
 

  

Zpravodaj 
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3

/2
0

14
 

če
rv

en
 

Milí farníci, 
chtěl jsem psát o něčem, co by se hodilo k prázdninám a odpočinku. Příspěvek však 
píši v době, kdy se Svatý otec setkává s palestinským a izraelským prezidentem 
k modlitbě za mír ve Svaté zemi. V čase, kdy se připomíná sedmdesáté výročí vylo-
dění v Normandii a kdy se blíží sté výročí sarajevského atentátu a začátku první svě-
tové války. Nějak cítím, že by bylo příliš snadné tyto události přejít s tím, že si přece 
myšlenkou na válku nebudeme kazit příjemné letní období.  

Často mluvíme o tom, jak je válka strašná, ale, Bohu díky, většina z nás vů-
bec netuší, jak strašná je ve skutečnosti. Pomníky připomínající první světovou vál-
ku míjíme bez povšimnutí a oběti, které přinesli naši dědové před sedmdesáti lety, 
přestáváme obdivovat, neboť žijeme v míru a tento stav pokládáme za normální, a 
co je horší, i za samozřejmě trvalý. Památníky a výročí jsou tu ovšem právě proto, 
aby nás z těchto pocitů samozřejmosti vytrhávaly. Mají nás vést k tomu, abychom si 
uvědomili, že mír není zadarmo a je nutné o něj trvale usilovat. 

Z dětských let si pamatuji rozhovor dospělých, z kterého jsem si odnesl jed-
noduchou myšlenku. Válka nezačíná prv-
ním výstřelem, ale hněvem dvou sousedů, 
kteří se nechtějí usmířit ani pochopit. 
Svatý Jan to říká ještě nekompromisněji: 
„Kdo nenávidí svého bratra, je vrah.“  
(1 Jan 3,15) Mír však můžeme pozvolna 
ztrácet i tím, že nejsme ochotni pro dobro 
druhých obětovat své vlastní výhody. Po-
litici se bojí ekonomických sankcí vůči 
zemím, které porušují lidská práva, proto-
že vědí, že bychom jim my, voliči, neod-
pustili zhoršení vlastní životní úrovně. 
V obyčejném životě mnohdy ztrácíme odvahu bránit dobro či říkat pravdu a nést i 
nepříjemné důsledky takového postoje.  

Připomínka válečných konfliktů nás tedy nemá vést pouze k modlitbě za 
padlé, ale také k obnovení našeho odhodlání stávat se aktivními tvůrci pokoje. Být 
lidmi, kteří se nebojí hájit spravedlnost a dobro a kteří také dokáží hledat cestu 
k usmíření a vzájemnému pochopení. Staňme se tedy blahoslavenými tvůrci pokoje, 
kteří budou nazváni Božími syny, (srov. Mt 5, 9) a usilujme o pokoj se všemi a o sva-
tost, bez níž nikdo nespatří Pána. (srov. Žid 12, 14).  

Ze srdce vám žehná 
P. Jan Uhlíř 

V pondělí 28. července, při příležitosti stého výročí vypuknutí první světové války, 
bude v kostele sv. Jakuba slavena mše svatá za oběti tohoto konfliktu.  
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O slavnosti Seslání Ducha svatého jsme v naší far-
nosti s hlubokou radostí přivítali skupinku lidí, 
kteří se budou v následujícím roce připravovat na 
přijetí svátostí. Při mši svaté u Svatého Jakuba 
byli celému společenství představeni zájemci 
o křest Eva Kurcová, Eva Lebedová, Lenka Seile-
rová, Luboš Hylský a Vladimír Strnad, a také Jana 
Martínková, která již pokřtěna je, ale se skupinou 
katechumenů se bude připravovat na plnohodnot-
ný svátostný život. Všichni tito lidé se účastnili 
kurzů Alfa v naší farnosti a jejich rozhodnutí stát 
se členy církve se upevnila i díky této zkušenosti.  
 Samotná příprava na svátosti začne na pod-
zim tohoto roku. Je možné, že se do té doby sku-
pinka katechumenů ještě rozroste o další zájemce. 

Prosíme celou farní rodinu o modlitbu, aby tito lidé vytrvali ve svém rozhod-
nutí a dozráli k přijetí křtu a dalších svátostí, které jim budou uděleny o příštích 
Velikonocích. Buďme zároveň otevřeni tomu, čím nás mohou bratři a sestry stojící 
u bran církve obohatit a jak nám mohou pomoci opravdověji prožívat náš vztah 
s  Kristem.  

AKTUALITY A POZVÁNKY 
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PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU 

Děti provázejí v katedrále 
V týdnu od 16. do 20. června bude chrám svaté Bar-
bory nabízet svým návštěvníkům netradiční zážitek. 
V roli průvodců se zde budou střídat žáci 8. a 9. roč-
níků pražské ZŠ Křesomyslova, kteří si v praxi vy-
zkouší, co obnáší tento druh práce. Využijte příleži-
tosti vidět chrám novýma očima a navštivte ho 
v uvedeném termínu. 

-red- 

Změny bohoslužeb o prázdninách 
Školní prázdniny a letní dovolené přinesou změny do pořadu bohoslužeb v naší far-
nosti. Čtvrteční režim se proměnil již s ukončením výuky náboženství a konání mší 
svatých pro děti. Po zbytek června budou odpolední mše svaté v 16:45 „obyčejné“, 
nebudou se konat adorace ani v klášterním kostele, ani v kostele sv. Jakuba. Příleži-
tost k adoraci Nejsvětější svátosti zůstane po celé léto ve středu po večerní mši sva-
té. 
 V červnu a červenci nebudou slouženy pondělní bohoslužby slova ani úterní 
mše svaté. Čtvrteční mše se přesunou na ranní čas, budou se konat od 7:30 v kostele 
svatého Jakuba. Středeční, páteční a samozřejmě i nedělní bohoslužby budou probí-
hat podle běžného pořadu, včetně již zmíněné středeční adorace. Bohoslužby kona-
né nad rámec tohoto rozpisu budou vždy oznámeny v ohláškách.  

-red- 

-red- 

-red- 
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Kutnohorské léto 
Turistická sezóna je v Kutné Hoře již v plném proudu, jejím vrcholem budou ovšem 
letní prázdniny. Ty jsou již šestým rokem časem konání festivalu Kutnohorské léto, 
který je určen nejen návštěvníkům z různých koutů republiky, ale také nám, obyva-
telům stříbrného města a jeho okolí.  
 Festival nabízí pestrou škálu akcí, které pod společnou hlavičkou připravují 
různí pořadatelé, mezi nimi i naše farnost. Oblíbená noční prohlídka chrámu svaté 
Barbory a kostela svatého Jakuba je již festivalovou klasikou. Konat se bude každou 
středu od 20 hodin. Součástí prohlídky je výstup k varhanám a na empory chrámu 
svaté Barbory, krátký varhanní koncert Michala Hanuše v kostele svatého Jakuba a 
samozřejmě zasvěcený výklad průvodce, v jehož roli se budou střídat P. Jan Uhlíř a 
P. Radek Martinek. 
 Novinkou letošního Kutnohorského léta je nevšední prohlídka kostela 
sv. Jakuba. Bude se konat každý sobotní podvečer, vždy od 17 hodin. V roli průvod-
ců se vystřídají Kateřina Grenarová, Bohuslav Procházka, Karel Vopařil a P. Jan 
Uhlíř; součástí večera bude také varhanní koncert Michala Hanuše. Nenechte si ujít 
tuto jedinečnou možnost podívat se na náš farní kostel novýma očima a z trochu 
jiného úhlu. 
 Celý program festivalu a podrobné informace o produkcích i jejich cenách 
najdete na www.kutnohorskeleto.cz. 

v 

Tábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia 
Letní prázdniny s sebou přinesou tolik očekávaný 
tábor Slunečního kmene a chaloupku družiny Con-
cordia.  
 Kluci se vypraví za dobrodružstvím v týdnu 
od 28. června do 5. července, tábořit budou na lou-
ce nedaleko Honezovic na Plzeňsku. Zájemci  
o bližší informace se mohou obrátit na náčelníka 
Mawataniho (Robert Mundil, tel.: 721 815 183,  
e-mail: robert.mundil@seznam.cz).  
 Děvčata stráví svůj chaloupkový týden od 19. do 26. července na Liberku 
nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Další informace získáte u náčelnice Peniel (Katka 
Grenarová, tel.: 739 036 987, e-mail: brehulka@gmail.com). 

Zúčastněte se setkání vozíčkářů jako dobrovolníci  
Maltézská pomoc, o. p. s. pořádá v pátek 4. července Mezinárodní setkání vozíčkářů 

na Velehradě. Akce je možné zúčastnit se jako dobrovolník – asis-
tent, který se v průběhu celého dne stará o jednoho 
z handicapovaných účastníků. Dobrovolnictví obnáší pomoc 
s přípravami na místě, účast pomocníka je tedy nutná od středy 
2. července odpoledne do soboty 5. července odpoledne. Organizá-

toři dobrovolníkům proplatí náklady na cestu, zdarma je rovněž zajištěna strava a 
ubytování ve školních třídách.  
 Pokud byste měli chuť nabídnout svůj čas a pomoc, zároveň získat cennou 
zkušenost a zažít jedinečnou atmosféru setkání, kontaktujte co nejdříve Petra Jake-
še (e-mail: sp.kokes@seznam.cz).  

