
 

  

Zpravodaj 
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2

/2
0

16
 

b
ře

ze
n

 

Milí farníci, 
nedávno jsem volal svým přátelům, abych jim pogratuloval k narození prvního dítě-
te, syna. Čekal jsem, že z něj budou mít radost. Ale nečekal jsem, že jejich radost 
budu i po telefonu tak hmatatelně vnímat. V paměti mi utkvěla jedna věta: „Honzo, 
to je neskutečný zázrak.“ Ve všech ostatních se jinými (ale i stále stejnými) slovy 
snažili vyjádřit, jak jsou šťastní a jak je ten Boží tvor krásný. Měli prostě radost ze 
života, který mění život jejich… 
 O Velikonocích budeme též svědky nového zrození. Pět katechumenů přijme 
o velikonoční vigilii křest. Už nyní, když mluví o svém vztahu ke Kristu, hledají slo-
va radosti. Jsou to možná slova, která slýcháme 
často, ale my můžeme vnímat, že v těchto lidech 
se děje něco pro ně výjimečného, že mají upřím-
nou radost. Na křest se těší, protože vědí, že je-
jich život bude ještě více spojen s Kristem. Pros-
tě mají radost ze Života, který mění život jejich… 
 První, překvapující radost a nadšení 
z narození dítěte či ze slavnosti křtu časem ze-
slábne. Přijdou běžné starosti či jiné radosti. 
Zůstane však radost možná tišší, ale trvalá a stá-
le přítomná. Člověk na ni nebude ani myslet, ale 
bude vědět, že jeho život už nikdy nebude jako před tím. Radost z nově narozeného 
života či setkání s tím, který je sám Život, prostě mění lidské životy…  
 Kéž o Velikonocích všichni prožijeme radost nejen ze životů svých dětí, ale 
především radost ze Života, který za nás zemřel a byl vzkříšen, abychom my mohli 
žít v Něm. Pane Ježíši, ať radost z tvého Života stále a trvale mění životy naše. 
 Požehnané a radostné Velikonoce vám ze srdce přeje  

P. Jan Uhlíř 

Gesto mytí nohou v liturgii Zeleného čtvrtku 
Gesta v křesťanské liturgii mají různé významy. A v průběhu dějin se občas tyto vý-
znamy také měnily. K jedné změně dochází i letos, v liturgii večerní mše svaté Zele-
ného čtvrtku, kdy si připomínáme poslední večeři Páně, při níž Ježíš ustanovil eu-
charistii. Dříve se podle Římského misálu při této liturgii myly nohy pouze mužům. 

Tím toto gesto velmi silně ukazovalo na společen-
ství dvanácti apoštolů kolem Pána Ježíše.  
 Papež František velmi stojí o to, aby do po-
předí vystoupil hlavní smysl tohoto gesta, kterým je 
služba lásky a odpuštění hříchů. A to samozřejmě 
potřebujeme všichni, muži i ženy. Řečeno volně 
podle slov samotného Pána Ježíše: křtem jsme 
všichni vykoupáni, ale zároveň všichni potřebuje-
me, aby nám On ve svátosti smíření čas od času 

Aktuality a pozvánky 
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 Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla 
duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, 
kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš 
do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. 
A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budou-
cím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmít-
nu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné 
utrpení.“ 
 

1. den: Modlem e se za celé lidstvo.  
 Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na 
naše hříchy, ale na důvěru, kterou máme v tvou nekonečnou dobrotu: přijmi nás 
všechny do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na 
věky! Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem i Duchem svatým.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na celé lidstvo, a především na 
ubohé hříšníky: jejich jedinou nadějí je nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho 
Pána Ježíše Krista: pro jeho bolestné utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom 
všichni společně na věky oslavovali tvou všemohoucnost. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

2. den: Modlem e se za duchovenstvo, jehož prostřednictvím  stéká na 
lidstvo milosrdenství Boží. 
 Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází všechno dobré, rozmnož milosti 
v duších svých kněží, řeholníků a řeholnic, aby důstojně a úspěšně plnili své povin-
nosti na tvé vinici a všechny ostatní povzbuzovali slovem i příkladem k náležitému 
uctíváni tvého milosrdenství na věky.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na zástup dělníků na své vinici - 
na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky tvého Syna 
a našeho Pána Ježíše Krista: obdař je silou svého požehnání a uděl jim více svého 
světla, aby mohli dobře vést ostatní po cestách spásy a zprostředkovat jim tvé milo-
srdenství. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
 

umyl nohy. A proto papež František rozhodl, že od 
letoška mohou být mezi těmi, komu jsou myty 
nohy, i ženy. Tím se lépe vyjádří různost i jednota 
Božího lidu. Protože se jedná o novinku, rozhodla 
se letos jít příkladem pastorační rada kutnohorské 
farnosti. A tak za pár dnů uvidíme poprvé v Kutné 
Hoře mezi oněmi dvanácti i ženy.  

P. Zdeněk Sedlák 

Novéna k Božímu milosrdenství 
V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu 
Kowalskou, aby vybízela lidstvo k hluboké a neo-
chvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna 
k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal 
napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začí-
ná na Velký pátek a končí v sobotu před 
2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svát-
kem Božího milosrdenství. 
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3. den: Modlem e se za všechny křesťany.  
 Nejmilosrdnější Ježíši, který hojně uděluješ své milosti všem z pokladu Boží-
ho milosrdenství, vezmi všechny své věrné křesťany do svatyně svého nejmilosrd-
nějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky. Pokorně tě o to prosíme pro lásku, 
která tě spojuje s Otcem a Duchem svatým.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na věrné duše jako na milované 
dědictví tvého Syna, pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je 
svou ochranou, aby nikdy neztratily tvou lásku a poklad svaté víry, ale aby se všemi 
zástupy andělů a svatých oslavovaly tvé nesmírné milosrdenství na věky. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

4. den: Modlem e se za pohany a nevěřící, kteř í ještě neznají Boží m ilosr-
denství. 
 Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi světlem celého světa, vezmi do Svatyně svého 
nejmilosrdnějšího Srdce pohany a nevěřící, kteří tě ještě neznají: nechť paprsky tvé 
milosti je osvítí, aby i oni spolu s námi oslavovali dobrodiní tvého milosrdenství na 
věky.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, 
kteří ještě neznají nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: 
přitáhni je do světla Evangelia, aby pochopili, jak velkým štěstím je milovat tebe 
a oslavovat tvé milosrdenství na věky. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

5. den: Modlem e se za ty, kteř í zůstávají m im o církev, aby se vrátili 
k jednotě s ní.  
 Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama a neodmítáš světlo těm, kteří tě 
o to pokorně prosí: vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše těch, kteří 
zůstávají mimo církev, a přitáhni je svým světlem k jednotě s církví, aby spolu s ná-
mi velebili hojnost tvého milosrdenství na věky.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše těch, kteří zůstávají mi-
mo Kristův ovčinec: nehleď na jejich slabost, ale na lásku a hořké utrpení svého Sy-
na, před nímž On tak vroucně tě prosil, aby všichni byli jedno (Jan 17, 21) - učiň, 
aby se co nejrychleji vrátili k tvé jednotě a spolu s námi oslavovali tvé milosrdenství 
na věky. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

6. den: Modlem e se za děti.  
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem,“ vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše dětí i těch, kteří se 
po vzoru dětí stali tichými a pokornými, uvádějí nebe v nadšení a jsou vonnou kytič-
kou před trůnem nebeského Otce. Učiň, aby stále přebývali v tvém Srdci a neustále 
velebili Boží milosrdenství.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše dětí i na duše všech ti-
chých a pokorných, kteří se nejvíce podobají tvému Synu a vůní svých ctností se po-
vznášejí k tvému trůnu. Otče milosrdenství, prosíme tě pro lásku a zalíbení, které 
máš v těch duších, požehnej celému světu, abychom všichni spolu vzdávali stále čest 
tvému milosrdenství. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

7. den: Modlem e se za ctitele m ilosrdenství Božího.  
 Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je Láska sama, vezmi do svatyně svého 
nejmilosrdnějšího Srdce duše, které obzvláště ctí a oslavují velikost Božího milosr-
denství, zahrň je stále větším milosrdenstvím a podpírej je milostí vytrvalosti, sta-
tečnosti a trpělivosti.  
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Seminář o přístupnosti církevních památek 
V návaznosti na probíhající obnovu věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba se 
chystá seminář s názvem Církevní památky (téměř) bez bariér. Uskuteční se v pon-
dělí 4. dubna od 9 hodin, Řím skokatolická farnost – arciděkanství Kutná 

Hora jej pořádá ve spolupráci s dalšími příjemci grantů 
z tzv. Norských fondů a partnerem z norské strany. Účast při-
slíbila i J. E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského krá-
lovství v ČR. 
 Příspěvky semináře se budou zabývat odstraňováním 
nejrůznějších druhů bariér, které člověku brání ve vstupu do 
chrámu nebo mu nějakým způsobem narušují autentičnost 

-red- 

 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše, které obzvláště oslavují 
a uctívají tvou největší vlastnost, to je bezedné tvé milosrdenství, jejichž ústa jsou 
plna hymnů tvé chvály a ruce plné skutků milosrdenství k bližním: pokorně tě pro-
síme, abys jim především prokázal stále větší milosrdenství podle důvěry, kterou 
v tebe skládají, na základě tvého slibu, že je budeš chránit jako svou čest, vždycky, 
a zvláště v hodinu smrti. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

8. den: Modlem e se za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spra-
vedlnosti. 
 Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Buďte milosrdní, jako i váš Otec je mi-
losrdný,“ vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše v očistci.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše v očistci a pro bolestné 
utrpení Krista Pána a pro hořkost, kterou bylo naplněno jeho Nejsvětější Srdce, 
ukaž jim své milosrdenství. Pokorně tě prosíme, abys na ně hleděl jen skrze rány 
svého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, jehož milosrdenství převyšuje 
spravedlnost. Amen.  
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 
  

9. den: Modlem e se za vlažné duše, které K ristu Pánu způsobily tolik  
utrpení v Getsemanech. 
 Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama, přiveď do svatyně nejmilosrd-
nějšího Srdce všechny vlažné duše. Ponoř je do ohně své čisté lásky a rozehřej znovu 
jejich srdce svou horlivostí, aby i ony chválily tvé nevyčerpatelné milosrdenství.  
 Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na vlažné duše. Pokorně tě pro-
síme pro hořké utrpení tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista a pro 
jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, zapal je novou horlivostí pro tvou slávu 
a vlej do jejich srdce opravdovou lásku, aby v ní vydávaly svědectví skutky milosr-
denství zde na zemi a chválily tvé milosrdenství na věky. Amen. 
 Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Korunka k Božímu milosrdenství. 

