pojede do Jeníkova u Hlinska; těm, kdo se nebudou moci zúčastnit ani jedné 
z těchto možností, bude nabídnuta jednodenní duchovní obnova ve farnosti. 
 Samostatným bodem jednání bylo hodnocení kurzu Alfa. Rada ho vnímá jako 
jednoznačně užitečný projekt a souhlasí s pořádáním dalšího běhu; nicméně dopo-
ručuje, aby byla stanovena nižší kapacita kurzu. Byla zdůrazněna zásluha těch, kdo 
kurz technicky zajišťují, i těch, kdo na něj pamatují ve svých modlitbách. Kurz by se 
měl stát součástí života celé farnosti, měl by být něčím, co jako farníci vezmeme za 
své, i když se na pořádání nebudeme přímo podílet. Absolventům právě končícího 
kurzu bude nabídnut tzv. kurz Beta, ve kterém budou moci prohlubovat své znalosti 
i zkušenosti s vírou.  

 V souvislosti s modlitbou za kurzy Alfa se otevřelo téma 
adorace. Rada se shodla na tom, že modlitba před Nejsvětější 
svátostí je důležitým prvkem života farnosti, bez kterého nemů-
žeme „počítat s úspěchem“ žádné aktivity. I mezi jednotlivými 
běhy kurzu Alfa se budou proto adorace konat každý čtvrteční 
večer. Nejsvětější svátost bude ovšem vystavena jen hodinu. 
Kromě toho také budou osloveni senioři, aby si případně vybra-
li jiný čas, který by pro ně byl vhodnější. Ten bude zveřejněn 
v ohláškách, aby mohl kdokoli přijít a v kostele se před Eucha-
ristií modlit. Důležité je, že adorací nemusíme trávit celé hodi-
ny, stačí půlhodina, dvacet minut.  
 Pastorační rada byla dále informována o záměru farnosti 
pronajmout si kapli Božího Těla a informační centrum Dome-
ček u Jezuitské koleje. Jedná se o nabídku Města, pro které je 
provoz obou objektů ztrátový. Farnost je může využít 
k poskytování komplexních služeb návštěvníkům Chrámu sv. 
Barbory.  

 V závěru jednání byli členové zpraveni o aktuální situaci na Církevním gym-
náziu sv. Voršily (proběhly oslavy 20. výročí založení školy, vrcholí převod zřizova-
telství na královéhradecké biskupství, v nedávné době proběhly výměnné pobyty 
s německými studenty), v Církevní mateřské škole sv. Jakuba (děti už si zvykly na 
nový pedagogický tým, v tuto chvíli se chystají adventní akce – roráty, mikulášská a 
vánoční besídka; školka také spolupracuje s kolegy z Hradce Králové na organizaci 
seminářů o pedagogice Franze Ketta) a v Oblastní charitě Kutná Hora (byla dokon-
čena rekonstrukce domu v Tylově ulici, od října zde funguje Nový Maják; 
v Trebišovské ulici je otevřena noclehárna pro bezdomovce, o jejíž služby je letos 
velký zájem, což spolu s dalšími ukazateli svědčí o zhoršujícím se stavu sociální pro-
blematiky; chystá se Tříkrálová sbírka). 
 Příští jednání pastorační rady proběhne v úterý 28. ledna, začne v 18 hodin 
na mši svaté  
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Ve školce máme za sebou první podzimní měsíce, které byly ve znamení seznamová-
ní s novými kamarády, s novým prostředím i s novými pedagogickými pracovníky. 
Děti si již na nové prostředí zvykly.  
 V období vinobraní jsme měli příležitost 
jít ochutnat hroznové víno přímo na vinici u 
chrámu svaté Barbory a ochutnali jsme mošt 
z těchto hroznů. Společně jsme prožili období 
dušiček, navštívili jsme s panem farářem hřbi-
tov, kde jsme zapálili svíčky a podívali se do 
kostela. Byli jsme se podívat na výstavu Bible 
na Hrádku. Děti se mohly zapojit a zahrát pří-
běh „David a Goliáš“. Prohlédli jsme si různé Bible pro nejmenší a také jednu nepro-
mokavou, kterou jsme vyzkoušeli, jestli jí opravdu voda neublíží.  
 V říjnu proběhl ve školce seminář pedagogiky France Ketta s podzimní téma-
tikou. Sešlo se nás celkem dvanáct. Na konci listopadu proběhne druhé povídání, 
tentokrát na téma advent. 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA 

Barbora Křivohlavá 

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 

Tříkrálová sbírka 
Oblastní charita Kutná Hora Vás znovu zve ke Tříkrálové sbírce. Sbírka proběhne 
v sobotu 4. ledna 2014, koledníci budou vysláni v 9 hodin z kostela sv. Jakuba a ze 
sedlecké katedrály. Víme, že v té době budou ještě školní prázdniny, ale o týden poz-
ději už by to přece jenom nebylo ono. Zájemci o aktivní účast na koledě se mohou 
přihlašovat tradičním způsobem, tedy písemnou přihláškou. Formuláře jsou 
k dispozici v kostele, prosíme o jejich vyplnění a odevzdání do 15. prosince.  