-red- 

-red- 
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Katolická charismatická konference 
Dvacátý pátý ročník katolické charismatické konference proběhne v Brně ve dnech 
9. až 13. července. Za motto setkání byl zvolen verš Lukášova evangelia: „Pane, nauč 
nás modlit se!“ (Lk 11, 1) Zahraničním hostem letošní konference bude P. René-Luc, 
francouzský kněz a autor knihy Vychoval mě gangster, jehož cesta k poznání Krista 
vedla po velmi křivolakých cestách.  
 Podrobné informace o konferenci a pokyny k přihlášení najdete na webových 
stránkách konference.cho.cz. Z naší farnosti se tentokrát společná účast na konfe-
renci organizovat nebude, pokud byste však potřebovali pomoci s vyhledáním infor-
mací nebo přihlášením, obraťte se na farní kancelář. Přihlašování přes internet bu-
de ukončeno 23. června ve 12 hodin.  

-red- 

Oslava svátku svatého Jakuba 
Svátek patrona naší farnosti letos oslavíme v datech 26. a 27. července. Přesný pro-
gram oslavy najdete na zadní straně tohoto vydání Zpravodaje. 
 Oslava bude zahájena sobotním koncertem, jehož program připravuje Michal 
Hanuš ve spolupráci s manžely Slavíčkovými a Jolanou Slavíkovou ze Skutče, bě-
hem večera vystoupí také hudebníci z naší farnosti. Koncert bude mít tedy velmi 
pestrou náplň a rodinnou atmosféru, zároveň si však zachová vysokou profesionální 
úroveň.  
 Nedělní bohoslužbu bude v kostele sv. Jakuba sloužit P. Jan Uhlíř. Žádná 
jiná mše svatá v ten den v našich farnostech nebude sloužena. Kdo by potřeboval ke 
Sv. Jakubu zajistit odvoz, ať se do 20. července nahlásí u Jaroslava Boušky 
(tel.: 731 604 607 nebo 327 512 115). 
 Z odpoledního programu si určitě nenechte ujít besedu s režisérem Jiřím 
Strachem, pro malé i velké diváky bude připraveno kromě pohádkového divadla 
také chůdové představení divadla Studna.   
 Na oslavu svátku sv. Jakuba můžete pozvat své sousedy, kolegy, příbuzné a 
známé. V našich kostelích budou k dispozici letáč-
ky s programem, které k tomu můžete použít. Bě-
hem nedělního dne se bude u kostela nabízet ná-
vštěvníkům občerstvení, pomoc s jeho přípravou je 
velmi vítána. Před slavností je také potřeba dů-
kladně uklidit kostel. Prosíme tedy dobrovolníky, 
aby přišli pomoci 15., 17., 22. a 24. července 
od 17 hodin. Další pokyny těm, kdo by se rádi za-
pojili do příprav, budou včas ohlášeny. Kontaktní 
osobu a koordinátorem celé akce je Monika Trdličková (tel.: 607 188 396).  

Natáčení filmu Jan Hus 
Ve dnech 5. – 20. srpna bude Česká televize v  Kutné Hoře natáčet dvojdílný film 
Jan Hus. Snímek půjde na televizní obrazovky při příležitosti 600. výročí upálení 
tohoto významného reformátora, tedy v červenci příštího roku. Vilm vzniká pod 
taktovkou režiséra Jiřího Svobody, autorkou scénáře je Eva Kantůrková, v titulní 
roli uvidíme Matěje Hádka.  Natáčecími místy jsou kaple Božího těla, kostel Matky 
Boží na Náměti a chrám svaté Barbory. 

-red- 



 

  

-red- 

Výročí obce Třebonín 
V sobotu 16. srpna proběhne v Třeboníně oslava 820. výročí první písemné zmínky 
o naší obci. Oslava bude zahájena v 11 hodin mší svatou 
v kostele sv. Matouše. Mši bude celebrovat kutnohorský 
arciděkan, P. Jan Uhlíř. Dále se můžete těšit na rytířský 
turnaj, výstavu dobových fotografií, přednášku o historii 
Třebonína a jeho blízkého okolí, vystoupení mažoretek, 
koncert pěveckého sboru v kostele sv. Matouše, bohatou 
tombolu, skákací hrad, večerní taneční zábavu s kapelou 
Laura pod vedením kapelníka Bohuslava Ryšánka  a 
spoustu dalšího. Celý den vás bude provázet hudba k tan-
ci i poslechu. Občerstvení je samozřejmě zajištěno. Přes-
ný program bude uveřejněn na www.obectrebonin.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

-red- 

05 

Počínaje červnem bude každou poslední neděli v měsíci při mši svaté v Třeboníně 
probíhat sbírka na opravu vstupu do areálu kostela. Práce budou zahájeny 
v nejbližší době a jsou naplánovány tak, aby již při oslavě výročí obce vstup zářil 
novotou.  

Marie Francová, 
starostka obce Třebonín 

Cykločundr 
Tradiční cykločundr pro kluky od zhruba 11 let se letos uskuteční od 22. do 26.  
srpna. Z Kutné Hory se pojede k prameni Labe a zpět, trasa bude dlouhá celkem asi 
300 kilometrů.  
 Podrobnější informace jsou k dostání u Jiřího Vitouše, u kterého se můžete 
do konce července také přihlásit (tel.: 603 258 174, e-mail: vitous2@atlas.cz). 

Náboženství a mše svaté pro děti ve školním roce 2014/2015 
Výuka náboženství pro děti na prvním stupni ZŠ bude v příštím školním roce probí-
hat podle modelu, který se osvědčil v roce právě končícím. Pro samotné vyučování 
budou opět využity prostor církevního gymnázia. Na hodiny budou pak časově i te-
maticky navazovat mše svaté pro děti v klášterním kostele. Pravidelným časem zů-
stane čtvrteční odpoledne, přičemž výuka začne vždy v 16:00, dětská mše svatá pak 
bezprostředně po jejím skončení, tedy v 16:45. Poprvé tomu tak bude 18. září. Při-
hláška bude k dispozici koncem letních prázdnin na webu farnosti nebo v našich 
kostelích. 
 Pro starší děti bude výuka náboženství zajištěna v rámci rozvrhu církevního 
gymnázia. Sledujte jeho zveřejnění na www.cgym-kh.cz. 

Výlet na Horu Matky Boží u Králík 
Jak se ukázalo již minulý rok, babí léto je ideální příležitostí prodloužit si víkend a 
vypravit se společně za přírodními i kulturními poklady naší země. Letos vás zveme 
k návštěvě Hory Matky Boží u Králík, která je mimochodem působištěm P. Karla 
Moravce, a to v termínu od 11. do 14. září.   
 Program bude volný, nicméně nabídka a návrhy jsou následující. Čtvrteční 



 

  
06 

odpoledne bychom využili k cestě, ubytování a prohlídce poutního místa a jeho bez-
prostředního okolí. V pátek je možnost individuálně si vybrat z cílů v regionu (viz 
níže) a navštívit je podle své chuti a uvážení, po večeři se nabízí prostor ke společné-
mu posezení a popovídání. Sobota by patřila túře z Horní Moravy na Králický Sněž-
ník. V neděli je kromě dalších výletů do okolí jedinečná příležitost završit pobyt 
koncertem Rosa mystica souboru Schola Gregoriana Pragensis, který vystoupí pří-
mo v poutním kostele.  
 V okolí Králík lze vybírat z mnoha atraktivních cílů, z nichž pro inspiraci pár 
vybíráme. Naučná stezka Betonová hranice prochází linií opevnění mezi Mladko-
vem a tvrzí Bouda; začíná a končí v železniční stanici Mladkov, okruh je dlouhý asi 
deset kilometrů. Přírodní park Jeřáb s vrcholem stejnojmenného kopce se rozkládá 
v těsné blízkosti Hory Matky Boží; zhruba dvanáctikilometrovou trasu lze projít ko-
lem Mariánského pramene, pramene Tiché Orlice, kaple Nejsvětější Trojice a pra-
mene Rudolf zpět k poutnímu místu. Přírodní park Suchý vrch je nejlépe dostupný 
z Červené Vody; na vrcholu kopce lze vystoupat na rozhlednu, přes horu Bradlo lze 
dojít k tvrzi Bouda a odtud zpět do Červené Vody; trasa je dlouhá asi osmnáct kilo-
metrů. Naučná stezka vede i na Králický Sněžník, a to z Velké Moravy po turistic-
kých značkách kolem pramene Moravy a Slůněte až na vrchol hory; trasa s patnácti 
zastaveními má asi dvacet kilometrů. 
 Během našeho pobytu budeme mít zázemí přímo v areálu kláštera na Hoře 
Matky Boží. K dispozici je jedenáct dvojlůžkových pokojů. Na každém pokoji je 

umyvadlo; sprchy a WC jsou společné 
na chodbě. V případě použití vlastního 
spacáku nebo povlečení je cena za oso-
bu a noc 150 Kč; pokud využijete ložní 
prádlo připravené klášterem, zaplatíte 
za noc 250 Kč. V budově je po celý den 
k dispozici jídelna, ale také kuchyňka 
k přípravě vlastních pokrmů. 
V poutním kostele je možnost zúčastnit 
se mše svaté, která se koná v sobotu 

v 17 a v neděli v 10 hodin. Doprava je nejvhodnější vlastními auty. 
 V případě zájmu se nahlaste do 30. června u Ladislava Vokouna (e-mail:  
vokoun.ladislav@iol.cz, tel.: 602 668 820), případně můžete svou účast závazně 
nahlásit přímo v kanceláři arciděkanství.   