Korunka k Božímu milosrdenství se m odlí na růženci.  
 Začíná modlitbami Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha.  
 Na zrnkách pro Otče náš se modlíme: „Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, 
Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za 
hříchy naše a celého světa.“  
 Na zrnkách pro Zdrávas Maria se modlíme:“ Pro jeho bolestné utrpení smiluj 
se nad námi a nad celým světem.“  
 Na závěr modlitby se modlíme třikrát: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Ne-
smrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“ 
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a plnost zážitku. Jedná se tedy o bariéry nejen fyzické, ale i kulturní, psychologické, 
komunikační… Podrobnosti o programu najdete na webových stránkách farnosti 
(www.khfanrost.cz) nebo na nástěnce v kostele. 
 Účast na semináři je zdarma, je však nutné se registrovat u Soni Telecké 
(e-mail: sona.telecka@khfarnost.cz, tel.: 732 653 055) do 24. března. Místo konání 
bude upřesněno podle počtu účastníků. 

-red- 

Diecézní setkání ministrantů  
„Diecézko“ pro ministranty a ministrantky se letos uskuteční o víkendu  
15. – 17. dubna. Tentokrát se bude setkání konat v  Želivě, v klášteře pre-
monstrátů. V Želivě je jedna ze svatých bran naší diecéze, a proto setkání bude prá-
vě zde. U příležitosti Svatého roku milosrdenství tak budou moci ministranti spo-
lečně touto branou projít. Motto setkání je více než jasné, a to: „Milosrdní jako 
Otec“.  
 Setkání je určené pro ministranty ve věku od 7 do 18 let. Zájemci z naší far-
nosti se mohou hlásit u Jaroslava Boušky (e-mail: jaroslavbouska@centrum.cz) do 
10. dubna. Na setkání zve P. Filip Foltán, který je v naší diecézi pověřený pastorací 
ministrantů.  

-red- 

Večery chval 
Milí farníci, přijměte pozvání na večer chval, setkání, kde společnými modlitbami 
a písněmi chválíme Boha. Občas je tu i možnost 
přímluvné modlitby.  
 Večery chval se konají v Křeseticích, v koste-
le sv. Markéty, vždy od 19 hodin. Nejbližší setkání 
bude 16. dubna, a to s promluvou Bohouše Pečen-
ky. Následuje sobota 14. května, to k nám zavítá 
P. Filip Foltán. Na dalším setkání, 11. června, usly-
šíme Miloše Hejzlara. 
 Během dubnového a květnového večera nám 
bude hrát chválící kapela církve bratrské Asaf, 
v červnu přijede zahrát kutnohorská mládežnická schola Kusch. 
 Těšíme se na shledanou při společné chvále Pána. manželé Kubošovi 

Lucie Hrubá  

Biskupské svěcení P. Tomáše Holuba 
V sobotu 30. dubna v 10:30 bude v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni vysvěcen 

na biskupa náš bývalý kaplan P. Tomáš Ho-
lub. Rádi bychom v tento významný den byli 
s ním, a proto nabízíme možnost společně 
vyrazit na západ.  
 Katedrála je menší než kutnohorský 
chrám svaté Barbory, tudíž budeme bohosluž-
bu sledovat venku na náměstí na velkoploš-
ných obrazovkách.  
 Kdo by měl zájem do Plzně jet, může se 
do 10. dubna přihlásit u Moniky Trdličkové 
(e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 

396). Podle počtu zájemců se zvolí způsob dopravy a bude stanovena hodina odjez-
du. 

-red- 

 

http://www.khfarnost.cz/wordpress/wp-content/uploads/Pozvanka-na-seminar-Cirkevni-pamatky-temer-bez-barier.pdf
http://www.khfarnost.cz/wordpress/wp-content/uploads/Pozvanka-na-seminar-Cirkevni-pamatky-temer-bez-barier.pdf
mailto:sona.telecka@khfarnost.cz
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Pouť do Sudějova 
Nenechte si ujít jarní výlet! Již popáté se chystá pouť za rodiny do Sudějova. Letos 
vychází 1. května na neděli, program na místě se tedy plánuje beze mše svaté, tu je 
možné navštívit ten den v naší farnosti v obvyklých časech a kostelích, jak jsme při 
nedělích zvyklí. 
  

 Program pouti: 
 7:00  mše svatá v chrámu sv. Barbory, po mši požehnání pro pěší skupinku  

Skupinu vede František Malík (tel.: 724 932 554). Trasa je dlouhá 
22 km. Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus.  

 11:00  sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba  
 Skupinu vede Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820). Vhodné pro cyk-

listy, kteří ujedou 20 km tam i zpět. Loni se potkali u kostela jen man-
želé Vokounovi a vyjeli sami, neváhejte se přidat, 40 km není tak moc 
a zpátky je to z kopečka :-)  

 13:15  odjezd autobusu  
 Autobus staví na zastávkách: Nová silnice (Centrum), U Billy (u vcho-

du), U Divadla, U Avie, Na Karlově. Není nutné se zapisovat na žádný 
seznam kvůli rezervaci místa.  

 14:00  modlitba růžence v kostele sv. Anny v Sudějově  
 14:30  májová pobožnost s promluvou, zasvěcení rodin Panně Marii 
 15:00  občerstvení a program pro děti  
 16:30 slavnostní požehnání v kostele 
  následně odjezd autobusu do Kutné Hory 
 

 Pokud má někdo zájem a možnost pomoci s pohoštěním, prosíme o přihláše-
ní u Moniky Trdličkové (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396), která 
byla tak hodná a koordinaci občerstvení si vzala opět na starost. 
 Jak jinak strávit první květnovou neděli, než s farní rodinou, v přírodě, 
v pohybu a s Pánem Bohem? Tak tedy s Pánem Bohem a na shledanou v Sudějově!  

Lucie Grenarová 
e-mail: grenarovalucie@seznam.cz 

tel.: 736 409 972  

Májové pobožnosti 
V květnu se budou v na-
šich kostelích konat tra-
diční májové pobožnosti, 
modlitby k Panně Marii. 
V Kutné Hoře budou na-
vazovat na každou večer-
ní mši svatou, kromě 
těch čtvrtečních. Na ves-
nicích se budou májové 
pobožnosti konat podle 
rozpisu v tabulce. V úterý 
3. a 24. května (mše na 
Roztěži) v Kutné Hoře 
mše svaté nebudou. 

ne 01. 05. 11:00 Grunta  

út 03. 05. 16:00 Třebonín  

út 03. 05. 18:00 Roztěž  

út 10. 05. 16:00 Paběnice  

út 10. 05. 17:00 Křesetice  

čt 12. 05. 18:00 Malešov  

út 17. 05. 16:00 Hraběšín 

út 24. 05. 16:00 Třebonín  

út 24. 05. 18:00 Roztěž  

-red- 



 

  

Mše svatá za šlechtice, kteří se postavili proti okupaci  
Ve čtvrtek 26. května v 17 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá za 
šlechtice, kteří v letech 1938 a 1939, navzdory tlaku nacistického Německa, pode-
psali deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému 
národu, tzv. „Prohlášení české a moravské šlechty proti okupantům.“ 
 Mše svatá bude sloužena při příležitosti zahájení výstavy Šlechtická poselství, 
která bude probíhat od 25. května do 3. července tohoto roku ve Spolkovém domě 
v Kutné Hoře. Touto mší uctíme památku 85 zástupců z 33 šlechtických rodů, kteří 
se postavili za svou vlast a nesli kruté následky tohoto svého rozhodného či-
nu. Připomínáme je zároveň v době 700. výročí narození Karla IV., neboť většina 
těchto signatářů jsou právě potomky krále českého a císaře římského, Otce naší 
vlasti. Mši bude celebrovat P. Jan Uhlíř. 
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Kateřina Daczická (redakčně upraveno) 

Pouť seniorů na Svatou Horu u Příbrami 
Nejkrásnější jarní měsíc, květen, je již po několik staletí zasvěcen Matce Boží. Proto 
jsme se rozhodli v jeho závěru, 31. května, uspořádat nejen pro seniory z naší far-
nosti pouť do nově zrekonstruované 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie na 
Svaté Hoře u Příbrami.  
 Den začneme prohlídkou bazili-
ky a přilehlých ambitů, poté bude ná-
sledovat mše svatá. Celý areál Svaté 
Hory vybízí k individuálnímu ztišení, 
meditaci či modlitbě. Odpoledne se 
naše pozornost obrátí k rokokovému 
zámku v Dobříši. Nabízíme volitelný 
program: možnost prohlídky reprezen-
tačních sálů a pokojů v zámku nebo návštěvu francouzského parku. V sousedství 
zámku je kostel Nejsvětější Trojice, zde se pomodlíme a poprosíme Matku Boží 
o ochranu české země.  
 Odjezd z Kutné Hory je stanoven na 7. hodinu ranní, autobus nás bude čekat 
u Billy, Předpokládaný příjezd návrat bude v 17:30 tamtéž. Zájemci se mohou hlásit 
u Marie Cvešprové (e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz, tel.: 739 156 358) nebo na 
seznamu v kutnohorských kostelích (bude k dispozici po Velikonocích). Cena pout-
ního zájezdu (náklady na cestu autobusem) je ve výši 200 Kč na osobu. 