Čemu má tentokrát sbírka posloužit? Lidem s handicapem zdravotního cha-
rakteru na prvním místě. A to jak dospělým ve středisku A+D, které pro ně připra-
vuje rehabilitační a aktivizační programy, tak dětem ve středisku Rané péče. Toto 
středisko pomáhá dětem do sedmi let věku a jejich rodinám, aby se všichni 
s "naděleným" handicapem vypořádali co nejlépe. Protože raná péče 
je specializovaná služba, pomáhá na poměrně velkém území a proto potřebuje také 
nové auto. V Čáslavi bude sbírka určena na aktivity tamních středisek. Z celkového 
výtěžku chceme podpořit i děti v Indii - pomůžeme projektu Adopce na dálku. 

Asi by bylo dobré vzpomenout na minu-
lou, Tříkrálovou sbírku 2013. V Kutné Hoře byl 
podpořen provoz mikrobusu Globus. V příštím 
roce pravidelnou linku tohoto vozidla už provo-
zovat nebudeme. Mikrobus posloužil v době, kdy 
jiný mikrobus po městě nejezdil, nyní zajišťuje 
službu firma Veolia, a tak se zájem o naše služby 
snížil. Přesto měsíčně mikrobus Globus odvezl 
více než stovku pasažérů seniorů a navíc místo za 
volantem bylo obsazeno člověkem s invaliditou, 
a tak byl užitek dvojnásobný. Větší množství prostředků bylo věnováno charitní pe-
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pečovatelské službě. U ní bude možno i v příštích letech objednat individuální od-
voz, pokud Vašim potřebám nebude stačit veřejná doprava a nemáte možnost sou-
kromého vozidla. 
 Sbírku 2014 tradičně zakončíme poděkováním u živého betlému v zahradě 
v Trebišovské ulici, a to ve čtvrtek 9. ledna v 15 hodin. Těšíme se a předem děkuje-
me všem, kdo se zapojí do koledování nebo do sbírky přispějí ze svých peněženek. 
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Marie Macková 

Ještě ke známkám na misie 
V minulém čísle zpravodaje v článku o známkách nebylo patrné, že paní doktorka 
Maříková se posílání známek věnuje dosud. Můžete tedy i u ní nadále známky ode-
vzdávat. Možnosti jsou tedy tyto: v kostele sv. Jakuba, v charitě nebo u paní doktor-
ky Maříkové.  

Marie Macková 

Finanční sbírka na postižené tajfunem na Filipínách.  
Charita Česká republika vyhlásila sbírku na podporu těch obyvatel Filipín, kteří byli 
postiženi tajfunem Hayian. Ten před polovinou listopadu zabil více než deset tisíc 
lidí, dalších osm set tisíc obyvatel ostrovů muselo opustit své zničené domovy.  
 Pomoci jim můžete přispěním do kasiček se znakem charity, které jsou 
do 8. prosince připraveny v kostelích v Kutné Hoře, Sedlci a okolí. Po tomto datu 
bude sbírka ukončena a její výtěžek bude odeslán na konto Charity Česká republika, 
které bylo zřízeno za tímto účelem.  
 Můžete také využít možnost dárcovské SMS. Ve tvaru DMS CHARITASVET ji 
odešlete na telefonní číslo 87 777. Pokud chcete přispět přímo na bankovní konto 
Charity ČR, pošlete libovolnou částku na účet číslo 55660022/0800 pod variabil-
ním symbolem 133. 