-red- 

Kurz Alfa 
S podzimem se v naší farnosti rozběhne další kurz Alfa. První setkání se uskuteční 
ve čtvrtek 2. října od 19 hodin na arciděkanství, kurz potrvá až do prosince.  
 Představení této aktivity je věnována celá strana v červnovém vydání loňské-
ho Zpravodaje, informace o myšlence a principech kurzů Alfa si můžete také snadno 
vyhledat na internetu. Na tomto místě bychom se však rádi povzbudili k tomu, aby-
chom vnímali kurz Alfa jako prvek, který je nedílnou součástí života celé naší far-
nosti. Je to způsob, kterým naše společenství naplňuje výzvu církve k evangelizaci, 
k hlásání dobré zprávy o Boží lásce k člověku.  
 Jako jednotlivci se na této aktivitě můžeme podílet různě. Můžeme se jí sami 
zúčastnit, protože ať už se na své cestě víry nacházíme kdekoli, nikdy nám neuškodí 
přemýšlet a hovořit o jejích základech a o otázkách, které přicházejí zvenčí nebo  



 

  

-red- 
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nás samotné napadají. Můžeme pozvat své příbuzné, známé, sousedy nebo kolegy 
z práce, protože pozvánka do společenství, které je připraveno k diskusi, může být 
nejlepší odpovědí na jejich zví-
davé a často nesmělé pohledy a 
otázky, s nimiž si často nevíme 
rady. Můžeme se zapojit do 
vlastní organizace kurzu, podílet 
se na přípravě občerstvení, nebo 
se zavázat k modlitbě před Nej-
světější svátostí v některý večer, 
kdy probíhá setkání na faře. 
Modlit se ale můžeme kdykoliv a 
kdekoliv. Modlitba je tím nejdůležitějším, nejnezbytnějším příspěvkem, kterým se 
můžeme na kurzech Alfa v naší farnosti podílet. Jen pokud tyto své snahy svěříme 
do Božích rukou, můžou přinášet skutečný užitek. 
 V případě zájmu o účast nebo pomoc s přípravou kurzu kontaktujte Kateřinu 
Grenarovou (tel.: 733 624 786, e-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz). 

-red- 

Duchovní obnova pro seniory 
Všichni dříve narození z naší i okolních farností jsou srdečně zváni na tradiční du-
chovní obnovu, která proběhne ve dnech 5. – 7. října ve Slavoňově. Další informace 
podá Marie Cvešprová, u které je také možné se přihlásit (tel.: 739 146 358).  

Farní pouť do Hradce Králové 
Milí přátelé cestovatelé, farní „cestovní kancelář Neztrať se“ pořádá 25. října 2014 
podzimní farní pouť do biskupského města Hradec Králové. Tato 
pouť se koná u příležitosti 350. výročí založení královéhradecké 
diecéze, tudíž nám přinese nejen plnomocné odpustky a množství 
Boží milosti, ale též nezapomenutelné zážitky jak ze mše svaté v ka-
tedrále Svatého Ducha, tak z možnosti nahlédnutí do prostor bis-
kupství. Neopomenutelná je výstava 350 let Biskupství královéhra-
deckého: Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664 – 2014, ve 
které se nám představí dějiny diecéze od středověku až po součas-
nost prostřednictvím atraktivních exponátů, které ve většině přípa-
dů nebyly dosud veřejnosti prezentovány. Odpoledne naše kroky 
povedou do Hvězdárny a planetária v naději, že spatříme kousek 
nebe. :-) 
 Nezbývá než si v diáři rezervovat sobotu 25. října a sledovat zářijový Zpravo-
daj, kde budou podrobnější informace. 

Monika Trdličková 

DÁRKY PRO NAŠE DUCHOVNÍ 

Milí přátelé, farníci, 
chtěla bych vám poděkovat za příspěvky, které věnujete na dárky pro naše duchovní 
otce. Označené krabičky v našich kostelech fungují, průběžně je vybíráme, aby pení-
ze nezůstávaly bez dohledu. Nyní je stav dárkového konta téměř čtyři tisíce korun. 
Snažíme se nezapomenout na žádné významnější datum, které se týká našich  



 

  
08 

Pastorační rada se sešla k jednání v úterý 3. června po mši svaté. V úvodu setkání 
proběhla reflexe uplynulých akcí. Noc kostelů byla hodnocena kladně, návštěvnost 
byla navzdory nepříjemnému počasí vysoká. Z hlediska organizace letos výborně 
fungovala spolupráce s ostatními církvemi ve městě. Příští rok nás čeká již pátý roč-
ník Noci kostelů v Kutné Hoře. V otázce májových pobožností se členové rady shodli 
na tom, že pro příští rok je třeba přehodnotit způsob jejich vedení. Proběhla také 
diskuse o slavení velikonoční liturgie; noční bdění a otevření kostela na Bílou sobo-
tu bylo hodnoceno velmi kladně, obojí se setkalo s ohlasem příchozích. Zazněl ná-
vrh zrušit vigilii v Třeboníně a také na Květnou neděli zrušit ranní mši svatou 
v chrámu sv. Barbory a pozvat všechny věřící na společné slavení liturgie do kostela 
sv. Jakuba. Pozitivní ohlasy byly rovněž na pouť do Sudějova a oslavu stého výročí 
kostela na Gruntě. 
 Farní rada byla posléze informována, že redakci Zpravodaje bude i nadále 
zajišťovat Kateřina Grenarová; koordinaci Oslavy svátku svatého Jakuba přebírá po 
jejím odchodu z místa pastorační asistentky Monika Trdličková. Ta byla požádána, 
aby nastínila program svatojakubských oslav (informace k němu najdete na stra-
ně 04, celý program pak na letáku volně vloženém do tohoto vydání Zpravodaje).  
 Členové rady byli rovněž zpraveni o závěrech setkání kněží s rodiči dětí, které 
chodí na náboženství a účastní se různých programů v naší farnosti. Vyplynulo 
z něj, že letošní model výuky náboženství se osvědčil, a proto jej v následujícím škol-
ním roce použijeme znovu. Rovněž bude doplněn víkendovými akcemi, nabídkou 
společenství pro starší děti a aktivitou Slunečního kmene a družiny Concordia. 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

Anna Hylská 

paterů, a alespoň malou pozorností je připomenout, podat jim ruku a popřát. Prostě 
jako to chodí doma, aby to fungovalo i v naší farní rodině. 
 Letos má kulatá životní jubilea otec Jan, oslaví čtyřicáté narozeniny a patnáct 
let kněžství. Chtěli bychom mu dárky od farnosti dát najevo, že ho tu máme rádi, a 
že si vážíme jeho obětavé služby, kterou pro nás, kutnohorské farníky, vykonává 
neúnavně, vytrvale a se srdcem na dlani. Gratulovat mu budeme při poutní mši sva-
té v neděli 27. července, kdy se ze všech kostelů a farností sejdeme všichni na jed-
nom místě v jeden čas. 
 V polovině července oslaví významné jubileum také Mons. Vladimír Hronek, 
bude mu přesně sedmdesát let. Jako farnost, ve které působil dlouhá léta, bychom 
neradi tuto událost přešli bez povšimnutí. Proto z kasičky na dárky pro naše du-
chovní otce pořídíme i nějakou pozornost pro bývalého pana vikáře. Ve vhodnou 
dobu se pak zástupci farnosti vypraví do Poděbrad, aby Mons. Hronkovi předali dá-
rek spolu s přáním, které budete moci podepsat při bohoslužbách v našich kostelích. 
Vy, kdo byste se rádi tohoto gratulačního výletu zúčastnili, mě prosím co nejdříve 
kontaktujte (tel.: 731 598 862, e-mail: annahylska@seznam.cz). Podle možností zá-
jemců i pana vikáře bychom pak vybrali nejvhodnější termín, kdy se do Poděbrad 
vydat. 
 Ještě k fungování kasičky na dárky: pokud byste chtěli přispět nějakou kon-
krétní částkou na jeden účel (například právě nyní chcete, aby se vaše peníze použily 
výhradně na dárek pro Mons. Vladimíra Hronka), vhoďte do kasičky spolu s penězi 
také lísteček s informací, kolik korun přispíváte na který záměr.  



