
 

  

Milí farníci, 
s adventem je spojeno čekání. Čekat můžeme s úzkostí či netrpělivostí, ale také 
s radostí a touhou po překvapení. Velkým vzorem nám v tom mohou být děti. Ne-
myslím v trpělivosti , ale v radostné nedočkavos-
ti. Nebojí se snít a přát si veliké dary, nepřipouště-
jí si, že by nebyly o Vánocích obdarovány. My do-
spělí už možná takový důraz na dárky neklademe. 
To však neznamená, že bychom neměli toužit po 
obdarování. Možná, že jsme v sobě už objevili tu 
úžasnou proměnu, že víc než za dar jsme vděčni za 
dárce. Snad už tolik nepotřebujeme pod strome-
ček dary – lásku dárců však ano. 
 Nebojme se v adventu snít, že se staneme 
vnímavějšími pro obyčejné věci, za kterými uvidí-
me nevšední lásku druhých. Čekejme na každo-
denní dary, které sice nebudou ležet zabalené pod 
stromečkem, ale budou výrazněji vypovídat o lás-
ce našich blízkých. Možná se takovouto adventní 
otevřeností a vnímavostí nejlépe připravíme na 
Štědrý den. Budeme totiž schopni vidět nejen ra-
dost a lásku svých blízkých, ale za obyčejným dítě-
tem v jeslích budeme pronikavěji vnímat Boha, který se pro nás stal Darem i Dár-
cem.  
 „Bůh je přebohatý“ (Fil 4,19), proto se jako Boží děti nebojme snít o velkém 
obdarování. Těšme se na tu vánoční radost, která nás opět nově zasáhne, a my při 
půlnoční či v tichu vyzdobeného pokoje s vděčností vyznáme, že Bůh je „štědrý ke 
všem, kdo ho vzývají“ (Ř 10,12). 
 Požehnané a radostné adventní čekání vám přeje  

 P. Jan Uhlíř 
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Aktuality a pozvánky 

Dobrovolnické služby ve farnosti 
Při posledním jednání pastorační rady jsme hovořili o fungování dobrovolných slu-
žeb v naší farnosti. Všem aktivním dobrovolníkům děkujeme za jejich práci. Záro-
veň bychom rádi požádali všechny farníky, aby zvážili své možnosti a případně se 
(znovu)zapojili do služeb, které jsou důležité pro celé naše společenství: 
 Pravidelný úklid kostela se koná jednou za čtrnáct dní. Vymetají se lavice 
a zametá podlaha, utírá se prach, vysávají koberce a podle potřeby se uklízí také 
okolí kostela. Ideální je, když se v úklidu střídá šest skupin po alespoň čtyřech li-
dech; pak vychází (asi dvouhodinová) služba na každou skupinu zhruba čtyřikrát do 
roka. Přihlásit se ke službě je možné prostřednictvím tabulky, která je nyní k dispo-
zici na stolku v kostele, nebo přímo u Anny Hylské (tel.: 731 598 862), která má ko-
ordinaci úklidu na starosti.  
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 Lektorská služba je důležitým  podí-
lem věřících na liturgii. V tuto chvíli se v ní u nás 
ve farnosti střídá velmi omezený počet čtenářů, 
pravděpodobně proto, že málokdo dokáže závazně 
přislíbit svou účast na konkrétní mši svaté. Ke 
službě je však možné se zapsat a v případě nutnosti 
za sebe zajistit náhradu nebo se omluvit koordiná-
torovi, který osloví jiného lektora. Prosíme proto 
ochotné čtenáře, aby se ke službě přihlásili: zápi-
sem do tabulky na stolku v kostele, nebo přímo 
u koordinátora, Františka Malíka (tel.: 724 932 
554). Pro lektory bude v blízkém budoucnu připra-
veno jednoduché „školení“ vhodného způsobu 
předčítání Božího slova, termín bude ohlášen.  
 Důležitou a obohacující službou je rovněž 
doprovázení klientů domova důchodců na 
mše svaté. V dom ově Barbora naši kněží 
slouží mše svaté každou sobotu v 16:00. Dobrovol-
níci před začátkem každé této bohoslužby obcháze-
jí klienty, kteří se většinou nemohou samostatně 
pohybovat, aby jim nabídli doprovod na mši a zpět 
na pokoj. Důležitý není pouze doprovod samotný, 
ale zejména kontakt a komunikace s těmito lidmi. 
Pokud byste byli ochotní se do této služby zapojit, 
kontaktujte Marii Cvešprovou (tel.: 739 156 358), 
která vám vysvětlí podrobnosti.  

za pastorační radu Kateřina Grenarová 
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Nabídka odvozu na mši svatou 
Prosíme farníky, kteří se vlastními silami nemo-
hou dostat na mši svatou a uvítali by odvoz autem, 
aby se přihlásili u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 
607). Pokud víte o někom, kdo by tuto službu po-
třeboval, ale netroufá si o ni sám říct, zkuste ho 
povzbudit, aby neváhal.  
 Existuje sice možnost účastnit se mše svaté 
u televize nebo rozhlasu, ale pokud je to jen trochu 
možné, je fyzická přítomnost v kostele s ostatními 
věřícími velmi doporučována. Společenství farnos-
ti je tu od toho, aby pomohlo těm svým členům, 
kteří by se sami na mši svatou dostávali jen 
s obtížemi. 