Duchovní obnova seniorů 
Kdyby se mě někdo zeptal, co je to duchovní obnova, řekla bych mu: „Pojeď příště s 
námi a uvidíš, je to moc prima.“ Člověk neustále zjišťuje, že je ještě mnoho moudra, 
o kterém neví přesto, že je už pár let seniorem. Říká se sice, že s věkem přichází 
moudrost, ale i lidé ve věku šedesát plus chtějí vědět víc. 
 Modlitba, přednáška, rozjímání, diskuse. To vše je duchovní obnova. Divili 
byste se, co všechno chce obyčejný člověk—laik vědět od svého duchovního správce 
a co všechno naopak některý laik ví. Povídali jsme si o svaté Terezii z Lisieux, o její 
velké duševní vyspělosti, kterou i přes svůj velice mladý věk, o odpuštění. Také nám 
otec Jan četl pohádky a my jsme o nich diskutovali. Hledali jsme v nich moudro pro 
svůj život. 
 Líbí se mi, že nám otec Jan dává vždy možnost v tichosti rozjímat nad kapito-
lou z evangelia, nad přednáškou, nad sebou samými.  
 Duchovní obnova ve dnech 22. až 24. září tohoto roku se konala, stejně jako 
léta předešlá, ve Slavoňově. Skvělé ubytování je v čisťounké budově, dům zvaný Ma-
riina zahrada patří Schönstattskému svazu žen. Odtud jsme v pondělí po skvělém 
obědě podnikli výlet na poutní místo Rokole a prošli jsme si křížovou cestu lesem. 
Já osobně jsem se na ni těšil. Od zastavení k zastavení jsme šli v tichém zadumání 
s tím svým křížem, který si každý z nás nese životem. Na tomto poutním místě, 
v schönstattské svatyňce—krásné kapličce zasvěcené Panně Marii—sloužil otec Jan 
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mši svatou za nás poutníky, za naše rodiny i všechny nám blízké. Po mši svaté jsme 
se ještě zastavili na maličkém hřbitůvku ukrytém v zeleni zahrady, kde jsou pocho-
vány řádové sestry. Od minula tam zase přibyly nové hroby.  
 Potom jsme se vraceli na naše milé ubytování a tam jsme byli výborně nasyce-
ni (protože nejen Božím slovem živ je člověk) dobrou krmí dovezenou účastníky se-
tkání. Veřer nám otec Uhlíř promítal film Malý lord Fauntleroy a po jeho skončení i 
fotografie z poutní cesty do Říma. Slovem toto promítání fotografií provázely Ma-
ruška a Monika. Potom už jsme šli spát, abychom byli ráno svěží.  
 Úterní ráno, stejně jako to pondělní, začínalo společnou modlitbou a zpěvem 
v kapličce, která je přímo v domě Mariině. Následovala dobrá snídaně a znovu před-
náška, pokračování té pondělní. A znovu diskuse. Je až s podivem, co všechno nás 
trápí, do jaké hloubky bychom rádi pronikli. Neměl to s námi otec Uhlíř jednodu-
ché. Následovalo tiché rozjímání. Každý si je prožil, jak uznal za vhodné: v kapličce, 
v krásné zahradě, ve svém pokoji. Krátce před jedenáctou jsme odjeli do kostela 
sv. Jana Křtitele. Je to překrásná roubená stavba z roku 1553, uvnitř vyzdobena li-
dovým umělcem, ale skvostně. Kostel je hojně navštěvován lidmi z celého světa. 
Tam otec Jan sloužil mši svatou, při které jsme nabírali sílu k další pouti po tomto 
světě, protože v onom kostelíku na každého dýchne síla Božího působení. Mě osob-
ně velice posílilo spojení rukou všech zúčastněných při modlitbě Otče náš. Pokoj 
jsme si předávali pohledem kolem dokola.  
 Vrátili jsme se zpět na ubytování a čekal nás, stejně jako v pondělí, výborný 
oběd. Následovala kávička, sladké dobroty a pokračování diskuse, aby se ještě vyjas-
nilo, co nás trápí. A nejen to, také jsme mluvili o tom, co nás při duchovní obnově 
zvlášť potěšilo a co nám komu dalo. Někdo to řekne nahlas, jiný si to nechá ve skry-
tosti pro sebe. Někteří z nás vyslovili své bolesti a když jsme ochotně pomohli tu 
bolest nést společně, pocítil dotyčný úlevu. Někdo přišel na to, jak někomu odpustit, 
jiný se třeba po letech smířil se svým těžkým údělem. 
 A pak už jsme poděkovali otci Uhlíři za tu duchovní náplň od neděle až do 
úterý a popřáli jsme si, abychom se za rok vypravili na obnovu zas. Poděkování se 
dostalo i skvělým kuchařkám, Marušce a Monice, které dbaly o naše tělesné blaho, a 
nejen jim. Každý ze zúčastněných přinesl nějakou dobrotu, takže nám ke spokoje-
nosti nic nechybělo. Ve 14 hodin jsme odjížděli. 
 Naše cesta vedla do Nového Hrádku do překrásného kostela sv. Petra a Pavla. 
Zde jsou uloženy ostatky blahoslaveného Jana Pavla II., u příležitosti Roku víry náš 
pan biskup vyhlásil možnost získat na tomto místě plnomocné odpustky. Získá je 
věřící, který byl u svátosti smíření a přistoupí k eucharistii, při rozjímání se pomodlí 
v tomto kostele Otče náš, Vyznání víry a modlitbu za Svatého otce. My jsme se po-
modlili také Korunku k Božímu milosrdenství. Bylo to úžasné zakončení naší du-
chovní obnovy. 
 A pak už přišel opravdu konec, rozloučení se všemi milými účastníky, sliby, že 
se potkáme za rok zas, dá-li nám Bůh dožít ve zdraví. 
 My z Hraběšína a Souňova máme štěstí. Máme skvělého, ochotného řidiče, 
pana Lázničku. Jemu též patří naše velké poděkování. Při cestování s ním se cítíme 
vždy bezpečně. 
 Já za svou osobu děkuji obzvlášť. Jsem totiž z jihu Moravy, dočasně bydlím 
v Souňově v rodině mého syna. Byla jsem velice vlídně přijata nejen ve farnosti Tře-
bonín, ale i všemi, kdo se zúčastnili duchovní obnovy ve Slavoňově. Tohoto vlídného 
přijetí si velice vážím a děkuji za něj. 



 

  