 

  

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA 

UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU V KUTNÉ HOŘE 

Článek o naší škole v minulém čísle Zpravodaje končil informací o blížících se přijí-
macích zkouškách do primy. Ty proběhly ve dnech 22. a 23. dubna, bylo přijato 32 
uchazečů. S nimi a jejich rodiči se sejde vedení školy, budoucí třídní, spirituál školy 
a vedoucí školního klubu v posledním červnovém týdnu. Dostanou informace oh-
ledně nástupu do prvního ročníku. 

Koncem dubna byla v klášterním kostele školní mše svatá. Další slavnostní 
mše svatá, rovněž v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, se uskutečnila 

v pátek 30. května u příležitosti předávání 
maturitních vysvědčení. Celebroval ji a 
k absolventům promluvil biskup Josef Kaj-
nek. Poté byl pro maturanty, jejich rodiče, 
přátele a blízké připraven malý raut v aule 
školy. V příjemné atmosféře zde mohli vy-
řazení studenti i jejich doprovod neformál-
ně pohovořit se svými již bývalými učiteli. 
Tomuto aktu předcházely samotné matu-
ritní zkoušky, které se konaly od 19. do 22. 

května, jejich písemná část začala již druhý květnový den. Předsedkyní maturitní 
komise byla Dáša Moravcová z Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna 
v Českých Budějovicích. Většina studentů odmaturovala velmi úspěšně, mnozí i se 

Jarní měsíce ve školce proběhly ve znamení různých akcí a oslav.  Připravovali jsme 
se zejména na Den matek. Povídali jsme si o rodině, o našich rodičích a prarodičích. 
Na začátku června jsme pozvali do školky ma-
minky, tatínky, babičky a dědečky na vystou-
pení pro rodiče, abychom mohli oslavit Den 
matek i nadcházející Den otců společně.  
 Ve školce proběhlo přijímací řízení pro 
školní rok 2014/2015. Uvolnilo se nám pouze 
šest míst a nemohli jsme tak vyhovět všem 
podaným žádostem. Přejeme dětem, které 
k nám příští rok přijdou poprvé, aby se jim ve 
školce líbilo a aby s námi prožily příjemné 
chvíle. Setkání s nově přijatými dětmi proběhlo 12. června na zahradní slavnosti. 
 Před rychle blížícími se prázdninami nás čeká ještě výlet a ve čtvrtek 26. červ-
na slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba. 
 Mateřská školka bude během prázdnin v provozu od 30. června do 11. červen-
ce a od 18. do 29. srpna. 

Barbora Křivohlavá  
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 V závěru jednání zazněly informace o aktuální situaci ve farní mateřské škole 
a oblastní charitě. Byl také načrtnut plán akcí na nejbližší období, veškerá jejich na-
bídka je uvedena v rubrice Aktuality a pozvánky tohoto vydání Zpravodaje.  
 Příští jednání proběhne v úterý 16. září. 

-red- 



 

  

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 

Stanislava Lisková 

samými výbornými. Dvěma studentkám se nepodařilo složit ústní část školních pro-
filových zkoušek a zopakují si ji v opravném podzimním termínu. 

V průběhu dubna a května se studenti zúčastnili okresních i krajských kol 
olympiád a zaznamenali výrazné úspěchy zejména v soutěžích ve fyzice, matemati-
ce, českém jazyce a biologii. V dubnu navštívil školu zástupce izraelského velvyslan-
ce Shahar Shelef a v besedě, která proběhla v angličtině, představil svou zemi jako 
zajímavé místo pro cestování, obchod, vzdělání i kulturní obohacení. V posledním 
týdnu v květnu měla škola svůj pravidelný jarní koncert, tentokrát v kostele Panny 
Marie na Náměti; všechna vystoupení nacvičila se studenty školy Lucie Čechalová.  

Také v posledním měsíci školního roku se mohou studenti školy těšit na 
mnoho aktivit. Uskuteční se například výjezdové Dny pro duši do Jeníkova u Hlin-
ska, pro zdatné angličtináře je připraven anglický týden, což je týdenní projekt, kdy 
vše probíhá a angličtině a studenti se svými referáty a prezentacemi aktivně účastní. 
Organizátorkou je učitelka angličtiny Philippa King. 

Závěrečná mše svatá bude 27. června u Svatého Jakuba, účast přislíbil 
Mons. Josef Socha. Studenti zde dostanou svá závěrečná ročníková vysvědčení.  

Koncem června se také rozloučíme s paní Zdeňkou Hlavinkovou, dlouholetou 
zaměstnankyní, která odchází do důchodu. Stála u samotného vzniku školy, je její 
živou kronikou a udělala pro ni kus pořádné práce. Za všechno, co pro gymnázium 
vykonala, jí patří velký dík.  

Diecézní pouť za povolání v Libici nad Cidlinou 
Pouť do Libice, která se konala 24. – 25. dubna, jsme zahájili v Poděbradech, 
v kostele Povýšení sv. Kříže, kde jsme hned po příjezdu z Kutné Hory slavili mši 
s místními farníky. Po mši naše cesta pokračovala, tentokrát už pěšky podél Labe a 
později Cidliny až do Libice. Cesta proběhla celkem rychle a příjemně, pokud bych 
vynechala nenasytné komáry, kterým zřejmě naše společnost přišla velice příjemná, 
a proto se v ní ve velkém shromažďovali. Když už jsme se přibližovali k Libici, zjisti-
li jsme, že tam zrovna je pouť s několika atrakcemi. Kvůli hlasité hudbě jsme se ne-
mohli dozvoniti ani dotlouci na lidi, kteří nám měli půjčit klíče od pastoračního do-
mu, kde jsme měli přenocovat. Asi po 45 minutách usilovného snažení a modlení 
nám majitel domku konečně otevřel. :-) Hned jak jsme si odložili věci, vyrazili jsme 
se podívat na pouť.  
 Druhý den po snídani jsme se odebrali na Slavníkovské hradiště, kde nám byl 
přidělen velice namáhavý úkol: nanosit lavičky pro všechny účastníky poutní mše 
svaté. Lavičky byly velice těžké a v našem skromném počtu (tři holky, jeden kluk a 
kaplan) to bylo zcela nemožné. I přesto, že jsme nakonec nemuseli odnosit všechny 
lavičky, jsme si z této „milé práce“ odnesli nespočet modřin a ran.  
 Po náročném úkolu nás čekala v Libici v kostele sv. Vojtěcha modlitba za krá-
lovehradeckou diecézi a po ní průvod na Slavníkovské hradiště. Tam se konala mše, 
jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Dominik Duka. I naše malá skupinka 
slavila úspěch. Druhým úkolem bylo přečíst přímluvy, kterých se ujali Terka Cine-
rová a Jirka Karela. Po mši jsme se odebrali k pastoračnímu domku, kde na nás če-
kalo občerstvení, zejména párky, na které jsme se strašně těšili. Poté jsme sice una-
vení, ale nadšení z celého výletu jeli domů. :-) 

Jolča Hlavová 
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Slovensko 
Ve dnech 7. – 11. května se uskutečnil výlet kutnohorského společenství mládeže na 
Slovensko. Jeli jsme do Veľkých Uherců na střední Slovensko, kde jsme měli zázemí 
na místní faře.  
 První den jsme šli na kalvárii za vesnicí a projít se po okolí. Naše procházka 
zahrnovala i cestu přes vypuštěnou nádrž, a tak nás pochopitelně nenapadlo nic 
lepšího, než vyzkoušet pevnost podloží takové čerstvě vypuštěné přehrady. Ač byl 
povrch rozpraskaný a trochu se s námi houpal, skoro všichni se dostali na druhou 
stranu bez úhony. Poznali jsme také tatínka pana kaplana Foltána, který nás už při 
prvním setkání nenechal na pochybách, že ač jsou naše vědomosti sebelepší, nikdy 
nebudou dost dobré. :-) Ten den jsme ještě šli na mši svatou do sousedního městeč-
ka Pažit, kde jsme byli poprvé nuceni čelit tvrdé realitě slovensky mluvené mše. :-)   
 Následující den jsme se jeli podívat na zubry do Topoľčianek a poté jsme opé-
kali buřty na zřícenině hradu Hrušňov. Strávili jsme velice příjemné odpoledne 
u Foltánů v zahradním altánku, kde nám 
společnost dělal pan Foltán a při té příle-
žitosti si nás stihl přezkoušet snad ze vše-
ho, co jsme si za naši pestrou školní kari-
éru stihli zapamatovat. Ukázalo se, že 
toho moc nebylo. :-) Poté jsme zašli do 
nedaleké vesničky na další slovenskou 
mši a tentokrát se nám už podařilo odpo-
vědět poslední větu správně („Bohu 
vďaka“), což výrazně posílilo naši sebedůvěru, a tak jsme se pokoušeli mluvit slo-
vensky až do doby, kdy jsme potkali prvního skutečného Slováka, který naši sebedů-
věru zase až neslušně rychle snížil. :-) Z tohoto krátkého časového úseku, kdy jsme 
si mysleli, že umíme slovensky, jsme si odnesli několik nezapomenutelných výrazů, 
jako například auťjoe (tj. auto).  
 V sobotu jsme se vypravili do Nitry, kde jsme měli objednanou velice zajíma-
vou přednášku v klášteře růžových sester, které žijí v klauzuře. Měli jsme mši 
v jejich kapličce Nejsvětější Trojice, poté jsme se prošli po městě, byli jsme na Nit-
ranském hradě a u Nitranského biskupství.  
 Sobotu a vlastně celý výlet jsme zakončili sladkou tečkou: zmrzlinou v městě 