Monika Trdličková 

 

První svaté přijímání 
V letošním školním roce se na první svátost smíření a první svaté přijímání připra-
vují v Kutné Hoře čtyři děti: Vendulka Pelikánová, Kuba Teplý, Evelínka Třísková 
a Miriam Kubošová. Jejich „vzdálená“ příprava probíhá ve čtvrtečních hodinách 
náboženství. 
 Jejich bezprostřední příprava začne po Velikonocích a připojí se k nim 
i Amálka Nováková. Amálka pochází z Červených Peček a tam i navštěvuje hodiny 
náboženství. Protože se tam na svaté přijímání připravuje sama, dohodla se její ma-
minka, která pochází z Kutné Hory, s panem farářem Uhlířem, že k bezprostřední 
přípravě bude dojíždět k nám. 
 Tyto děti budou o letošním svátku Božího milosrdenství, tj. 3. dubna, při mši 
svaté u sv. Jakuba představeny farnosti. Ke svatému přijímání poprvé přistoupí 
v neděli 5. června. 

P. Zdeněk Sedlák 

 



 

  

Noc kostelů 
Už po několik let se při Noci kostelů chrámy a kostely naší farnosti na jednu noc 
proměnily v aktivní „přístavy“ poutníků a návštěvníků. Noc kostelů se tak stává i 
v našem městě již tradiční akcí. 
 Letošní motto „Jeho brány zůstanou přes den otevřené, noc tam už nebu-
de,“ (srov. Zj 21,25) plně vyjadřuje rozhodnutí papeže Františka otevřít Svatou brá-
nu v bazilice sv. Petra a následně i další brány po celém světě a zpřístupnit tak cír-
kev lidem slabým, zraněným a přehlíženým.  
 Nabízíme vám možnost v pátek 10. června projít otevřenými dveřmi přímo do 
kostelů v našem městě. Program pro jednotlivá místa se tvoří, již nyní vám ale mů-
žeme nastínit přehled kostelů, které budou do Noci zapojeny: Svatý Jakub, Svatá 
Barbora, kaple Božího těla, kostel Matky Boží Na Náměti, Svatý Jan Nepomucký, 
kaple svatého Václava ve Vlašském dvoře, v okolí se přidají například kostely v Kře-
seticích, Malešově a Jakubu.  
 V chrámu sv. Barbory o letošní Noci kostelů zazní autorská Suita pro varhany 
Michala Hanuše, varhanní skladby čtyřručně zahrají Michal Hanuš a Viktor Dareb-
ný. Rovněž ve Svaté Barboře se s P. Janem Uhlířem budete moci zamyslet nad obřa-
dem svátosti manželství a proniknout do jeho symboliky. V kostele svatého Jakuba 
bude připraven večer na téma sedmi slov, která Pán Ježíš vyslovil na kříži; program 
vyvrcholí jedinečným koncertem od Josepha Haydna: Sedm posledních slov Vyku-
pitelových na kříži zahraje věhlasné Škampovo kvarteto. Za spolupráci na této 
dramaturgii děkujeme organizátorům Mezinárodního festivalu Kutná Hora.   
 Při letošní Noci kostelů budeme opět spolupracovat s církvemi regionu. Veš-
keré informace naleznete na stránkách www.nockostelu.cz a na letáčcích 
v kostelích. 

Monika Trdličková 

Foťte kříž pro letní výstavu v kostele sv. Jakuba 
V prosinci loňského roku byl na věž našeho farního kostela umístěn nový kříž, zho-
tovený podle důmyslného návrhu architekta Norberta Schmidta. Od té doby máme 
možnost jej spatřovat v různých podobách, které mu dává okolní obloha a dopadají-
cí paprsky slunce. Jak bylo řečeno při jeho požehnání, kříž je snový objekt, který 
zneklidňuje… A nyní nastává doba, ve které bude nový kříž zneklidňovat nejen naše 
pohledy, ale také objektivy našich/vašich fotoaparátů. Tak neváhejte a foťte!  
 Vaše fotografie budou vystaveny 23. července v rámci oslav svátku našeho 
patrona přímo v kostele; zůstanou zde až do konce září. Své příspěvky zasílejte do 
30. června v elektronické podobě a v co nejvyšším rozlišení na e-mailovou adresu 
monicatrd@seznam.cz; pokud budete chtít, uveďte i autora a datum pořízení. Bližší 
informace získáte u Moniky Trdličkové na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonu 
607 188 396. Vyhrazujeme si právo došlé fotografie do výstavy nezařadit. 

-red- 

Pozvání k Svatojakubské pouti  
 

Milý Poutníče, 
Zveme tě na dlouhou a náročnou cestu.  
Cestu, kterou nazýváme poutí.  
Cestu, která nebude jednoduchá. 
Cestu, kde se dotkneš ticha, bolesti, radosti, osamění i přátelství. 
Cestu, kde se dotkneš vlastního srdce. 
Hned na začátku ti neskrývám, že to bude cesta náročná. 
 

Pokud se rozhodneš, budeš muset překonávat denně mnoho obtíží a překážek. 
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Budeš postaven před nelehká rozhodnutí. 
Budeš odsouzen zdolat denně kilometry poutě. 
Budeš bičován nejen deštěm, ale i žhavým sluncem. 
Poneseš svůj batoh a nejednou pod ním padneš. 
Ale možná potkáš někoho, kdo ti setře pot z čela a dá napít. 
Půjdeš dál a dál. A bude se ti to zdát nekonečně daleko… 
 

Možná zažiješ hlad a žízeň. 
Možná tvou hlavu ozdobí koruna úpalu. 
Možná se ti budou cestou vysmívat. 
Možná tě budou litovat, ale nepomohou ti s tvými puchýři. 
Budeš svlečen ze svých slupek a masek, které ti na této cestě nejsou k ničemu. 
Budeš křižován poutí. 
A tam někde na konci … dojdeš domů. 
 

Správně se ptáš. 
Co z toho? 
Nevím. 
Ale tuhle cestu šlo již miliony poutníků a další miliony ji znovu a znovu půjdou. 
A to, co poutník dostává, se slovy vyjádřit nedá. 
Ty, můj milý Poutníče, však očekávej ten dar největší. 
Obdržíš Milosti Boží. 
Pro každého budou připraveny v hojnosti a podle jeho gusta. 
Víc ti, Poutníče, nabídnout nemohu. 
 

Nejen proto, že je letos Svatý rok milosrdenství, bude nás doprovázet „záchranná 
četa“ s vozidlem, která vypomůže v čase nejvyšší nouze. A ráda! Ty však zodpovědně 
zvaž své rozhodnutí vydat se na cestu s ohledem na její ochotu, síly, trpělivost a 
možnosti. 
 

Poutníci si vždy pomáhali a pomáhají. Ale ty spoléhej na Toho, který tě na tuto ces-
tu zve a který pomáhá nejvíce. 
 

Pokud tě tyto drsné řádky bolí a 
rozhodnutí vydat se na pouť 
v tvé mysli slábne, věz, milý 
Poutníče, že s námi můžeš puto-
vat třeba jen omezený počet dní. 
Záleží na tvých možnostech a 
zodpovědném přístupu. Rozpis 
denních tras je k dispozici a bu-
de ještě upřesněn v závislosti na 
sjednaném ubytování na konci 
každé trasy. Počítej však, že den-
ně poputuješ mezi dvaceti a tři-
ceti kilometry. 
 

A pro ostatní, kteří se této slasti poutě raději vzdají, mám dobrý nápad. Pojďte 
s námi v duchu. V modlitbě nás doprovázejte, v dobrém vzpomínejte a my vás pone-
seme v srdci s sebou. A tak budeme po celou dobu spolu a nic, ani protivenství po-
časí, bolesti a nesnáze cesty nás nerozdělí… a nakonec se v cíli naší poutě v domě 
Hospodinově sejdeme. 
 

Tak jako Abrahám či Samuel odpověděl na Hospodinovo volání, odpověz i ty. Podí-
vej se do svého srdce a dej vědět, zda tato pouť je i pro tebe a jakým způsobem 
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se na ní můžeš spolupodílet. A nemusíš se spoléhat jen na své síly. Svatý Jakub jde 
s každým poutníkem už z jeho domova. Buen Camino! 

Za svatojakubský poutní tým 
Honza Pospíšil  

Sraz poutníků na startu pouti je v pátek 15. července v polském městě Krzeszow 
(kousek za hranicemi), kde poutníci přespí. Dopravu do Krzeszowa si každý pout-
ník zajistí sám. V sobotu 16. července ráno vyrazí na pouť do Kutné Hory, dlouhou 
asi 210 km.  
 Organizátorem je Jan Pospíšil, řečený Pošťák. Na telefonu 602 326 625 vám 
podá podrobnější informace. Na pouť se můžete přihlásit u něho nebo u Moniky 
Trdličkové (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396), která bude zajišťo-
vat doprovod poutníků.  
 Je možné se na společnou cestu přidat i v jejím průběhu. Pokud máte jen 
omezené časové možnosti (rozhodnete se jít třeba dva či tři dny), můžete se k pout-
níkům připojit kdekoli. Podrobný itinerář (kde kdy budou poutníci přebývat a kde 
je možné na ně narazit) bude uveřejněn v nejbližší době. 