Udílení svátosti biřmování v Třeboníně 
Tato veliká událost se konala 11. října o šesté hodině večerní. Radostné očekávání 
nám trochu kazil trvalý déšť a silný vítr, který škubal chomáče listí z mohutných lip 
a házel je přicházejícím pod nohy. 
 Na svátost biřmování byli připraveni tři muži a pět žen. Většina z nás má již 
více jak půl života za sebou, přesto s posilou Ducha svatého chceme bojovat s nedu-
hy stáří a být ještě užiteční pro svoji farnost a pro vše, co nám život s Bohem dává. 
V mládí jsme svátost biřmování z nějakých důvodů promeškali, ale jak říká otec 
Jan, nikdy není pozdě to napravit. 
 Kostel byl slavnostně vyzdoben a daleko před začátkem se všechno připravo-
valo a dolaďovalo, jak to má na slavnostní obřad být. Nás biřmovance seznamoval 
otec Filip s průběhem obřadu. Vše nám bylo jasné, ale přece jen se v koutku dušičky 
usadila starost, abychom to dobře zvládli a 
něco nepokazili. I přes nepřízeň počasí byl 
kostel obstojně zaplněn věřícími a jen se če-
kalo, až přijede biřmující otec biskup Jan 
Vokál. Přišel v doprovodu otce Jana s veli-
kým deštníkem a s kapkami deště na kabátě. 
Když jsme byli představeni, podal nám ruku 
s milým úsměvem a srdcem otevřeným pro 
každého z nás. Ve chvilce už přistupoval pře-
vlečený k obřadu, vznešený ve svém červe-
ném ornátu s mitrou na hlavě, v doprovodu 
otců Jana a Filipa a několika ministrantů. Po 
promluvě následoval  vlastní ob-
řad biřmování. Vyznali jsme svou víru a biskup nám se vztaženýma rukama předal 
lásku a sílu Kristova Ducha. Doprovázeni kmotrem, s jeho pravicí na našem rameni, 
jsme byli pomazáni křižmem a přijali jsme biřmovací jméno. Pak pokračovala mše 
svatá. 
 Za všechny biřmované prosím, aby nám náš Pán osvítil mysl a my správně 
vnímali působení Ducha svatého a s důvěrou se jím nechali vést. 
Tečkou za velikou událostí v třebonínské farnosti bylo pozvání všech i s otcem bis-
kupem na pohoštění do sálu obecního úřadu. Pěkně nazdobené stoly s láskou a peč-
livostí připravily Jana a Marcela. Díky za vše.  

Marie Komárková 

Kristus žehná Kutné Hoře 
V sobotu 9. listopadu jsme se sešli v 10 hodin dopoledne za klášterem sv. Voršily 
k požehnání kapličky se sochou žehnajícího Krista. Byla nás asi stovka věřících i 
nevěřících. Byla tu i jedna sestra z řádu sv. Voršily, sestra Pavla. Po celou dobu bylo 
pěkné počasí. Bylo to symbolické. V době mravní krize našeho národa je Ježíš Spa-
sitel jedinou nadějí, pevným bodem a zdrojem našeho uzdravení.  
 Požehnání začalo slavnostní fanfárou, kterou složil Pavel Štorek. To on má 
zásluhu na tom, že tato kaplička ve své plné kráse mezi námi je. 
 Otec kaplan Josef všechny srdečně pozdravil a uvítal. Zdůraznil a stále to při-
pomínal, že Ježíš je naší jistotou a nadějí, znamením láskyplné Boží přítomnosti 
mezi námi: „Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny!“ Ježíš se z lásky k nám stal 
člověkem a dokonalým obrazem Otce: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ 
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P. Josef Tajchl 

 Po přečtení části z listu apoštola Jana jsme společně prosili v přímluvné mod-
litbě: „Otče, učiň nás obrazem svého Syna!“ Společná modlitba Otče náš uvedla žeh-
nací modlitbu: „Pane, Náš Bože, požehnej všem, kdo budou mít na očích Krista, tvé-
ho Syna, aby si uvědomili, že mají žít jako tvé děti, které jsi stvořil k svému obrazu.“ 
Následovalo upřímné poděkování všem, kdo na stavbě kapličky a úpravě sochy pra-
covali. Byl to Pavel Štorek a jeho přátelé a mnoho jiných. 
 Pan Štorek potom vyprávěl: „Když jsem před léty nastoupil jako správce kláš-
tera sv. Voršily, byly na dvoře a zahradě hromady sutin, 
odpadu, rozbitých cihel a hlína. Řekl jsem si, že to ukli-
dím a dám do pořádku. Hromad bylo celkem pět. Dal 
jsem se do díla. Při čtvrté hromadě jsem musel pozvat 
přítele s bagrem. Krumpáč a lopata na to nestačily. Při 
jednom záběru ani bagr nestačil. Vzali jsme znovu do 
rukou krumpáče a s úžasem jsme objevili kámen o roz-
měru asi dvakrát dva metry. To byl základ původní kap-
ličky. V sutinách bylo i několik úlomků původní sochy 
Krista. A tu přišlo rozhodnutní. Tu kapličku znovu po-
stavíme. A hned jsem začal. Pozval jsem si kamarády 
architekta a stavební inženýry. Podle starých obrázků 
jsme nakreslili plány a výkresy a mohlo se začít. Začali 
jsme vlastními prostředky. Využil jsem i staré cihly. Při-
cházeli lidé, zastavovali se a ptali se. Začali pomáhat, 
přiváželi cihly, vápno, písek. Přispívali svými penězi. 
Každý daroval, co mohl, sto korun, jiný tisíc i deset tisíc 
korun. Byla to těžká práce, ale dílo se dařilo. Podařilo se 
nám získat i kamennou sochu Krista. Zrenovovali jsme ji. A dnes stojí mezi námi. 
Kristus se raduje z nás a my z něho.“ Otec kaplan Josef ještě jednou poděkoval vel-
mi srdečně panu Štorkovi a jeho pomocníkům a řekl, že pro něho je velké vyzname-
nání a velká čest, že mohl kapličku s Kristem požehnat. 
 Naši trubači zatroubili svatováclavský hymnus a potom všichni přítomní zpí-
vali „Ježíši Králi nebe a země.“ Bylo krásně a nechtělo se nám domů. Prožívali jsme, 
že Bůh je mezi námi a že Pán Ježíš žehná Kutné Hoře a celému našemu národu. Za-
stavte se tam někdy. 