Partizánske. 
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Helena Böhmová  

Marta Jeřábková 

Cyklopouť 
V sobotu 30. května jsme se společně s P. Foltánem vydali na cyklopouť do Roztěže. 
Vyrazili jsme v půl druhé od arciděkanství a po chvíli cesty nastal první problém - 
nevěděli jsme, kudy se vlastně do Roztěže jede. Tento problém jsme však rychle vy-
řešili pomocí mapy a navigace. Cesta tam byla náročnější, než jsme čekali, ale dojeli 
jsme v pořádku, až na drobné odřeniny a jedno píchlé kolo. V Roztěži už čekali další 
poutníci, a to paní Jeřábková a rodilý Kutnohorák pan Svěrák. Zde jsme měli v malé 
útulné kapličce mši svatou, při které P. Foltán zdůraznil vzor Panny Marie jako slu-
žebnice. Poté jsme se občerstvili sušenkami a svačinami od maminek a vydali se na 
zpáteční cestu, tentokráte jinou trasou. Jednoho účastníka cyklopoutě jsme však 
kvůli defektu na jeho závodním bicyklu museli nechat na poutním místě. Ale neboj-
te se, rodiče si ho vyzvedli. Cestou už žádné další ztráty ani karamboly nebyly, a tak 
jsme v pořádku dojeli domů.  
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Rádi bychom vám poděkovali za podporu, které se nám dostalo v týdnu, kdy nám 
bylo nejhůř. Ať už tato podpora byla duchovní, organizační nebo materiální – velmi 
si toho vážíme. Ve chvíli, jako je tato, jsme si naplno uvědomili, že nejsme sami, že 
jsme součástí živého společenství, které sdílí nejen radosti, ale i těžkosti. Děkujeme 
tedy, že jste sdíleli a sdílíte naši bolest, protože bychom ji sami nedokázali unést. 
Prosíme i nadále o vaše modlitby. Kéž vás Pán provází svým požehnáním. 

Jitka Jeřábková s dětmi 

Jak jsme prožili v sakristii Velikonoce 
„Mám na zahradě prázdné ulity od šneků, nehodily by se ti?“ „Jé, ty už sis uděla ten 
hnědý kulatý ubrus, nepůjčila bys mi ho, prosím tě?“ „Nemáš náhodu doma veliko-
noční osení?“  Tak takové a podobné starosti (kromě jiných) řešily maminky zapoje-
né do přípravy postních a velikonočních sakristií pro děti. 
 Sakristie inspirované pedagogikou Franze Ketta opravdu vyžadovaly o něco 
delší přípravu.  A tak nejedna maminka, stejně jako já, ocenila například velikonoč-
ní vigilii, kdy se mohla zcela sama za sebe, nerušena malou drobotinou, ponořit do 
vnímání jejího průběhu. 
 Je neděle ráno, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. V sakristii je třicet dětí a jedno 
druhému popořadě kreslí do ruky srdíčko a 
oslovuje ho jménem. Ano, i Pán Ježíš zná naše 
jméno a má nás rád. Tak to Alenka, která zrov-
na vede sakristii, vysvětluje dětem. Děti sedí 
okolo zeleného ubrusu, na kterém je z hnědých 
šátků udělaný kříž, u jehož paty je z černého 
šátku kapsička, ze které vykukuje bílý šátek. 
Alenka přidá k černému šátku, který představu-
je jeskyni, kámen. Jde o kámen, který byl odva-
len od vchodu do jeskyně, když byl Ježíš vzkří-
šen. V jeskyni zůstala složená rouška - bílý šá-
tek. 
 Děti nakonec celý obraz na zemi krásně ozdobí. Na řadu přijdou mušličky, 
korálky, usušené šípky i květiny. Obraz promlouvá hlubokým dojmem i na dospělé-
ho. 
 Děkujeme všem maminkám, které se podílely na přípravě postních a veliko-
nočních sakristií. Obě jsme s Mařenkou v sakristiích načerpaly podnětné myšlenky. 

Tereza Šedivcová s Mařenkou 

PODĚKOVÁNÍ 

REPORTÁŽE 

Pouť do Lurd 
Ve dnech 1. – 5. května organizovala České velkopřevorství Suverénního řádu mal-
tézských rytířů svou řádovou pouť do Lurd. V tomto termínu se tradičně sjíždějí do 
Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských pomoc-
ných organizací spolu s velkým počtem nemocných. Tak se schází každoročně téměř 
deset tisíc poutníků z celého světa, aby uctívali Pannu Marii. Velkou zásluhou pana 
arciděkana Jana Uhlíře dostal bratr úhradu této letošní pouti od občanského sdru-



 

  
13 

Marie Maříková 

žení Cesta 121. Byl to nesmírný dar Boží, říkali jsme, že to Panna Maria dává bratro-
vi jako dar k jeho čtyřicetiletému jubileu kněžského svěcení. 
 Letělo se z Prahy letadlem o kapacitě 189 míst. Ve skupině bylo padesát členů 
ošetřovatelského a pracovního týmu, kteří se starali o nemocné poutníky. Členové 
tohoto týmu jsou převážně rytíři a dámy Českého velkopřevorství a spříznění dobro-
volníci. Na letišti byl i každému z nás „přidělen“ jeden dobrovolník, který se o nás 
po celou dobu pouti staral. 
 Z Prahy jsme odlétali téměř s hodinovým zpožděním a na letišti v Tarbes 
jsme přistáli ve 14:20 po více než dvouhodinovém letu. Asi po hodinovém čekání 
jsme se autobusem dostali do Lurd. Tam jsme se ubytovali ve speciálním domě Ac-
cueil Notre Dame. Je umístěn na břehu řeky Gávy, nedaleko jeskyně zjevení. 
 Ačkoli stále hodně pršelo, měli jsme před večeří mši svatou u jeskyně. Ne-
mocným byla přidělena rikša, dvoukolový vozíku se stříškou, který tahal jeden 
z dobrovolníků. Kněží sloužili mši svatou v jeskyni, kde na ně nepršelo. Tělo Páně 
roznášeli pod deštníkem. Neustálý déšť jakoby snášel mír a milosti pro hluboké pro-
žívání nejsvětější oběti. 
 Druhý den byl budíček již v 5:45, snídaně v 6:15 a mše svatá v 7:30 v kapli sv. 
Josefa. Pro stálý déšť se křížová cesta nemohla konat venku, ale v kapli v pátém po-
schodí budovy, ve které jsme byli ubytováni. Po obědě bylo osobní volno, účastníci 
pouti se však po Lurdech mohli pohybovat jen v doprovodu dobrovolníka.  
 Po společné modlitbě růžence bylo po večeři procesí se svíčkami. V sobotu se 
ráno opět brzy vstávalo a po snídani byla mše svatá v Růžencové bazilice, kde i Češi 
měli svůj oltář. Velmi dojímavá byla odpolední adorace před bazilikou. Díky Bohu 
bylo již pěkné počasí, takže se mohli všichni sejít na tomto velkém prostranství. Ti-
síce věřících z různých končin světa se shromáždilo k uctívání Spasitele. Bylo ne-
smírně povznášející, když po výzvě kněze toto obrovské množství lidí zcela ztichlo a 
vzdávalo hold svému Pánu. 
 Podobné ticho zavládlo v bazilice Pia X. i v neděli, kdy se zde shromáždilo 
více než dvacet tisíc věřících různých národností. Mše svatá byla proto sloužena la-
tinsky a celebrující kněz přednesl homilii francouzsky, anglicky a německy. Když se 
po čas mše svaté několikrát zpívalo Aleluja, člověk měl dojem, jako by tato mohutná 
chvála pronikala nebesa svou zbožností.  
 Celý pobyt v Lurdech by se mohl nazvat školou modlitby a lásky k bližnímu. 
Vždyť společné i samostatné rozhovory s Bohem a uctívání Panny Marie byly oprav-
du naplněné láskyplným soustředěním a zbožností. Zvlášť dojemná byla starostli-
vost dobrovolníků o nemocné. Všichni se podíleli na přípravě a průběhu pouti dob-
rovolně a zdarma. Účast na pouti i pobyt v Lurdech si sami platili.  
 V pondělí byla mše svatá opět v bazilice Pia X. za účasti více než 20 000 věří-
cích a byla na poděkování Panně Marii a s prosbou o pomoc nemocným.  
 Díky Bohu za všechny milosti, kterých se nám v Lurdech dostalo. Bohužel 
doba pobytu na tomto krásném poutním místě rychle uplynula a v pondělí jsme již 
odjížděli na letiště v Tarbes. Opět jsme měli zpoždění a do Prahy jsme se vrátili po 
páté hodině odpoledne. 
 Bohu díky, že jsem mohla bratra na této milostiplné pouti jako samoplátce 
doprovázet a že jsme se s pomocí Boží vrátili domů v pondělí večer kolem osmé ho-
diny. Mnohonásobné „Zaplať Pán Bůh“! 