Cykločundr 2016 
Na konci letních prázdnin jsou již tradičně kluci zváni na cykločundr. Protože na 
letošní ročník jsou zvány i mladší děti (od devíti let), cykločundr tentokrát nebude 
putovní. Po celou dobu budeme ubytováni u P. Milana Romportla na faře v Borové 
u Poličky. Krajina kolem je sice kopcovitá, ale nádherná. Můžeme se podívat nejen 
do nedaleké Poličky, ale hlavně do Toulovcových maštalí, Žďárských vrchů či Lito-
myšle. Kromě cyklistiky budou mít kluci možnost zažít i jiné radosti jako společné 
mše svaté a tematické (či nahodilé) diskuze o víře.  
 Z Kutné Hory se bude odjíždět ve čtvrtek 25. srpna odpoledne, návrat je plá-
nován na pondělí 29. srpna večer. Do Borové se přesuneme auty, jídlo bude zajiště-
no po celou dobu cykločundru. Finanční příspěvek je stanoven na 500 Kč za jedno 
dítě. Zájemci se mohou hlásit do konce května u Jiřího Kárníka (e-mail: 
jiri.karnik@email.cz, tel.: 608 272 181). Budu velmi potěšen, když s námi pojedou i 
účastníci předešlých putovních cykločundrů, kteří budou moci svým mladším ka-
marádům předávat své bohaté zkušenosti :-) 

P. Jan Uhlíř 

S pastelkami po chrámu sv. Barbory 
Ve spolupráci s Evou Chupíkovou, ilustrátorkou, textařkou, nakladatelkou a vůbec 

skvělou osobou, vznikla v edici Průvodci s pastelkami 
publikace o kutnohorském chrámu sv. Barbory, která 
nese ve zmíněné řadě důstojné číslo 50.  
 Brožurka je trochu omalovánkou, trochu prů-
vodcem, trochu pracovním listem a trochu i učebnicí. 
Atraktivní a přehlednou formou zpracovává nejdůle-
žitější informace o chrámu a podněcuje návštěvníka 
k aktivnímu prožitku a zároveň je krásnou památkou 
na něj. Je určená hlavně dětem (ty mladší budou při 
práci s ní potřebovat pomoc rodičů), ale nadšení budí 
i u dospělých.  
 Od března je k dostání přímo v chrámu a ve 
farním infocentru za cenu 55 Kč. 

-red- 
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Poděkování za misijní koláč 
V neděli 6. března se naše farnost zapojila do akce Misijní koláč - tradiční sbírky na 
podporu misií. Letos se výroba výborných a „usměvavých“ koláčků soustředila do 
nové farní kuchyně, kde se po celou předchozí sobotu jaksepatří činily šikovné ruce 
dobrovolných farních pekařek. Jejich práce a štědrost farníků pro misijní koláč vy-
nesly celkem 9 000 Kč. Za zdárným průběhem a koordinací celé akce stojí Anička 
Hylská, které tímto moc děkujeme :-) 

Monika Trdličková 

Nabídka práce a brigády 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora hledá do svého pracovního 
týmu kolegy, kteří mají pozitivní vztah k církvi a památkám a chtějí být součástí je-
jich rozvoje. V současné době hledáme uchazeče na pozice: 
 

Vedoucí průvodcovské a informační služby 
Nabízíme: 

 Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito 

 Nástup ihned 

 Přátelské pracovní prostředí 

 Možnost seberealizace 

 Pestrou náplň práce (organizace práce zaměstnanců, komunikace 
s nadřízenými a podřízenými, provoz informačních a průvodcovských služeb, 
správa webových stránek a sociálních sítí, spolupráce s městským úřadem, dal-
šími organizacemi a ostatními partnery, vytváření celkové koncepce informač-
ních a průvodcovských služeb v souladu s pastoračními aktivitami farnosti) 

Požadujeme: 

 Angličtinu slovem i písmem 

 MS office 

 Flexibilitu 

 Schopnost nadhledu 

 Vztah k církvi a Kutné Hoře, turistickému ruchu, umění, historii 

 Komunikační dovednosti a reprezentativní vystupovaní 

 Osobní nasazení, invenci a zodpovědnost 

 Minimálně středoškolské vzdělání podmínkou 

 Zkušenosti s vedením lidí, v cestovním ruchu a znalost církevního prostředí 
výhodou 

V případě zájmu zasílejte prosím své životopisy včetně motivačního dopisu a sou-
hlasu se zpracováním osobních údajů na adresu eliska.nekolova@khfarnost.cz. 
Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů vás nebudeme moci zařadit do výbě-
rového řízení. Děkujeme za pochopení. 
 

Administrativní pracovník informační služby 
Nabízíme: 

 Dohodu o provedení práce s možností přechodu na pracovní smlouvu  
(1/2 úvazek) 

 Nástup ihned 

 Přátelské pracovní prostředí 

 Pestrou náplň práce (administrativní podpora chodu jednotlivých provozoven, 
správa a kontrola finančních záležitostí, péče o nabídku zboží a jednotlivá 11 
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prodejní místa, vedení skladové evidence zboží a zajišťování provozu skladu, 
organizace práce zaměstnanců úklidu) 

Požadujeme: 
 Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 

 Flexibilitu 

 Zodpovědnost, systematičnost, pečlivost a spolehlivost 

 Zkušenost s prací v MS Office a účetním programem POHODA (není podmín-
kou)  

 Schopnost komunikovat v angličtině výhodou 
V případě zájmu zasílejte prosím své životopisy včetně motivačního dopisu a sou-
hlasu se zpracováním osobních údajů na adresu eliska.nekolova@khfarnost.cz. 
Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů vás nebudeme moci zařadit do výbě-
rového řízení. Děkujeme za pochopení. 
 

Pracovník úklidu 
Nabízíme: 

 Dohodu o provedení práce s možností přechodu na dohodu o pracovní činnosti 

 Nástup ihned 

 Přátelské pracovní prostředí 

 Možnost individuálního přizpůsobení rozpisu služeb podle dohody 

 Náplň práce: úklid jednotlivých provozoven (prodejny infocentra a přilehlých 
veřejných toalet, doplňování spotřebního materiálu, úklid jednotlivých provo-
zoven a kanceláří ve správě farnosti) 

Požadujeme: 

 Flexibilitu 

 Zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost 
V případě zájmu kontaktujte Kamilu Dostálovou na telefonu 603 577 736 nebo  
e-mailu kamila.dostalova@khfarnost.cz.  
 

Sezónní výpomoc v turistickém provozu památek a ve stavební činnosti 
(letní brigáda) 
Zájemci o letní brigádu v oblasti turistických služeb a provozu 
památek farnosti se mohou hlásit u Elišky Nekolové na e-mailu 
eliska.nekolova@khfarnost.cz.  
 Zájemci o brigádu v úseku stavební a technické činnosti se 
mohou obracet na Soňu Teleckou prostřednictvím e-mailu  
sona.telecka@khfarnost.cz. Tato „manuální“ brigáda se bude 
konat v termínu 11. - 22. července. 
 Nejzazším termínem přihlášení na brigádu pro letošní léto 
je 31. březen.  -red- 

Akce mládeže 

Mládežnické mše 
Každou první neděli v měsíci (nejblíže 3. dubna) zpíváme s naši scholou v kostele 
Matky Boží Na Náměti. Zpíváme během nich Pánu chvály stejné jako na jiných, běž-
ných mších, a přeci trochu jinačí. Jsme rádi, že můžeme alespoň občas naše farní 
mše takto doprovodit a tím naším mládežnickým způsobem trochu „oživit“ :-) Moc 
vás na tyto mše zveme, abyste tu naši radost z Pánovy blízkosti mohli prožívat spolu 
s námi a našimi zpěvy! 

Lída Cinerová 
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Velké vikariátní setkání mládeže 
„Vikariátko“ se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. května v Kutné Hoře. Spolu 
s naším kutnohorsko-poděbradským vikariátem se ho zúčastní ještě vikariáty Ústí 
nad Orlicí, Chrudim, Hradec Králové a Litomyšl. 
 Program začne v pátek v 18 hodin mší svatou v kostele sv. Jakuba. Poté se 
s mládeží přesuneme do auly církevního gymnázia, kde bude probíhat večerní pro-
gram. Během večera k nám dorazí jeden velmi vzácný host, na kterého se všichni 
můžou určitě těšit :-) 
 V sobotu bude vikariátní setkání pokračovat velkou hrou po Kutné Hoře, bě-
hem které budou mladí místní i cizí poznávat krásy našeho historického města a 
budou se moci podívat se i na místa, kam se běžný návštěvník města nedostane. 