Svatomartinský průvod 
V pondělí 11. listopadu v 17 hodin jsme se sešli u kostela sv. Jakuba. Desítky lampio-
nů a dětské oči plné očekávání netrpělivě vyhlížely příjezd sv. Martina na bílém ko-

ni. Po krásné fanfáře se dočkaly a průvod se ubíral Ra-
kovou ulicí k chrámu sv. Barbory. Tam se, na schodech 
pod ZŠ Žižkov, odehrálo představení studentů Orteno-
va gymnázia, které nás vtáhlo do životního příběhu 
sv. Martina. Průvod jsme završili v chrámu 
sv. Barbory, kde jsme si za nádherného varhanního 
doprovodu zapálili svíčku před obrazem sv. Martina na 
znamení modlitby, která směřovala právě v tento den 

ke sv. Martinu. Děti se na závěr radovaly i z perníčků, které pro ně připravila Oblast-
ní Charita. Svatomartinský průvod se vydařil a budeme se těšit zase za rok.  

Marie Slavotínková 



 

  

Seminář o Farních evangelizačních buňkách 
Třetí listopadový víkend vyjela sedmičlenná skupina, kterou tvořili kutnohorští far-
níci a oba naši kněží, do Dolan u Olomouce. Na tomto místě Hané, nedaleko Svaté-
ho Kopečku, působí už dvaadvacet let Komunita Blahoslavenství, která pořádala 
zajímavý seminář věnovaný farním evangelizačním buňkám. V krásném prostředí 
kaple zdobené ikonami se sešlo mnoho lidí z různých koutů republiky, aby si vy-
slechli zajímavé přednášky, zkušenosti a svědectví lidí, kteří jsou již s farními buň-
kami obeznámeni a jsou jejich součástí. Snad nejvzácnějšími hosty byla skupina 
farníků z Milána a ze Sicílie. Velký přínos mělo slovo dona Pigi Periniho, milánské-
ho faráře. Tento kněz, ač stařičký, sršel radostí a byl zapálený pro službu šíření 
evangelia. Vyprávěl nám, jak se v roce 1987 inspiroval evangelizační metodou do-
mácích buněk amerického kněze Michaela Eiverse z Floridy. Návštěva Floridy zna-
menala pro dona Pigiho radikální obrácení a po návratu do Milána začal spolu se 
skupinou laiků zakládat buňky po vzoru společenství v první církvi se zaměřením na 
evangelizaci. Za pětadvacet let se evangelizační buňky rozšířily po celém světě. Don 
Pigi se stal prezidentem mezinárodního koordinačního týmu. 
 Co jsou to tedy farní evangelizační buňky? Buňka je malá domácí skupinka 
lidí, která se pravidelně schází ke společným chválám, sdílení, četbě Písma a naslou-
chání slovu duchovního pastýře. Společně také prosí za jednotlivé úmysly a kon-
krétní potřeby. Má vést k vzájemnému růstu a prohloubení osobního vztahu 
s Kristem. V malé skupině mohou lidé lépe prožívat pocit sounáležitosti a poznat 
praktický život církve. V žádném případě nemá jít o uzavřené společenství. Buňka 
má být otevřená pro nově příchozí a konat misionářské poslání. Když naroste počet 
lidí, velká buňka se rozdělí na buňky menší. Dělení je pro buňku příznačné, právě 
odtud tedy pochází její název. Nemělo by tu chybět ani svědectví o víře, které může 
lidem dobře napomoci poznat Boží lásku a církev jako rodinu, kde mohou nacházet 
svůj domov. Kněz farnosti se pravidelně setkává s vedoucími buněk, dozvídá se o 
potřebách jednotlivých společenství a podle toho připravuje také duchovní slovo. 
 Tento systém je jednou z možností, jak učinit laiky spoluodpovědnými za ži-
vot farnosti a její růst, jak nás k tomu vybízí Druhý vatikánský koncil i poslední pa-
pežové. Neočekává se, že budeme hned činiteli nové evangelizace. Důležité je nebát 
se nabídnout svoje ústa, dary a schopnosti, i když často velmi nedokonalé. A tehdy 
začne mocně působit Duch svatý, který si pro svoje dílo používá právě člověka. 