 

  

Poutní zájezd do Rakouska 
Ve dnech 8. až 11. května 2014 se konala farní pouť po rakouských klášterech. Naše 
putování se velmi vydařilo a já bych se s vámi ráda podělila o své zážitky. 
 Na začátku naší cesty jsme všichni dostali plán cesty s popisem míst, která 
navštívíme. To se ukázalo jako velmi dobrý nápad, každý den bylo totiž v plánu na-
vštívit dva až tři kláštery a i při nejlepší vůli by se zážitky brzy začaly plést dohroma-
dy. První klášter, který jsme zhlédli, se nacházel nedaleko Vídně, poslední kousek 
od Lince. Nebyla jsem na prohlídce všech, někde jsem si prohlédla jen kostel a kláš-
terní budovy zvenku, někde křížovou cestu. 
 Mezi všemi kláštery určitě kraloval benediktinský klášter v Melku, v našem 
průvodci popsaný jako nejvýstavnější a nejhonosnější. Toto označení rozhodně ne-
zklamalo. Klášter se nachází v malebné krajině na skále nad řekou Dunaj a po staletí 
byl duchovním a kulturním centrem celé oblasti. Klášter je jednou z nejvýznamněj-
ších rakouských barokních staveb vůbec. Právem je tato stavba zapsaná i na sezna-
mu památek UNESCO. 
Líbily se mi všechny kláštery, obdivovala jsem bohatou barokní výzdobu jejich kos-
telů a udržované klášterní budovy. Krásný byl třeba Verdunský oltář v augustinián-
ském klášteře Klosterneuburg, nádvoří cisterciáckého  kláštera  Heiligenkreuz  
s platany, prohlídka s poutavým výkladem v Lilienfeldu, gotický kostel v Neubergu, 
rokoková výzdoba kostela ve Wilheringu… 
 Poutní městečko Mariazell, které jsme navštívili druhý den našeho putování, 
mě opravdu nadchlo. Tolik lidí sem po staletí putovalo, aby Panně Marii děkovali a 
prosili, a teď, při mši svaté, jsme mohli děkovat a prosit i my. Krásným zážitkem 
byla i křížová cesta na kopci s výhledem na sluncem ozářené město a okolní hory. 

Sem bych se chtěla znovu podívat. 
 První dvě noci jsme byli 
ubytováni v St. Pöltenu. Večer 
jsme si prohlédli historický střed 
města, vystavěný v barokním sty-
lu. Ne nadarmo se St. Pöltenu 
přezdívá hlavní centrum rakous-
kého baroka. Zajímavostí je, že na 
výstavbě města se podíleli i stavi-
telé kláštera v Melku. Třetí noc 
jsme strávili  v  Altausee. 
V Altausee se nachází největší 

aktivní solný důl v Rakousku; kdo měl zájem, mohl se zúčastnit jeho prohlídky.  
 Poslední den, v neděli, sice pršelo, ale i v dešti bylo městečko Hallstadt, ležící 
na břehu stejnojmenného jezera, krásné. A ještě jsme stihli navštívit  dva poslední 
kláštery a slavit  mši svatou. 
 Domů jsem se vracela nadšená z tolika zážitků. Nadšená nejen tím, co všech-
no jsme viděli a navštívili, ale i pěknou atmosférou a radostí ze společenství, které 
celou pouť provázely. Při mších svatých a ranních i večerních modlitbách v autobuse 
jsme mysleli na své blízké, kteří s námi na pouti nebyli a v přímluvách za ně prosili. 
 Krásné byly nejen kláštery a města, která jsme navštívili, ale i okolní příroda. 
Projížděli jsme malebným podhůřím Alp a z oken autobusu se nám nabízel úchvat-
ný výhled na okolní vesničky a údolí. Příjemná byla i večerní posezení s kytarou a 
písničkami, setkání a povídání s ostatními. 
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 Myslím, že poutní výlet do Rakouska se moc vydařil. Chtěla bych poděkovat 
Monice Trdličkové za perfektně připravený program a neúnavnou péči o nás, pout-
níky, za její humor a laskavý přístup. Děkuji i oběma otcům, kteří nás provázeli, otci 
Janovi za duchovní vedení a otci Radkovi za odborný výklad o navštívených památ-
kách, tlumočnici Ivě, panu řidiči, že nás v pořádku přivezl domů.  A našemu Pánu a 
Panně Marii, že nás po celou pouť ochraňovali. 

Hana Janovská 
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Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 
V sobotu 17. května se sešly děti z královéhradecké diecéze, aby oslavily její 350. 
narozeniny. Z naší farnosti sem vyrazila tři auta, respektive dvanáct dětí a čtyři do-
spělí. Mottem setkání byla věta: „Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce 
znají mne.“ (Jan 10, 14) 
 Pro děti byl připraven zajímavý interaktivní program na celé dopoledne. 
Během něj se mohly sezná-
mit s historií a současným 
životem v královehradecké 
diecézi a s jejím patronem, 
sv. Klimentem. Program 
probíhal v těchto tematic-
kých okruzích: Dějiny die-
céze v obrazech hradeckých 
biskupů (s prohlídkou gale-
rie, kaple a knihovny 
v biskupské rezidenci); 
Svatý Kliment, patron die-
céze, úcta k Bohu a ke sva-
tým; Jaké to bylo ve škole řeholních sester a jak učily i hluchoněmé děti; Proč se 
stavěly mariánské sloupy; Bratrstvo dobré smrti a víra ve vzkříšení; Příběh barev 
v odívání kněží a v liturgii; Výtvarná dílna – erby biskupů, ornamenty liturgických 
rouch.  
 Naše děti se zúčastnily povídání o patronu diecéze, sv. Klimentovi, o jeho ži-
votě i o jeho mučednické smrti. Na závěr si vyrobily z papíru kotvu, znak sv. Kli-
menta, který ji měl přivázanou na krku v okamžiku smrti. A také se seznámily se 
školou, kterou vedly řeholní sestry, a s tím, jak učily i hluchoněmé děti. Zajímavým 
zážitkem bylo seznamování se znakovou rečí. Děti dostaly špunty do uší, aby nic 
neslyšely.  
 Setkání vyvrcholilo ve 14 hodin mší svatou v katedrále. Během liturgie jsme 
slyšeli biblické texty z neděle Dobrého pastýře, které hovořily o křestním povolání. 
Děti se setkaly s pomocným biskupem Josefem Kajnekem. Behem homilie bylo 
každé dítě zavoláno svým jménem a otec biskup každému osobně požehnal na výraz 
toho, že pastýř zná své ovce jménem.  
 Jako dárek dostal každý z účastníků speciální pexeso s podobiznami všech 
biskupů, kteří stáli v čele diecéze od jejího založení v roce 1664, a samozřejmě také 
narozeninový dort. 
 Všem se nám v Hradci moc líbilo a tešíme se na další setkání za dva roky. 

Magdaléna Vaľková 



 

  