Světové setkání mládeže v Krakově 
Všechny mladé moc zveme na Světové setkání mládeže s papežem v Krakově. Před-
program bude probíhat od 20. do 25. července v diecézi Swidnica a hlavní program, 
na kterém bude přítomen i papež František, bude od 
25. do 31. července v Krakově. 
 Spolu s papežem půjdeme křížovou cestou, bu-
deme s ním mít večerní a noční vigilii, která bývá vždy 
pro všechny účastníky velmi silným prožitkem, a na 
závěr s ním budeme slavit i slavností mši svatou. 
V Krakově, ve městě sv. Jana Pavla II. (mj. zakladatele 
světových dnů mládeže) a sv. Faustýny Kowalské, na-
vštívíme i mnohá místa spojená s životy právě těchto 
dvou světců a místa jim zasvěcená. 
 Setkání je určeno mladým lidem od 16 let. Ubytováni budeme téměř všichni 
v krakovských katolických rodinách. 
 Cena setkání je dotovaná ČBK a celostátní sbírkou, která probíhala v koste-
lích. Tato dotovaná cena pro celé setkání je stanovena na 5 800 Kč (reálné náklady 
jsou 7 640 Kč); dotovaná cena pouze pro hlavní program v Krakově je 5 400 Kč na 
osobu. Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května. V přípa-
dě přihlášení 1. května a později se platí o 400 Kč více. Pokud z jedné rodiny pojede 
více dětí, je možnost požádat na DCM o slevu (druhé dítě 25 %, třetí a další dítě 
z rodiny 50% z celkové ceny). Pojedeme hromadně autobusem.  
 Přihlášky a další informace najdete na webu krakov2016.signaly.cz. Účet pro 
dárcovské příspěvky na Světový den mládeže je veden Asociací křesťanských spolků 
mládeže, z. s., jeho číslo je: 2900864161/2010. 
 Na Světový den a setkání mládeže chystáme vyjet i s mládeží z naší a okolních 
farností (starší společenství mládeže). Kdyby měl kdokoliv další zájem se k nám při-
dat, budeme jenom rádi :-) 

Lída Cinerová 

Lída Cinerová 

Ekonomická rada farnosti schválila pro mládež z kutnohorské farnosti příspěvek 
na cestu na Světové setkání mládeže v Krakově, a to za podmínky, že se účastník 
přihlásí k letní brigádě ve farnosti (výpomoc v oblasti turistických služeb a provo-
zu památek nebo v úseku stavební a technické činnosti, viz str. 12). Pokud tak uči-
ní, bude účastník Světového setkání mládeže k běžné mzdě za odvedenou práci ob-
darován 60 Kč navíc za každou odpracovanou hodinu. Tyto velkorysé podmínky 
platí do maximální výše 50 odpracovaných hodin.  

P. Jan Uhlíř 

https://krakov2016.signaly.cz


 

  

Chlapci ze Slunečního kmene jsou na Bílou sobotu, 26. března, zváni k pletení veli-
konočních pomlázek. Do práce se pustíme v době normální schůzky, platí tedy sraz 
v 9 hodin v sedlecké katedrále, po zahájení se přesuneme k faře. Proutků by měl být 
na místě zajištěn dostatek pro všechny. 
 Družina Concordia na Bílou sobotu schůzku mít nebude. Děvčata se sejdou 
v neděli 27. března, aby společně ozdobila vajíčka. Sraz je v 17 hodin na sedlecké 
faře. S sebou si vezměte uvařená vajíčka, případně cokoli na zdobení (potravinářské 
barvy, voskovky, samolepky), základní materiál zajistí vedoucí. 
 A protože čas letí, připojujeme už i informace o letním táboře a chaloupce, 
abyste si mohli rezervovat místo v kalendáři. Děvčata z Concordie vyrazí na cha-
loupku ve dnech 6. - 13. srpna do Nových Hradů u Litomyšle. Kluci ze Slunečního 
kmene pojedou na tábor o týden později, 13. - 20. srpna, do Mysletic. Podrobnější 
informace a přihlášky budou k dostání před koncem školního roku.  

Sluneční kmen a družina Concordia 

-red- 

Pastorační rada farnosti 

Pastorační rada se sešla 16. února, a to v novém složení vzešlého z voleb, které pro-
běhly na konci ledna. Jednání bylo zahájeno modlitbou, následovaly sliby a převzetí 
dekretů těch členů, kteří nemohli být přítomni na mši svaté 14. února. Následně 
členové rady mezi sebou vybrali místopředsedu (P. Zdeněk Sedlák), sekretáře 
(Kateřina Grenarová) a zástupce pro ekonomickou radu (Lukáš Kutil). 
 Jednání pokračovalo přehledem aktivit ke Svatému roku milosrdenství a dis-
kusi o uspořádání tzv. bohoslužby smíření. Rada doporučila tuto bohoslužbu zařa-
dit do mše svaté při 5. neděli postní. Dále se hovořilo o tom, jak uchopit výzvu pape-
že Františka a iniciativu 24 hodin pro Pána; vznikla idea, která se realizovala v pá-
tek 4. března v kostele sv. Jakuba.  
 Pastorační rada dále hovořila o křížové cestě městem: shodla se na tom, aby 
začala v 18 hodin. Členové rady si také rozdělili přípravu meditací pro jednotlivá 
zastavení a organizační zajištění celé akce. Velká pozornost byla věnována boho-
službě Zeleného čtvrtku a otázce, zda by měly být k mytí nohou pozvány letos i ženy. 
Rada toto nakonec odsouhlasila, přičemž její členové budou letos právě těmi, kte-
rým P. Jan Uhlíř při Zeleném čtvrtku nohy umyje (viz str. 1 tohoto vydání Zpravo-
daje). Další body jednání se týkaly ostatních dnů tridua, rozsahu otevření kostela 
sv. Jakuba atd.  
 Následoval přehled dalších akcí, revize jejich programu a organizačního zajiš-
tění: diecézní setkání ministrantů, pouť do Sudějova, Noc kostelů, Oslava svátku 
sv. Jakuba. Při té bude slavnostně zakončena nynější fáze etapy farního kostela, 
nedělní mši svatou bude sloužit Mons. Jan Vokál. Členové rady byli také informová-
ni o úmyslu vrátit na věž kostela sv. Jakuba zvon; za tímto účelem vznikla pracovní 
skupina, která připravuje veřejnou sbírku. Ta bude vyhlášena v květnu letošního 
roku a potrvá nejméně do podzimu 2017. 
 Pastorační rada byla také stručně informována o situaci kolem pomoci 
uprchlíkům, kterou farnost nabídla na podzim minulého roku. Jsme nadále ve spo-
jení s Integračním centrem pro cizince v Hradci Králové, jakmile se tam objeví 
vhodní adepti, dostaneme zprávu. Jsme schopni pomoci zajistit bydlení a práci jed-
né nebo dvěma rodinám.  
 Závěr jednání byl věnován zprávám z mateřské školky, gymnázia a charity. 
Rada se ještě krátce zastavila u Světového setkání mládeže a u biskupského svěcení 
Mons. Tomáše Holuba. Příští jednání se koná 5. dubna. -red- 14 
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Stanislava Lisková 

Oblastní charita Kutná Hora 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Rovnodennost v sedlecké katedrále 
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec vás zveme v neděli 
20. března do sedlecké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 
Křtitele. Budeme mít další příležitost sledovat paprsek zapadajícího slunce, který 
v den jarní rovnodennosti osvětluje hlavní oltář katedrály. Zážitek bude obohacen 
hudebním vystoupením souboru Touch of Gospel. Program začíná v 17 hodin, vstup 
do chrámu je možný od 16:30. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj bude věnován 
Středisku rané péče Oblastní charity Kutná Hora.  

-red- 

Krátce po zahájení druhého pololetí školního roku byly týdenní jarní prázdniny. 
V první polovině února navštívila sexta Židovské vzdělávací centrum v Praze a oktá-
va měla svůj maturitní ples. Školní mši svatou jsme 
slavili v klášterním kostele 18. února. Anglický týden 
se letos uskutečnil již v únoru. Hlavními účastníky 
byli zejména studenti septimy, kteří pod vedením 
vyučujících angličtiny Lucie Čechalové a Philippy 
King v angličtině diskutovali na témata uprchlická 
krize, mezilidské vztahy nebo film. Pozornost věnovali i intonaci a rytmu anglické 
poezie. Tři březnové úterky navštívily skupiny studentů kvinty Diakonii v Čáslavi 
a seznámili se zde s náročnou prací tamních zaměstnanců, kteří pečují o mentálně 
a fyzicky postižené klienty. V rámci projektu Rozvoj duchovní dimenze na gymnáziu 
uspořádala škola přednášku proděkana Katolické teologické fakulty Jaroslava Brože 
na téma Spirituální rozměr Božího slova. Se zájmem si ji vyslechli nejen zaměstnan-
ci školy, ale i veřejnost.  
 Výrazných úspěchů dosáhli studenti gymnázia v jazykových olympiádách. 
V okresním kole soutěže v němčině obsadil Tomáš Michálek ze septimy v nejvyšší 
kategorii III A první místo, v kategorii II A byla Šárka Loudátová z kvarty rovněž 
první, na druhém místě ve stejné kategorii se umístila další kvartánka Šárka Truso-
vá. Podobně se dařilo angličtinářům – Šárka Trusová zvítězila ve své kategorii 
v anglické olympiádě, třetí místo obsadila Kristýna Flekalová, taktéž kvarty. Vítězo-
vé obou kategorií postupují do krajského kola.  
 Také v letošním roce se škola zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka pro 
Tibet a 10. března vyvěsila tibetskou vlajku. Připomněla si tak 57. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.  