Petra Kubošová 

Oprava svatojakubských varhan 
V roce 2011 začala oprava velkých svatojakubských varhan. Hlavním důvodem bylo 
naladění varhan, ale po prohlídce píšťal s prof. Václavem Uhlířem bylo rozhodnuto, 
že ladění bez opravy píšťal by nepřineslo očekávaný výsledek. Oprava byla rozdělena 
do několika etap, a to kvůli velikosti nástroje a také proto, aby mohl být neustále 
používán i během oprav.  
 V prvním roce oprav byly zrestaurovány píšťaly prvního manuálu (pravá stra-
na) slovenskou firmou pod vedením Petera Franzena. Rozhodli jsme se pro celkové 
přeladění varhan, přibližně o čtvrt tónu níž. Každou píšťalu bylo třeba umýt, vyčistit 
a vrátit jí její původní ladění—prodloužit ji. Byly vyrobeny dva zcela nové rejstříky 
s počtem asi 270 píšťal, protože staré byly poškozené tak, že jejich oprava byla ne-
možná. Opravená část varhan ztratila nepříjemnou ostrost zvuku a díky přeladění 
jsou tóny příjemnější na poslech.  
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 Druhá etapa v roce 2012 (levá část a pedálové píšťaly) zahrnovala také přesu-
nutí části píšťal stojících nad vlastní varhanní skříní, které při pohledu zdola půso-
bily rušivě. Nyní jsou schovány mezi oknem a varhanami. Byly přeladěny hluboké 
basové píšťaly a přibyl jeden nový rejstřík z dílny pana Jana Kubáta. Druhou etapu 
prováděla firma pana Bohumila Žloutka.  
 V současné době probíhá ve spolupráci se stejnou firmou poslední etapa, 
oprava třetího manuálu (prostřední část varhan). Opět jsou vyrobeny dva nové rej-
stříky v počtu přibližně 300 píšťal; původní malé píšťaly byly častým přelaďováním 
zničeny. Právě tyto píšťaly dávají zvuku nástroje potřebný lesk i sílu. Opraveny bu-
dou také dva jazykové rejstříky – hoboj a regál – napodobující orchestrální nástroje. 
Po skončení třetí etapy bude oprava varhan na velkém kůru dokončena a už v ad-
ventní a především vánoční době bychom měli slyšet nástroj v dokončeném stavu.  

Michal Hanuš 

ROZHOVOR S PATRICIÍ KOUBSKOU 

Tentokrát jsme se rozhodli požádat o 
rozhovor většině z nás dobře známou 
Patricii Koubskou. Je výtvarnicí, pře-
vážně se věnuje ilustracím (její obrázky 
znáte minimálně z naší rubriky Omalo-
vánka), učitelkou a katechetkou, mamin-
kou tří dětí a v tuto chvíli i studentkou 
vysoké školy. Jsme proto rádi, že si mezi 
tím vším udělala chvíli i na naše otázky.  

Patricie, mohla bys nám říct, jak 
ses dostala ke svému povolání 
(teď myslím to výtvarno)? 

Myslím, že jsem dřív kreslila než mluvi-
la. Měla jsem úžasného dědečka, který 
byl mým prvním učitelem, všechno co 
jsem nakreslila, děda domalovával: při-
dal jeleny, myslivce, krmelec, zajíce, 
zapaspartoval pomocí igelitového pytlí-
ku a kobercové pásky a pověsil do zá-
dveří na stěnu. No a když už to nebylo 
kam věšet, odvedli mě do ZUŠ a tam mě 
pak zase všechny ty jeleny a myslivce 
kreslit odnaučovali. Od té doby mám 
hluboký a trvalý vztah k myslivosti.  
 
Co tě na kreslení těší ?  

Kreslení a malování mají velkou moc, 
protože dokáží člověka úplně pohltit a 
to je úžasné. Kdybych nemusela druhý 

den vstávat do školy, jsem schopná ma-
lovat do rána.  
 
Co je pro tebe naopak na této prá-
ci těžké nebo náročné? 

Na kreslení je náročné, když zkrátka 
něco kreslit neumíte. Já například neu-
mím kreslit auta, motorky, vlaky a kola, 
jenže se tím stejně musím prokousat a 
to tak, aby to vypadalo jako že to umím. 
A občas je to nepochopení ostatních, 
protože kreslení nevypadá vůbec jako 
práce.  
 
Máš nějaké téma, kolem kterého 
se tvoje práce nejčastěji točí? Če-
mu se ve své výtvarné profesi ak-
tuálně věnuješ? 

Momentálně jsem dokončila Biblická 
pátrání pro Českou televizi, na stole 



 

  

mám dvě nové knížky pro Portál a ještě 
aktuálně ilustrace pro lednové číslo ča-
sopisu Informatorium.  
 Vždycky jsem nejvíce tíhla k dět-
ské ilustraci, v dětství jsem dokonce 
napsala několik ilustrovaných hororů. 
Pro mě mé postavičky ožívají a žijí si 
svůj svět, kam já jen nahlížím a opatrně 
ho zaznamenávám. 
 
Spoustu času strávíš také s dětmi, 
kromě péče o své tři ratolesti ještě 
učíš na Dívčí katolické střední 
škole v Kolíně a vyučuješ také ná-
boženství v Kutné Hoře. Člověk 
nutně přemýšlí, jek je možné tolik 
práce zvládnout a přitom mít ješ-
tě takřka neustále úsměv na tvá-
ři. Co tě na této práci baví, kde 
pro ni čerpáš sílu a inspiraci?   

Musím říct, že mě těší být s dětmi, mám 
nejradši předškoláky a adolescenty. 
Středobod mé práce je dítě, ať už v ob-
rázcích nebo okolo něj v pedagogické 
práci... Děti v období předškolním a 
mladším školním jsou okouzlující svou 
zvědavostí, svým proměňujícím se ma-
gickým světem, nevinností a nadějí 
(třeba když žasnou nad klíčícím semín-
kem). A puberťáci a adolescenti mě zase 
fascinují svou nově objevující se schop-
ností asociovat (všimněte si, jak mají na 
vše odpověď), trefně pojmenovávat 
(geniální jsou obzvláště přezdívky, které 
dávají svým učitelům) a ukazovat na 
věci, jež nezapadají do jejich idealistic-
kého vidění světa (to je někdy ostré zr-
cadlo). Jsem ráda, že mohu být v jejich 
blízkosti, hodně jsem se toho od nich 
naučila.  
 