Vzpomínka na první svaté přijímání   
Když se řekne první svaté přijímání, každý z nás si představí něco jiného. Někdo 
krásně oblečené děti, někdo první nesmělou zpověď, někdo pana faráře. Když si 
však řeknu první svaté přijímání roku 2014, vybaví se mi jedenáct párů nadšených 
dětských očí, které s úžasem, zatajeným dechem a zájmem sledují katechezi otce 
Filipa. Nikdo z nich se neodváží rušit druhé ani slovem ani pohledem. Jeho povídání 
přímo hltají. 
 Když jsme se začátkem února my, rodiče, sešli s otcem Filipem, který nám 
představil svou vizi katechezí před prvním svatým přijímáním, říkala jsem si: „To je 
borec… Jak dokáže zaujmout jedenáct živých dětí v pátek ve večerních hodinách? 
A on to skutečně dokázal. 
 Ke katechezím jsme se scházeli v páteční večery po mši svaté. Celkem bylo 
sedm setkání a každé z nich bylo okořeněné nějakou zajímavostí. Osmiletým a deví-
tiletým dětem se dostalo vysvětlení a názorné ukázky řady těžko představitelných 
věcí. Například, že čistá duše je jako průhledná nádoba naplněná vodou a jakmile do 
ní dáme jen malinkou kapičku inkoustu (hříchu), stane se z ní špinavá neprůhledná 
voda, že i ten malinkatý hřích dokáže tak krásnou čistou duši zničit. Povídali jsme si 
o ráji, o prarodičích Adamovi a Evě, o jejich hříchu a vyhnání z ráje, o Noemovi a 
jeho arše, o Jozefovi, který se dostal do egyptského zajetí, o izraelském národu, který 
otročil v Egyptě, o deseti egyptských ranách, o Mojžíšovi, který vyvedl izraelský ná-
rod ze zajetí. Jak lze uchopit symboliku Starého a Nového zákona a předat ji dětem? 
Jednoduše, musíte je vtáhnout do děje. A tak seděly na koberci, jedly „chléb z nebe“, 
který Hospodin seslal Izraelcům. Hodovaly a pozorně naslouchaly, co otec Filip po-
vídal.  
 Nevím, zda to bylo otcem Filipem, nebo rodiči, které měly za zády, ale takhle 
jsem děti nepoznávala. Byly klidné, plné zájmu a otázek. Otec Filip se ptal a ony od-
povídaly, jak věděly, jak jim srdce říkalo, a často měly pravdu. Bylo krásné pozoro-
vat tak čisté dětské duše, jak žízní po pravdě a vědomostech o Kristu. Při pohledu na 
ně jsem si vzpomněla na obraz z Písma, kde děti přicházejí k Ježíši a On je učí: 
„Nechte maličké přijít ke mně, neboť jejich je království nebeské.“ (Lk 18, 16) 
 I zkoušení Desatera mělo něco do sebe. Děti byly ze začátku sice dost vystre-
sované, ale jakmile zjistily, že pan farář je netrestá, všechen strach z nich opadl. Po-
znaly, jak Bůh dal Mojžíšovi deset přikázaní pro všechny lidi, nejen pro Izraelce na 
poušti, ale i pro nás. Že jsou to takové dopravní značky, podle kterých máme jezdit 
svým životem.  
 Nedílnou součástí přípravy na první svaté přijímání byl víkend společně strá-
vený na faře, tentokrát bez rodičů. A tak si otec Filip, otec Jan a Patricie Koubská 
vzali obdivuhodné sousto, které hodlali zkousnout - postarat se o jedenáct dětí celé 
dva dny. Ale myslím, že i to jim vyšlo. Loučení s rodiči v sobotu ráno bylo místy až 
„tragické“, ale děti nakonec nelitovaly, že strávily společný čas na faře bez rodičů. 
Byl pro ně připraven program s katechezemi, povídaly si o poslední večeři, kterou 
pak večer také zažily, a nebyla nouze ani o hry, díky hezkému počasí i v parku pod 
Vlašským dvorem. Usínání v cizím prostředí asi nebylo to nejlehčí, co je přes víkend 
potkalo, ale nakonec všechny do půlnoci usnuly a ráno plny očekávání přišly na mši 
svatou, kde byly představeny celému farnímu společenství. Velký dík patří Patricii 
Koubské, která připravila tablo s jejich fotografiemi „rostoucími“ na kmeni vinné 
révy.  
 Velkým a zároveň trošku stresujícím krokem byla pro naše děti svátost 
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ROZHOVOR S JANEM ŠIMONEM 

Život Honzy Šimona je v poslední době samá novinka. Je 
čerstvým absolventem kurzu Alfa v naší farnosti a je to te-
prve pár měsíců, co jsme ho mohli začít potkávat v našich 
kostelích. Nedlouho předtím poznal Boží působení ve svém 
životě a začal se zajímat o to, co pro něj Bůh dělá a kam ho 
vede. A to nejlepší nakonec: Honza je úplné Boží novoroze-
ně. O letošních Velikonocích přijal svátosti křtu, biřmování 
a eucharistie. To všechno je důvodem k tomu, abychom mu 
položili alespoň pár otázek a rozhovor s ním otiskli v našem 
Zpravodaji. :-) 
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Magdaléna Vaľková 

smíření. K jejímu přijetí jsme se sešli v pátek 30. května po mši svaté. V kostele pro-
běhla krátká pobožnost, bohoslužba slova a pak bylo každé dítě osobně doprovoze-
no otcem Filipem do zpovědnice, kde jej svým vlídným slovem povzbudil do dalších 
dní. Rozhřešení proběhlo před zpovědnicí. Poté každé dítě dostalo bílou růži na zna-
mení čisté duše, aby ji před oltářem dalo do společné vázy. Děti pak přistupovaly 
před oltář, kde se přežehnaly vodou z křtitelnice a pomodlily se modlitbu, která jim 
byla uložena za pokání při svátosti smíření. Bylo nádherné pozorovat tváře ustraše-
ných dětí, když odcházely do zpovědnice, a pak jejich rozzářené oči, když se ze zpo-
vědnice vracely. Co se asi uvnitř stalo? Při téhle vzpomínce si se slzami v očích uvě-
domuji, jak Bůh působí i skrze naše děti a učí nás 
dospělé, že máme být jako ony. Upřímní, plni 
radosti a úžasu z Boží Lásky.   
 Jak probíhala samotná slavnost prvního 
svatého přijímání, většina z vás ví, protože jste 
byli přítomni. Bylo to nádherné a přitom tak jed-
noduché a upřímné, děti byli vzorné, nerušily se 
navzájem, pozorně sledovaly průběh mše svaté, 
vše proběhlo hladce a bez problémů, děti si celou 
slavnost náramně užily a přijetím Pána Ježíše do 
srdcí se jim otevřel další rozměr Boží Lásky.  
 Po skončení slavnosti za mnou přišla moje 
dcera a řekla mi, že to byl nejkrásnější den jejího 
života, že má konečně v srdci Pána Ježíše. Myslím 
si, že tím vyjádřila podstatu věci. Jen mě nikdy nepřestane udivovat, jak se Bůh dá-
vá poznat i tak malým dětem, že si tohle dokáží uvědomit. Svou dceru stále beru 
jako malou holčičku, která ničemu nerozumí a které musím všechno vysvětlovat… 
Ale ona už rozumí! 
 Za to i za všechno, co bylo spojeno s přípravou a samotným průběhem první-
ho svatého přijímání patří velké díky otci Filipovi, který přistupoval k dětem 
s velkou láskou, trpělivostí a spontánností, kterou děti vycítily a velmi ocenily. Otče 
Filipe, ještě jednou děkujeme za vše. Ať vám Bůh stále žehná ve vašem povolání, 
kterým nám sloužíte. Také bych chtěla poděkovat katechetce Patricii Koubské, která 
děti vedla a vyučovala na hodinách náboženství. A velké díky patří samozřejmě také 
všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti. 



 

  

Díky za pozvání i za celý rozhovor. Přeji ti 
mnoho Božího požehnání a věřím, že se 
budeš mezi ostatními křesťany vždycky cítit 
jako doma. :-)  

Katka Grenarová  
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Honzo, pověz nám napřed něco o so-
bě. Odkud pocházíš, co tvá rodina, 
kde žiješ, čím se živíš, co tě baví? 

Jmenuji se Jan Šimon a je mi 28 let. Narodil 
jsem se v Kutné Hoře, tady jsem taky žil se 
svými rodiči a svou sestrou do svých 18 let. 
Nyní žiji v nedaleké vesničce, na Klukách. 
Na své dětství moc rád vzpomínám. Díky 
svému otci a dědovi a jejich vedení k práci se 
dřevem jsem si už v mládí našel cestu ke 
svému budoucímu povolání. Pracuji jako 
truhlář a má práce mě naplňuje. V mém 
životě je nepostradatelná hudba, vztahy s 
mými blízkými a také si rád vyjedu provětrat 
hlavu na koni. :-)  
 
V Krista jsi uvěřil poměrně nedávno. 
Můžeš nám popsat, jak se to stalo? 
Kudy vedla tvá cesta k víře? 

Po téměř pětiletém vztahu, který jsem proží-
val doslova naplno, se tento vztah rozpadl a 
s ním i můj smysl života. I díky alkoholu a 
drogám, ve kterých jsem nacházel útěchu, 
jsem se dostal až do stavu beznaděje. To, co 
jsem si doposud vybudoval ve svém životě, 
se nakonec rozpadlo jak domeček z karet. 
Věděl jsem, že takto nemohu pokračovat dál. 
Rozhodl jsem se pro léčebnu, do které jsem 
také nastoupil. Vnitřně jsem cítil hluboký 
vděk za tento krok a postupně se mi začaly 
vynořovat otázky ohledně smyslu života a 
existence „Přesahující-ho". 
 Byl to Martin Matyska, kdo mi bě-
hem pobytu v léčebně daroval Nový zákon. 
Po jeho přečtení jsem „otevřel dveře“ do 
něčeho ještě ne zcela pochopitelného a přija-
telného, ale utvrdil jsem se v tom, že chci jít 
po této cestě dál. Nebylo tak úplně jednodu-
ché zbavit se předsudků o církvi. Často jsem 
si kladl otázky a žádal po Bohu odpovědi. Co 
ti lidé na mši dělají? Jaký to má smysl? Co 
oni mají a já ne? 
 
Letos na jaře ses také účastnil kurzu 
Alfa. Mohl bys nějak shrnout, co ti 
tato zkušenost dala či vzala? 