Reportáže 

Víkend duchovní obnovy pro ženy? Proč ne? 
Hned od první chvíle mi bylo jasné, že takové pozvání se neodmítá. A tak jsem zaba-
lila pár nezbytností, zkontrolovala stav vozidla, vyzvedla štrůdl od babičky a už jsem 
stála před kostelem sv. Jakuba v Kutné Hoře, obklopena zajímavými a zatím větši-
nou neznámými tvářemi… 
 Několik žen stálo na plácku před kostelem a já jsem si říkala, občas se jistě 
vídají na mši, nebo už společně byly na předchozích setkáních… Vyměnily jsme si 
pár milých úsměvů, zazněla nesmělá pozdravení nás dvou nových, katechumenek.
 Nasedly jsme do aut, cesta klidně plynula a pomalu z nás vyprchávaly sta-
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rosti o práci a o rodinu, nebo i myšlenky na to, co jsme ještě nestihly dodělat, či jest-
li jsme na něco nezapomněly. Jaké to asi bude? 
 Čekal nás víkend s nadpozemskou přítomností lásky s rozumností všeho Bytí. 
Na večerní mši svaté se naše srdce spojila s Ježíšem Kristem a já jsem k Němu 
v duchu promluvila s pokorou a láskou. Tolik Ti toho, Pane Bože, chci říci,                                                    
je toho tolik za celý můj život, za ty chvíle kdy jsem Tě  neznala!                                                     
Přijď ke mně, prosím, a zahoj rány v mém srdci… 
 Radost z přítomnosti Boha umocnila i hudba a taneční projevy modlitby. 
Každý pohyb je čistým slovem, znamená vodu, která omývá, a šustivý vánek sukní 
chladí spojené dlaně. Neustále Tě, Bože, chválíme za Tvé dary. Nyní jsme tu, aby-
chom obdarovaly my Tebe! 
 Společenství církve je osnova víry. Bůh nás spojuje, vede nás a cele učí každé-
ho zvlášť. Již víme, jaké je chytit se za ruce, cítit druhého vedle sebe a následným 
sdílením zjistit, jak moc máme k sobě blízko. Bůh nás stvořil bez rozdílů, bez před-
sudků, bez zloby. Stačí mu také podat ruku a zjistit, jaká je Jeho opravdová blízkost. 
Společenství je dar a jsem moc ráda, že jsme získaly nové „sestřičky“, které nás při-
jaly do vzájemné vroucnosti a chtějí se i s námi dělit o Boží přízeň a lásku. 
            Zde jsem se zastavila a náhle popoběhla mílovými kroky k „Tomu Velkému 
Dobru,“ které je v každém z nás. A já slibuji, že jej budu v každém z nás neustále 
hledat a objevovat. 
 Bohu díky... 

Ohlédnutí za duchovní obnovou mužů 
V pátek ve čtyři hodiny jsme od kostela sv. Jakuba vyjížděli plni očekávání, v plně 
naloženém farním Transporteru téměř všichni účastníci duchovní obnovy. Dohro-
mady nás bylo deset. Cílem naší cesty byl Slavoňov.  

První milé překvapení na cestě na mě čekalo u Hradce Králové. Při pohledu 
na věže katedrály Svatého Ducha jsem si totiž uvědomil, že je to bezmála rok, co 
jsme se s mou dnes již manželkou začali připravovat na svátost manželství na bis-
kupství, které je od katedrály, co by kamenem dohodil.  

Na okraji obce Slavoňov stojí dům Mariina zahrada, kde jsme byli během 
duchovní obnovy ubytováni. V něm je i malá kaplička, kde nám P. Uhlíř sloužil po 
příjezdu večerní mši svatou. Po večeři jsme shlédli připravený film Pochyby, 
v hlavní roli s Meryl Streep v pozici přísné ředitelky církevní školy. Tento emotivní 
film s nejednoznačným koncem mezi námi vyvolal zajímavou diskuzi a rozprávěli 
jsme až dlouho do noci. 

Hlavní den duchovní obnovy jsme zahájili ranními chválami a dopoledne 
bylo věnováno svátosti smíření. Nejprve jsme vyslechli přednášku a po té následo-
valo osobní rozjímání nad žalmem (č. 51 nebo 103 – oba jsou k tomu tématu pří-

hodné). Byla možnost učinit tak v upravené 
zahradě, případně okolní krásné krajině. 
V tichu a klidu přírody jsem dokázal jednot-
livým slokám žalmu naslouchat a uvědomo-
vat si jejich obsah mnohem hlouběji, než by 
tomu bylo v, byť prázdném, sále. 
Odpoledne na nás čekala vycházka do Roko-
le, což je zhruba tři kilometry vzdálené pout-
ní místo, kde je v lesíku křížová cesta. U kaž-
dého zastavení si vždy jeden z nás připravil 
krátké zamyšlení a k tomu nějakou lidskou 
slabost, hřích, který se na to váže. Daleko 

Jaroslava Brunclíková 
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Na prahu velikonoční doby jsme oslovili pět „našich“ katechumenů, kteří letos o 
sobotní vigilii přijmou svátost křtu. Otázky jsme položili všem stejné: 

1. Kdy a jak jste začal/a uvažovat o víře v Boha? Jaká byla vaše cesta k rozhod-
nutí stát se křesťanem/křesťankou? 

2. Bylo nebo je pro vás něco těžké přijmout, překonat? Něco, s čím na své cestě 
víry zápasíte nebo s čím jste se museli „poprat“? 

3. Kým je pro vás Ježíš Kristus?  
4. Jak prožíváte období příprav na křest, katechumenát?  
5. Už jste si vybral/a křestního patrona? Kterého a proč? 

Rozhovor s katechumeny 

Víkend s náboženstvím 
Děti, které chodí do náboženství, měly možnost vyrazit v pátek 11. března na víkend 
s katechetkami a kaplanem do Uhlířských Janovic. Vaření se obětavě ujala paní Ja-
na Mudrochová. Možná vás bude zajímat, jak tento víkend krásně popsala Klárka 
Štěpničková za pomoci Máti (=Matyldy) Vaňkové.  
 „Když jsme jeli v pátek do Uhlířských Janovic, bylo nás dvanáct dětí. V pátek 
večer jsme se ubytovávali, hráli a koukali jsme se všichni na krásný film o myšáčko-
vi. V sobotu ráno jsme se nasnídali a pak jsme se všichni šli převlékat, pak šly ty 
menší děti na hřiště a ty větší se připravovaly na svátost smíření. Po přípravě na 
svátost smíření ty velké děti šly také na hřiště. 
 Na hřišti se postupně všechny velké děti vyzpovídaly u pana kaplana. Když 
jsme odcházeli z hřiště šli jsme na faru na oběd, po obědě jsme měli polední klid 
jednu hodinu. Po poledním klidu jsme se všichni modlili za jednu rodinu, která mě-
la čtyři děti, maminka byla nemocná a umřela, tatínek zanedlouho onemocněl a 
umřel. Děti zůstaly pod výchovou samotné babičky. A pak jsme se připravili do lesa 
na křížovou cestu. 
 Křížovou cestu četly děti. Když jsme se vrátili z lesa na faru, připravovali jsme 
sederovou večeři. V neděli ráno jsme byli na mši svaté v Bykáni. Pobyt v Uhlířských 
Janovicích byl moc hezký.“  
 Co k tomu dodat? Snad jen to, že na tento víkend budou rádi vzpomínat i do-
spělí.       

intenzivněji jsem si uvědomil, jak svým každodenním jednáním dokážeme urážet 
Boží důstojnost.  

Večerní adorace před Nejsvětější svátostí v Schönstattské kapli byla vrcho-
lem toho dne. Své zážitky ani nedokáži dost dobře vylíčit slovy. V tichu odevzdat 
den, který mě tolik obohatil, Ježíši Kristu a celý se  se svými hříchy, starostmi a ne-
dokonalostmi svěřit do Jeho rukou, to je nepopsatelné. A protože nás nebylo mno-
ho, tak jsme měli možnost pomodlit se následně každý za každého. Čas pro nás v tu 
chvíli nebyl vůbec důležitý a po požehnání při odchodu jsme zjistili, že to byla ado-
race na dvě a půl hodiny. S Ježíšem Kristem jde vše hladce a čas utíká tak rychle… 

Na nedělní mši jsme zašli do starobylého dřevěného kostela sv. Jana Křtite-
le ve Slavoňově. P. Šotola měl připravené poutavé kázání o maskách, za kterými se 
v živote schováváme, obsah hezky zapadl do tématu zpovědi.  

Závěrem bych chtěl poděkovat P. Uhlíři, sestřičkám z domu Mariina zahra-
da, Ladislavu Vokounovi a všem co se podíleli na přípravě a bezvadné atmosféře. 