Máš v oblasti vzdělávání dětí ně-
jakou vizi, ideál, ke kterému bys 
chtěla, aby tento obor směřoval? 
Máš v něm nějaký svůj osobní cíl? 

Myslím si, že ve škole by nemělo jít jen 
o vzdělávání. Učitelé si někdy myslí, že 
se děti dobrému chování naučí nějak 

samy, ale to je podle mého soudu velký 
omyl. Je potřeba jim v tomto ohledu 
významně pomoci, ukázat jim, jak zvlá-
dat složitý sociální svět, ve kterém se 
ocitají, protože na dnešní době je těžká 
právě ona nejednoznačnost. Je smutné, 
když se škola k těmto věcem nevyjadřu-
je, protože právě ona představuje pro-
stor, kde se tyto věci mají děti naučit... 
Díky tomu jsem moc ráda, že učím 
v církevní škole, kde se právě o tohle 
snažíme.  
 
Vím také, že tě brzy čeká závěr 
magisterského studia. Můžeš nám 
říct, jaký obor studuješ, co tě ved-
lo k tomu si ho vybrat a pustit se 
do studia při práci a péči o rodi-
nu? 

Do kolínské školy jsem původně měla 
nastoupit jako učitelka do školky. Ještě 
předtím mě ale paní ředitelka přemluvi-
la k tomu, abych zaskočila na pár hodin 
za těhotnou kolegyni do Praktické školy. 
Byl to pro mě křest ohněm, předtím 
jsem vždy pracovala s nadanými a moti-
vovanými dětmi a tady mě čekala banda 
otrávených a prostořekých puberťáků, 
kteří měli navrch řadu nejrůznějších 
potíží sami se sebou, ve své rodině... No 
a protože já sama jsem prožila dost di-
voké dospívání, tak jsem jim v mnohém 
rozuměla. Moje kamarádka lékařka mě 
tenkrát diagnostikovala, že je to jasné, 
protože jsem to samé co oni. A to mě 
utvrdilo v tom, že jsem na správném 
místě, a už jsem tam zůstala. Nejprve 
kvůli nim a posléze i kvůli svým kole-
gům, o kterých mohu bez nadsázky říci, 
že jsou skvělí lidé. To vše byl jasný sig-
nál k tomu, abych si doplnila vzdělání, 
které se týká speciálních vzdělávacích 
potřeb, o což se snažím na katedře spe-
ciální pedagogiky Univerzity Karlovy 
v Praze. 
 Rodina to snáší všelijak. Děti na 
tom baví to, že jsem na tom mnohdy 
hůř než oni, že mě taky bude někdo 



 

  

zkoušet, že musím psát seminárky, je to 
zkrátka legrace. Nejhorší pro ně je, když 
musí vzít zavděk nepříliš kvalitní večeří 
a přemýšlet nad houskou s máslem o 
maminčině kariéře... Na tohle se ale 
raději zeptejte mého muže Karla!  
 
To je dobrý nápad. :-) Mám tedy 
poslední otázku. Jaký bude tvůj 
advent?  

Zrovna teď v pátek odjíždím do Eljonu 
do Špindlerova Mlýna s paní ředitelkou 
a svou kolegyní ze školy na Adventní 

víkend ticha, kam se moc těším. Těším 
se především na tichou adoraci, kterou 
ke svému životu nějak nutně potřebuji, 
protože věřte nevěřte, mým snem pů-
vodně bylo hluboké ticho Karmelu... 
Těším se, že tam budu mít po dlouhé 
době čas zcela jen na sebe, na svou duši. 

Věřím, že tam načerpáš vše, co potře-
buješ, aby ses mohla dobře připravit 
na Vánoce. Děkuji ti za milý rozhovor. 

Katka Grenarová 

ŘEKNĚME (FEJETON) 