O kurzu Alfa jsem se dozvěděl od pana fará-
ře Uhlíře. Již na prvním setkání se mi líbilo. 
V naší skupince jsem se setkal ale i s rozlič-
nými názory na Boha a víru. Moje víra neby-
la ještě tak hluboce zakořeněna, proto se 
mnou některé názory silně otřásly. Po cestě 

domů a doma jsem pak dlouho do noci pře-
mýšlel, proč jsem v diskuzi nedokázal vhod-
něji reagovat. I přesto jsem si díky Alfě uvě-
domil důležitost víry v mém životě. 
 
No a o Velikonocích jsi přijal svátost 
křtu. Jak jsi to prožíval a jak se máš 
teď, po pár týdnech? 

Od července minulého roku jsem začal spo-
lečně s již zmíněným Martinem Matyskou 
jezdit do Plzně, do Komunity Jana Křtitele. 
Už od první návštěvy se mi tam moc líbilo, 
byla tam skvělá atmosféra a cítil jsem vřelé 
přijetí od tamní komunity. Zde jsem vstoupil 
do katechumenátu a po nějakém čase jsem 
byl pokřtěn. Křest probíhal ponořením, poté 
jsem přijal dary Ducha svatého a první eu-
charistii. Moc jsem se těšil a byl to pro mě 
výjimečný okamžik. Jsem rád, že patřím do 
rodiny církve. 
 
Co je podle Tebe důležité, aby církev 
(teď myslím nejen kněze a biskupy, 
ale prostě všechny lidi, kteří chodí do 
kostela) nabízela mladým lidem, kte-
ří hledají Boha?  

Že kostel není jen pro staré a od narození 
pokřtěné lidi, to jsem už pochopil. Ale cesta 
do něj není díky předsudkům vždy tak jed-
noduchá. Proto si myslím, že je dobré rozší-
řit evangelizaci. Být zde pro druhé a svým 
životem jim pokud možno být dobrým pří-
kladem. 
 
Máš na srdci ještě něco, co bys chtěl 
čtenářům Zpravodaje říct? 

Rád bych se zmínil o tzv. Domu modlitby, 
který máme zde v Kutné Hoře. Jedná se o 
společenství lidí, kteří se schází k modlitbě a 
vzájemnému sdílení. Toto společenství je 
otevřeno pro všechny, kteří svou vírou aktiv-
ně žijí, a také pro ty, kteří jsou hledající nebo 
na pochybách. Ti, kdo cítíte, že je to psáno 
pro vás, jste mezi nás srdečně zváni. :-)  



 

  

Václav Schuster 
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Nedávno (je to tak sedm osm let) vysílal Český rozhlas – Radiožurnál rozhovor 
s jistým fyzikem. Fyzik byl patrně astrofyzik; vyznačoval se klidným hlasem, snahou 
hovořit pokud možno jen o tom, co vzápětí hodlal vysvětlit, a až překvapivě boha-
tou, vstřícnou slovní zásobou. V průběhu většiny vysílacího času věnovaného rozho-
voru bylo tématem osidlování odlehlých částí vesmíru a komplikace, které s tím 
souvisejí, zejména svízele týkající se dopravy lidí a materiálu do vzdáleností počíta-
ných na světelné roky nebo jejich desítky.  
 Po uplynutí poloviny celkového času pořadu se posluchačům naskytla mož-
nost položit komunikativnímu vědci zvídavé otázky. První se týkala energie potřeb-
né k takovému cestování. Pan astrofyzik hovořil o účinnosti získávání energie anihi-
lací hmoty, která by musela být větší (ta účinnost) než v případě explodování ato-
mové nálože, neboť kdyby byla jenom taková, musela by vesmírná loď s sebou mít 
zásobu paliva těžkou jako Měsíc (ten náš místní Měsíc, na kterém před časem hop-
kali Američani).  
 Druhá otázka se týkala času, který na to všechno máme. Do kdy je nezbytné, 
aby někdo odsud ze Zeměkoule odcestoval někam jinam; a je to vůbec nezbytné?  
Pan fyzik se rozhovořil o horizontu několika málo miliard let, kdy se změní aktivita 
našeho Sluníčka; z jeho slov vysvitlo, že bude zářit čím dál víc a na Zemi bude čím 
dál větší teplo, až docela za hranici snesitelnosti. Vyvolávalo to dvojí dojem. Jednak 
že to bude skoro za chvilku, což bylo tísnivé; ale zároveň, vědec mluvil tak rozumně 
a uspořádaně, že to člověka uklidňovalo – dávalo to tušit, že někde mezi námi třeba 
chodí lidé, kteří toho vědí daleko víc než my, ostatní posluchači Radiožurnálu, a by-
lo vlastně příjemné přenechat jim zneklidnění plynoucí z této věci.  
 Padlo ještě několik dalších otázek a nutno přiznat, že byly inteligentní. Napří-
klad se týkaly míry potřebné genetické rozmanitosti těch, co by se stěhovali, a nut-
nosti spolupráce a nezbytnosti provádění zdánlivě nesmyslných experimentů a tak. 
A pak zavolal nějaký pán, který se jmenoval Jiří. Nejprve 
poděkoval panu moderátorovi i panu astrofyzikovi za pří-
jemný pořad a vyjádřil své kladné hodnocení úrovně a 
různorodosti dotazů, které zatím byly položeny. Říkal: 
„Mluvíte o tom velmi srozumitelně a věcně, až je to všech-
no skoro pochopitelné. Ale víte, to všechno jsou technické 
podrobnosti. Ono je tak nějak jasné, že Slunce se asi jed-
nou vysvítí... a předtím bouchne... a naše Země nebude 
obyvatelná... – ale víte, mně nějak není zřejmé – proč 
byste lidi stěhoval někam jinam? Vždyť je tady… (chvilku 
hledal to slovo) vždyť je tady všude... no, nepořádek. Ne-
bylo by lepší nechat to tak a říct si, že se třeba někde jinde vyvine něco lepšího? – 
Promiňte, že jsem to řekl tak bez obalu,“ řekl ten muž, ačkoli to řekl se značným 
obalem.  
 Jeho otázka vyvolala pocítitelné napětí, ale pan astrofyzik obstál i v této 
zkoušce nevykolejitelnosti. Když odpovídal, skoro to působilo dojmem, že se při tom 
usmívá. Řekl: „Děkuji panu Jiřímu za jeho otázku. On prostě reprezentuje ten dru-
hý názor.“ Nám, posluchačům, bylo v tu chvíli hezky: nacházeli jsme se ve společ-
nosti slušných lidí. V ten okamžik se blízká budoucnost několika málo miliard let 
zdála o poznání méně katastrofická.  
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  16. – 20. 06. Děti provázejí v chrámu sv. Barbory 

Út 17. 06. Slavnostní požehnání Infocentra u chrámu sv. Barbory (15:00) 

St 18. 06. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 18. 06. Kavárna s překvapením: film Pošli to dál (19:00 – arciděkanství) 

Čt 19. 06. Slavnost Božího Těla (18:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 22. 06. Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory) 

Čt 26. 06. Mše sv. na poděkování za uplynulý šk. rok v CMŠ (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 27. 06. Mše sv. na poděkování za uplynulý šk. rok na CG (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 27. 06. Poutní mše svatá v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (18:00) 

  28. 06. – 05. 07. Tábor Slunečního kmene v Honezovicích 

Ne 29. 06. Poutní mše svatá na Nové Lhotě (10:30) 

Pá 04. 07. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 05. 07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (mše svatá v 9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 13. 07. Poutní mše svatá v Křeseticích (10:30) 

  19. – 26. 07. Chaloupka družiny Concordia v Liberku 

Ne 20. 07. Posvícení v Paběnicích (10:30) 

So 26. 07. Pouť ve Zdeslavicích (17:00) 

  26. – 27. 07. Oslava svátku sv. Jakuba 

Po 28. 07. 100 let od vypuknutí 1. světové války (mše svatá v 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 01. 08. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 15. 08. Poutní mše svatá v kostele Matky Boží Na Náměti (18:00) 

So 16. 08. 820. výročí obce Třebonín (mše svatá v 11:00 v kostele sv. Matouše) 

  22. – 26. 08. Cykločundr 

Po 01. 09. Mše svatá na zahájení školního roku v CMŠ (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 02. 09. Mše svatá na zahájení školního roku na CG (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 05. 09. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 07. 09. Poutní mše svatá na Roztěži (15:00) 

  11. – 14. 09. Farní výlet do Králík 

  12. – 20. 09. Varhanní festival na konci léta 

Ne 14. 09. Posvícení na Nové Lhotě (10:30) 

Út 16. 09. Jednání Pastorační rady farnosti (po mši svaté na arciděkanství) 

Čt 18. 09. Zahájení výuky náboženství a první mše svatá pro děti 

Ne 21. 09. Sbírka na církevní školství 

Čt 02. 10. Začátek kurzu Alfa 

  05. – 07. 10. Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově 

So 25. 10. Farní zájezd do katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové 

KALENDÁŘ AKCÍ 



 

  