Přemek Jiřík 

Podle Klárčina rukopisu zapsal P. Zdeněk Sedlák 



 

  

Jaroslava Brunclíková 
     1. Pocházím z ateistické rodiny. Mo-
ji rodiče i prarodiče byli jako děti 
pokřtění, ale nijak nás k víře nevedli. 
Jsem vdaná, můj manžel, ani naše děti 
křtění nejsou. Bůh si mne však našel 
a já jsem za to velmi vděčná. Myslím si, 
že v Boha věřím odjakživa, v průběhu 
života jsem se ale jen občas k Němu 
obrátila, a to většinou jen s nějakým 
přáním či prosbou. Musím říct, že Bůh 
je velmi milosrdný, neboť když se 
ohlédnu, tak těch splněných přání je 
fůra! 
 Má cesta byla dosti klikatá. Věděla 
jsem, že věřím v Boha, ale potřebovala 
jsem tu víru nějak s někým sdílet. Neby-
la jsem si ale jistá do jaké církve patřím, 
zkoumala jsem také různá náboženství. 
Vývojem událostí jsem dospěla k tomu, 
že katolická církev je pro mne ta 

správná cesta, neboť zde nejvíce cítím 
blízkost Pána Boha. 
     3. Ježíš Kristus je pro mne velkým 
vzorem. Chtěla bych se od Něj učit žít 
v lásce, opravdovosti a moudrosti. 
     4. Příprava na křest je nejen 
poučná, ale také velmi zajímavá. Musím 
přiznat, že se na každou středu, kdy se 
scházíme na fare, moc těším, zejména 
proto, že se můžeme dozvědět více 
o víře a životě v církvi. Nejvíce mne těší, 
že se zde mohu podělit o své pocity 
a lásku k Pánu Bohu… 
     5. Za svou patronku jsem si dovolila 
zvolit Pannu Marii, oslovila mne její 
čistota, pokora a blízký vztah k Pánu 
Bohu. Mé jméno by tedy měla být Ma-
rie. Už řadu let mi stejně doma říkají 
Maruško, takže mi to přišlo i z tohoto 
důvodu vhodné :-)  

Kristýna Drahotová 
     1. Moje cesta k Pánu Bohu je klika-
tá. Během mého krátkého života, je mi 
33 let, jsem se k Pánu Bohu střídavě 
přibližovala a oddalovala. Ale pokaždé 
jsem se k němu vrátila. Pochopila jsem, 
že jedině víra v Pána Boha naplňuje můj 
život čistotou, pokojem a láskou. 
     2. Ne, naopak, čím více církev a Pá-
na Boha poznávám, tím lépe vím, že 
jsem na správné cestě. 
     3. Ježíš Kristus je pro mě hlavně 
přítelem lidí. Vidí naše slabosti, naše 
hříchy, naši víru v něj a důvěru v něj. 
Odpouští nám, staví nás na nohy a vysí-
lá znovu na cestu. Dále je pro mě moud-
rým učitelem, pomocníkem a samozřej-
mě Mesiášem. 
     4. Období příprav na křest je pro mě 
radostné, plné objevů. Velmi se těším na 
křest a na svaté přijímání, protože budu 
moci konečně vyjádřit Pánu Bohu své 

díky za jeho dar víry v něj. Budu moci 
poděkovat za to, že s ním můžu prožít 
svůj život a tím se připravit na věčný 
život v Božím království. 
     5.  Sv. Jana Molla (1922 – 1962), 
lékařka a obětující se matka. Její příběh 
mě zasáhnul. Jen ve zkratce: při svém 
čtvrtém těhotenství odmítla operaci, 
která by zachránila život jí, ale dítě, kte-
ré čekala, by o život přišlo. 
 Jako patronka se osvědčila jako po-
mocnice při obtížích v těhotenství, při 
porodu a manželských problémech. 
Mnoho žen přesvědčila, aby nepodstou-
pily potrat dítěte. 
 Snažím se řídit jejím předsevzetím:  
„Jeden úsměv pro Boha, od kterého po-
chází každá milost. Jeden úsměv pro 
Matku Boží, náš vzor. Jí máme připo-
dobnit svůj život. Jeden úsměv pro kaž-
dého, koho dnes potkáme!“ 

 

Eva Jiříková 
     1.  O víře jsem vážněji začala uvažo-
vat, když jsem se seznámila se svým 
dnes již manželem, který je věřící. Zača-
la jsem s ním občas chodit do kostela, 

prostředí pro mě do té doby naprosto 
neznámého, a ptát se na to, co se v kos-
tele vlastně odehrává. Při jedné 
z „návštěv“ jsme slyšeli o kurzu Alfa, 
který odpovědi na takové otázky 
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nabízel. Přihlásili jsme se a já se tak po-
prvé začala seznamovat s tím, kdo je to 
Bůh. Je to jako když se zamilujete, pak 
se s tím druhým toužíte setkávat víc 
a víc… 
     2. Mrzí mě posměšky některých lidí, 
když se jim svěřím s tím, že chci být po-
křtěna. Ráda bych jim vysvětlila, o co 
přichází, ale většinou nechtějí nic slyšet. 
     3. Je pro mě někým, kdo se mnou 
nese dobré i zlé. Někým, na koho se mo-
hu vždy obrátit, kdo mě neodmítne 
a neodsoudí. Někým, kdo mi pomáhá 
nést všechno, co život přináší. Už nemu-
sím být na všechno sama. Když se vy-
dám na cestu s ním, vím, že nezablou-
dím.  

     4. V tomto období trávím (nebo se o 
to alespoň snažím) více času s Bohem, 
ať už prostřednictvím modlitby nebo 
četby Písma. Všechno se učím. Přináší 
to do mého života velké změny. Křest je 
pro mě velký životní krok.    
     5. Za patronku jsem si vybrala sva-
tou Annu, matku Panny Marie. Žila se 
svým manželem v tichosti a zbožnosti, 
své příjmy dělili vždy na třetiny mezi 
chudé, chrám a pro vlastní potřeby. 
Dlouho žili bez dětí, ale prosby obou 
manželů byly nakonec vyslyšeny, když 
se jim narodila dcera Marie. Anna je 
mimo jiné patronkou manželství. To mi 
v mém životě přináší velkou radost a 
štěstí, proto jsem si vybrala ji.  

Adam Katona 
     1. Bůh mě odmala nenápadně oslo-
voval například svátečním slovem kněze 
v televizi, klidem v prostředí kostela, 
odkazem mého oblíbeného zpěváka Jo-
hnnyho Cashe, skrze touhu mě jako mu-
zikanta zpívat náboženské písně. Tehdy 
jsem ale ještě neprožil smysl toho všeho, 
neměl jsem kolem sebe nikoho věřícího. 
Systematičnost a smysl to začalo dostá-
vat po setkání s mou věřící dnes snou-
benkou, které přišlo za pět minut dva-
náct, a mám to za Boží záměr. Po ná-
sledném přistěhování do Kutné Hory 
a účastech na mších s P. Uhlířem jsem 
si řekl, hele, to je charismáč jak ten Jo-
hnny Cash, tady se chci připravovat, 
jeho Boží dar komunikace s lidmi, krás-
ného projevu při mších a strhnutí Kris-
tem byly poslední hřebíky do rakve mé-
ho nerozhodnutí :-) 
     2. Například ukončování přátelství, 
která nic nového a dobrého nepřináší a 
od Boha by mě odváděla. Naopak mě 
těší obnovený kontakt s jedním věřícím 
kamarádem, mým kmotrem. Zpětně 
oceňuji, že mi v mých dobách temných 
nic direktivně netlačil do hlavy a spíš šel 
tichým příkladem ve znění: pravda se 
ukáže sama. Tísnivě taky vnímám ohý-
bání Boha do různých sluníčkových vý-
chodních energií, pro naši generaci po-

pulárních, synkretismus, roztříštěnost a 
zmatenost lidí, ale věřím, že jak to z lidí 
vzešlo, tak to také pomine. Jsem ale 
vděčný, že jsem se uctíváním bůžků, jen 
sebe sama a vlastní vůle, vyzobáváním 
si jen toho, co je pohodlné, nikdy nene-
chal zlákat a hledal skutečného Krista. 
 No, poprat jsem se musel, víte, 
s  Božím nepřítelem samotným. V rodi-
ně jsem měl velký stres a zlo, což si vy-
žádalo obrovské  zdravotní a psychické 
problémy, vše vyvrcholilo poznáním, že 
skrz prokletí, slabost a emocionální zra-
nění, se na mě útiskem „nalepil“ i zlý 
duch, který mě ničil, musel jsem absol-
vovat řadu exorcismů. O to víc dovedu 
vnímat a vážit si působení Ducha svaté-
ho, jak mě vede a mění můj život, který 
teď beru s vděčností jako ohromné mi-
losrdenství. Poznal jsem, že jsem Boží 
dítě, že můžu žít beze strachu, v síle Bo-
ží. Mé tělo bylo schránkou pro boj dobra 
a zla, zažil jsem to. I když jsem zaplatil 
velkou cenu, Bůh to zřejmě dopustil, 
aby mě vlastně zachránil a daroval další 
život. A aby mi tímto drastickým způso-
bem dal zrcadlo pro mé definitivní roz-
hodnutí k pobytu na jeho straně.  
 Hovořím o věcech otevřeně, nebudu 
patřit mezi křesťany, kteří se „nechtějí 
umazat“. Jedině tak se dá třeba někomu 
dalšímu někdy pomoci. 
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Monika Svobodová 
     1. Poprvé jsem se setkala s vírou 
skrze evangelium, které jsme dostali 
darem na jedné besedě ve škole. To mi 
bylo zhruba 12 let. Už tenkrát se mě ob-
sah velice dotkl a dá se říci, že do jisté 
míry mě i v budoucnu nějak formoval. 
Moje víra od té doby procházela pozvol-
ným vývojem. Někdy byl vztah ke Kristu 
silnější, jindy ustupoval do pozadí, asi 
podle toho v jaké životní fázi jsem se 
právě nacházela. Rozhodnutí stát se 
křesťankou začalo sílit společně s mým 
vztahem k Bohu a mírou mé odevzda-
nosti Boží vůli a pomoci. To bylo asi 
před dvěma lety. Nevím, jestli by moje 
odhodlání někdy došlo k naplnění, kdy-
by mě v kostele neoslovil P. Uhlíř a ne-
dal mým krokům ke křtu jasnější směr, 
za což mu děkuji :-) 

     2. Stále se nemohu ztotožnit 
s některými názory, postoji a historický-
mi skutky církve. Nicméně většina 
z nich se netýká přímo víry, ale spíše 
těch „pozemských záležitostí“.  
     3. Na to asi neumím odpovědět jed-
ním slovem či větou. Kristus je pro mě: 
životem, vzorem, sílou, světlem, příte-
lem, pomocníkem, někým, koho musím 
obdivovat a ctít. 
     4. Největší duchovní příprava na 
křest u mě proběhla asi ještě před začát-
kem katechumenátu. Samotné období 
přípravy na křest je pro mě nyní hlavně 
úžasným zdrojem informací, poznávání 
a setkávání se skvělými lidmi. Můj vztah 
ke Kristu prohlubují hlavně společné 
modlitby a liturgie. 
     5. Ano, jako patronku jsem si vybra-
la sv. Alžbětu, matku Jana Křtitele. 