Pokud bydlí člověk na Maxovně, spadá sice správně pod Malešov, ale volební míst-
nost se nachází v Týništích (lidé obeznámení s místní setrvačností používají plurál; 
ta Týniště). Samotné volby probíhají v Týništích jinak: po sousedsku; je to spole-
čenská záležitost. Na stole ve volební místnosti jsou zákusky, obložené talíře a různé 
pečivo, které nedonesli jen členové volební komise, ale i usedlíci, kteří dorazili před 
vámi, a všechno to pohoštění je myšleno 
úplně upřímně jako záminka, abyste se po-
zastavili a sdělili, co je nového. Pokaždé, 
když jsem tam dorazil, byl v místnosti ještě 
někdo další, kromě volební komise, a větši-
nou mi bylo nabídnuto kafe. Skoro se nabí-
zí říci, že samotné volby jsou v té volební 
místnosti spíše vedlejší.  
 Ty poslední (26. – 27. října 2013) 
jsem prožil odlišně od těch předchozích: 
měl jsem návštěvu z Prahy, Brna, Písku a 
Olomouce. Návštěva si zařídila volební průkazy a přijela v pátek v půl desáté večer 
do Týnišť. Z vlakové zastávky jsme šli rovnou do volební místnosti v obecní hasičské 
zbrojnici. Vzhledem k tomu, že za chvilku se mělo zavírat, byly talíře spíše prázdné a 
bylo znát, že to volební komisi vadí, neboť má v povaze pohostinnost. Nejprve bylo 
nicméně nutné vyřídit několik úvodních volebních formalit. Lidem z Prahy, Brna, 
Písku a Olomouce musely být poskytnuty místní – tedy středočeské – volební lístky. 
Padlo sice pár návrhů, abychom se dohodli, koho budeme volit, a vystačili si 
s jedním nebo dvěma štůsky volebních lístků, které byly po ruce, poté ale převážil 
korektní přístup a potřebné čtyři kompletní sady byly na území Týnišť obstarány. A 
potom přišla nějaká paní se dvěma podnosy a pak ještě jedna paní s jedním podno-
sem, takže nebylo možné odejít, a nemalé množství otázek toužilo býti zodpovězeno. 
Nakonec, tedy rozhodně po zavírací době, jsme dostali papírový tácek s pěti kusy 
něčeho sladkého se šlehačkou, což bylo na cestu; rozumí se z Týnišť na Maxovnu.  
 Volby v Týništích nepřipomínají politiku. Možná proto je nám, vesničanům, 
bližší jít volit než třeba... řekněme... třídit odpad... 

Václav Schuster 
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OMALOVÁNKA 

Každý adventní den si můžeš vybarvit domeček se správným číslem. Na konci ad-
ventu vybarvi kostelíček, ve kterém se také sejdeme k oslavě narození Pána Ježíše. 

Patricie Koubská 18 



 

  

Ne 01. 12. 
Koncert studentského sboru Gaudeamus. Pořádá Osadní výbor 
Vrchlice a Město KH (15:00 – kostel Nejsv. Trojice) 

St 04. 12. Poutní mše sv. o svátku sv. Barbory (18:00 – chrám sv. Barbory) 

Čt 05. 12. Setkání se svatým Mikulášem (17:30 – klášterní kostel) 

Pá 06. 12. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 12. Duchovní obnova farnosti (9:00 – církevní gymnázium) 

Ne 08. 12. 
Prodej knih z nabídky Karmelitánského nakladatelství  
(10:00 – arciděkanství) 

Po 09. 12. 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
(mše sv. v 18:00 – kostel Matky Boží) 

Út 10. 12. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

Út 10. 12. Mše svatá za dobrovolníky ve farnosti (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 11. 12. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 11. 12. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 12. 12. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 13. 12. Děti z 1. stupně ZŠ přespávají na faře (16:00 – arciděkanství) 

Pá 13. 12. Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec) 

So 14. 12. Roráty nejen pro děti (7:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 14. 12. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 14. 12. Maraton psaní dopisů za lidská práva (19:30 – arciděkanství) 

Ne 15. 12. Žehnání opravených varhan (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 15. 12. 
Předvánoční koncert skupin Freetet a Trampoty (15:00 – kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě); dobrovolné vstupné bude 
věnováno na opravu kostela 

St 18. 12. Vánoční besídka CMŠ sv. Jakuba (15:30 – klášterní kostel) 

Čt 19. 12. Adventní koncert CG (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 19. 12. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 22. 12. Příležitost ke sv. zpovědi (od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 22. 12. Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie (15:00 – CG) 

Út 24. 12. Betlémské světlo (10:00 – Palackého náměstí) 

Čt 26. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby (15:30 – chrám sv. Barbory) 

Čt 26. 12. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

  
27. 12. – 05. 
01. 

Žehnání domů a bytů 

Ne 29. 12. Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů) 

Čt 02. 01. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 01. Tříkrálová sbírka (začátek v 9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 05. 01. Slavnost Zjevení Páně 

St 08. 01. Ekumenická bohoslužba (18:00 – Církev bratrská) 

KALENDÁŘ AKCÍ  
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Čt 09. 01. Živý Betlém (15:00 – zahrada v Trebišovské ulici) 

Čt 09. 01. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 10. 01. 
Společenství mládeže (5. – 7. třída ZŠ)  
(18:00 – kostel sv. Jakuba), dále vždy po dvou týdnech 

So 11. 01. 
Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála), dále vždy po dvou týdnech 

So 11. 01. 
Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství),  
dále vždy po dvou týdnech 

Út 14. 01. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

St 15. 01. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 15. 01. 
Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium),  
dále vždy po dvou týdnech 

Čt 16. 01. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 17. 01. 
Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec),  
dále vždy po dvou týdnech 

St 22. 01. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

Čt 23. 01. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 24. 01. Ekumenická bohoslužba (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 28. 01. Jednání PRF (začátek mší svatou v 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 30. 01. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. 02. Přednáška o pedagogice Franze Ketta (9:00 – CMŠ ) 

So 01. 02. Maturitní ples církevního gymnázia 

Čt 06. 02. Začátek kurzu Alfa (19:00 – arciděkanství) 

Čt 06. 02. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 11. 02. 
Přednáška Karla Řežábka o manželství  
(pořádá Křesťanské společenství Kutná Hora) 

Út 11. 02. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

St 12. 02. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 13. 02. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

  14. – 16. 02. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

St 19. 02. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

  28. 02. – 02. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

  28. 03. – 30. 03. Duchovní obnova pro mládež v Jeníkově u Hlinska 