Katechumeni by na tomto místě rádi poděkovali oběma kněžím a Katce Šimkové 
za krásné a podnětné provázení celou přípravou na křest. Moc děkujeme!  

-red- 

Moc Ducha svatého a Ducha zla je zcela 
reálná a Bůh i Ďábel jsou realita. Musí-
me Pána navěky prosit a chválit a děko-
vat, je to jediná cesta.  
     3. Teď už v podstatě vším :-) Tím, 
kdo skutečně uzdravuje. 
     4. Začínám zakoušet, co znamená 
ona vnitřní svoboda a pokoj, lépe rozli-
šuji dobro a zlo, učím se všem odpouštět 
a modlit se za lidi, beru křest upřímně 
jako stvrzení svaté smlouvy, jako star-
tovní čáru nového života věčného a věč-
nou zkoušku na mnohdy nesnadné ces-
tě, užívám si krásné duchovní až teolo-
gické rozhovory s panem kaplanem 
Zdeňkem Sedlákem, který mě kvůli 
mým podmínkám připravuje i soukro-
mě mimo naši skupinu katechumenů, 
uvědomuji si význam společenství 
církve svaté.  
 Katechumenát je euforický, ale vím, 
že důležité bude spíše v následné každo-
denní šedi času dalšího života co nejmé-
ně upadat, hřešit, co nejvíce vyznávat 
a prosit o milost, tam se ten vztah s Bo-
hem teprve ukáže. Život s Kristem není 

žádný „pocit“, ale úplně obrácený stav 
bytí. Duchu zla samozřejmě není mé 
rozhodnutí jedno, tak ještě z posledních 
sil zkouší otravovat, ale věřím, že proti 
Kristu šanci nemá. 
     5. Původně to měl být Josef Toufar, 
jehož známý příběh mě zasáhl, ale toho 
si ještě oficiálně zvolit nelze :-) Bude to 
tedy zřejmě sv. otec Pio z Pietrelciny. 
Fascinuje mě jeho sepětí s Kristem, rov-
nost a nekompromisnost, díky čemuž 
mohl někdy působit i tvrdě na okolí, 
zároveň však schopnost naslouchat a 
vnímat lidi. Zasáhl mě příběh jeho stig-
mat, jak nesl své mnohaleté bolesti a 
úděl, jak se potom zasadil o stavbu Do-
mu pro úlevu trpícím, jak vyzdvihoval 
mariánskou úctu, moc dobře znal bez-
meznou sílu Panny Marie, která svou 
čistotou drtí Ďábla. Jí se Ďábel opravdu 
bojí a podniká všechno proti ní.  
 Popřípadě by to mohl být i mučedník 
sv. Blažej, patron hudebníků a ochránce 
před krčními a dalšími nemocemi. Jak 
s jedním, tak s druhým mám zkušenosti 
i já. 
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Velikonoční bohoslužby 

Květná neděle 
20. března 

09:00 kostel sv. Jakuba 

09:00 Křesetice 

10:30 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Zelený čtvrtek 
24. března 

16:00 Třebonín 

18:00 kostel sv. Jakuba 

18:00 Křesetice 

Velký pátek 
25. března 

12:00 kostel sv. Jakuba 

16:00 kostel sv. Jakuba 

16:00 Třebonín 

18:00 Křesetice 

Bílá sobota 
26. března 

08:00 kostel sv. Jakuba (modlitba breviáře a 
obřad Effatha pro katechumeny) 

19:00 kostel sv. Jakuba 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
27. března 

09:00 Chrám sv. Barbory  

09:00 Bykáň 

10:30 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

09:00 kostel sv. Jakuba Pondělí velikonoční 
28. března 

09:00 Chlístovice 

10:30 Paběnice 

Kostel sv. Jakuba bude otevřen k tiché modlitbě 
a meditaci:  
 

 na Velký pátek od 9 do 15 hodin, 

 na Bílou sobotu od 8 do 16 hodin.  
 

V tyto dny se nebude se vybírat vstupné ani se nebudou 
konat prohlídky. 
 

Po skončení velkopátečních obřadů bude po celou noc 
příležitost bdít u Božího hrobu. Prosíme, zapisujte se 
do rozpisu služeb (na stolku v kostele). 

-red- 



 

  

st 23. 03. 
Zkouška sboru na Velikonoční triduum  
(19:00 – arciděkanství) 

 24. - 26. 03. Velikonoční triduum 

so 26. 03. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

ne 27. 03. Změna zimního času na letní (02:00     03:00) 

ne 27. 03. Žehnání pokrmů (9:00 – chrám sv. Barbory) 

ne 27. 03. Družina Concordia barví vajíčka (17:00 – Sedlec) 

po 28. 03. Sedlecká pouť (18:00), celebruje Mons. Tomáš Holub 

pá 01. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 02. 04. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

ne 03. 04. 
Představení dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání 
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

ne 03. 04. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

ne 03. 04. Kartička na četbu SZ 

po 04. 04. Seminář Církevní památky (téměř) bez bariér 

po 04. 04. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

út 05.04. Pastorační rada farnosti (18:30 – arciděkanství) 

st 06. 04. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

st 06. 04. 
Mše svatá za ty, kdo se modlí u obrazu Božího milosrdenství, 
pobožnost smíření při adoraci (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

st 06. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

so 09. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 09. 04. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

út 12. 04. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

st 13. 04. Kavárna s překvapením - Maroko (19:00 – arciděkanství) 

pá 15. 04. Noční adorace (od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

pá 15. – 17. 04. Diecézní setkání ministrantů v Želivě 

so 16. 04. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

ne 17. 04. Sbírka na kněžský seminář 

po 18. 04. 
Velikonoční koncert symfonického orchestru Resonance a 
sboru Cantores Cantant z Kolína  
(18:00 – Chrám sv. Barbory) 

22 

Kalendář akcí 



 

  

st 20. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

čt 21. 04. 
Přednáška P. Tomáše Petráčka na téma  
Karel IV. a jeho místo v českých dějinách  
(17:00 – církevní gymnázium) 

so 23. 04. Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou (10:00 – mše svatá) 

so 23. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 23. 04. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

so 30. 04. Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba 

ne 01. 05. Pouť rodin do Sudějova (14:00 – modlitba v kostele) 

ne 01. 05. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

st 04. 05. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

st 04. 05. 
Mše svatá za ty, kdo se modlí u obrazu Božího milosrdenství, 
pobožnost smíření při adoraci (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

st 04. 05. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

pá 06. 05. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 07. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 07. 05. 
Výroční koncert USPS Tyl, Hradišťan, KKO  
(18:00 – kostel sv. Jakub) 

so 07. 05. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 08. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

ne 08. 05. Kartička na četbu SZ 

ne 08.05. Poutní mše sv. v Hraběšíně (10:30 – zámecká kaple) 

út 10. 05. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

st 11. 05. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

  13. – 21. 05. Poutní zájezd do Francie 

so 14. 05. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

ne 15. 05. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

ne 15. 05. Sbírka na potřeby diecéze 

ne 15.05. Poutní mše sv. v Souňově (10:30) 

po 16. 05. Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého (18:00) 

st 18. 05. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

pá 20. 05. Noční adorace (od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 
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 20. - 30. 07. Světové setkání mládeže v Krakově 

 23. - 24. 07 Oslava svátku sv. Jakuba, slavnostní zakončení obnovy věží 
kostela (hlavní celebrant mše svaté: Mons. Jan Vokál) 

 06. - 13. 08. Chaloupka družiny Concordia  

  13. - 20. 08. Tábor Slunečního kmene 

 25. - 29. 08. Cykločundr 

Do kalendáře 

so 21. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 21. 05. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 22. 05. Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (11:00) 

st 25. 05. Modlitba za CMŠ sv. Jakuba (20:30 – kostel sv. Jakuba) 

čt 26. 05. 
Mše svatá za šlechtice, kteří se postavili proti okupaci  
(17:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 28. 05. Vikariátní setkání mládeže v Kutné Hoře 

ne 29. 05. Slavnost Těla a Krve Páně (9:00 – chrám sv. Barbory) 

ne 29. 05. Varhanní koncert žáků ZUŠ (16:00 – kostel sv. Jakuba) 

po 30. 05. Jarní koncert CG (17:00 – kostel Matky Boží) 

út 31. 05. Pouť (nejen) seniorů na Svatou Horu 

st 01. 06. 
Mše svatá za ty, kdo se modlí u obrazu Božího milosrdenství, 
pobožnost smíření při adoraci (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

st 01. 06. Biblická hodina (19:00 – Církevní gymnázium) 

pá 03. 06. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – klášterní kostel) 

pá 03. 06. 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
(poutní mše svatá v 18:00 – klášterní kostel) 

út 04. – 12. 06. Mezinárodní hudební festival 

ne 05. 06. První svaté přijímání (9.00 – kostel sv. Jakuba) 

pá 10. 06. Noc kostelů 

ne 12. 06. Svátost biřmování (9:30 – Sedlec) 