Mše svatá za dobrovolníky a celou farnost 
„Vánoční“ setkání farníků se uskuteční v úterý 
15. ledna 2019. Začne mší svatou v 17:00 v kostele 
sv. Jakuba, následovat bude občerstvení a program 
na arciděkanství. Těšit se můžete na ukázku biblic-
kých tanců a také svědectví o letošní pouti naší 
mládeže do Itálie.  



 

  



 

  

Adventní věnce 
Církevní mateřská škola sv. Jakuba nabízí adventní a vánoční 
věnce, které vyrobí děti spolu s rodiči a zaměstnanci školky. 
Věnce budou k dostání na první neděli adventní, 2. prosince, 
před a po „deváté“ mši svaté. Výtěžek z prodeje bude použit na 
adopci píšťaly svatovítských varhan.  
 Na první neděli adventní bude také možnost věnce před 
začátkem mše svaté u Svatého Jakuba přinést k oltáři a nechat 
požehnat.  

Nabídka knih v sedlecké katedrále 
V předvánoční době připomínáme, že v katedrále Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele v Sedlci je možné vybírat z široké nabídky knih vydaných zejmé-
na v Karmelitánském nakladatelství. Jistě se mezi nimi najdou vhodné dárky pro 
naše blízké. 
 Katedrála je v zimním období otevřena od pondělí do soboty od 9:00 do 
16:00 a v neděli od 11:00 do 16:00. V případě zájmu o tituly, které v katedrále nese-
ženete, se můžete obrátit na Ludmilu Cinerovou z kanceláře sedlecké farnosti  
(tel.: 731 604 760, e-mail: cinerova@sedlec.info), která vám dostupné knihy objed-
ná.   
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Katedrály pomáhají katedrále 
Festival Katedrály pomáhají katedrále se pomalu blíží ke konci. Máme za sebou šest 
krásných benefičních koncertů na podporu národní sbírky pro stavbu nových var-
han v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Diváci během koncertů nahlédli do růz-
ných zákoutí české i světové chrámové hudby. Velké díky patří všem interpretům, 
díky nimž si poneseme ve svých duších mimořádné chvíle spojené s vědomím, že 
jsme přispěli na stavbu varhan pro hlavní katedrálu naší země. 
 Dovolte mi, abych vás nyní pozvala na závěrečný slavnostní koncert do  
chrámu sv. Barbory, který se bude konat v předvečer svátku sv. Barbory, patronky 
města Kutná Hora, 3. prosince od 18:00. Vystoupí zde známý český varhaník, orga-
nolog a hudební pedagog Václav Uhlíř a jeho přátelé z předchozích koncertů: Jiří 
Kuchválek, Viktor Darebný, Vojtěch Hylský a Jan Drahota. Koncert si přijede vy-
slechnout kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. 

Kristýna Drahotová 

Oslava svátku sv. Barbory 
Svatou Barboru si bude 4. prosince připomínat celé naše město, jehož je patronkou. 
V 16:00 začne na Palackého náměstí kulturní program, který vyvrcholí rozsvícením 
vánočního stromu. V 18:00 pak budeme slavit mši svatou v chrámu sv. Barbory. 
Celebrovat ji bude P. Milan Romportl. Po skončení bohoslužby bude u východu 
z kostela připraveno svařené víno a něco dobrého na zub.  

-red- 

Vzkaz od svatého Mikuláše 
Milé děti, ve středu 5. prosince v 16:30 navštívím kostel svatého Jakuba a moc se 
těším na setkání s vámi. Vezměte rodiče a přijďte! 

váš svatý Mikuláš 

Změny bohoslužeb 
Středeční mše svaté se budou v adventní době konat v chrámu svaté Barbory, a to 
v obvyklém čase, tedy od 18:00. V období od 13. ledna (včetně) do Velikonoc nebu-
dou slouženy nedělní mše svaté v 7:00. 

-red- 



 

  

Duchovní obnova mládeže  
Drazí farníci, dovolte mi informovat vás, že se v naší farnosti bude konat duchovní 
obnova pro mládež z celého vikariátu. Setkání je naplánováno na 8. prosince a ko-
nat se bude v prostorách arciděkanství. Na programu budou přednášky, rozjímání, 
mše svatá, oběd… Setkání bude zakončeno večerem chval, který začne v 16:00 
v kostele sv. Jakuba a jsou na něj srdečně zváni i farníci. Hostem tohoto setkání bu-
de P. Martin Brácha, kaplan z Pelhřimova.   

Štědrý dar pro betlémské děti 
O letošních Vánocích bude, podobně jako ve dvou předchozích letech, probíhat sbír-
ka, jejíž výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky 
s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska.  
 Dům je zřizován nadačním fondem Betlém nenarozeným prostřednictvím 
obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Nabízí pomoc těhotným ženám, které se 
ocitly bez podpory partnera, rodiny, bez materiálního i informačního zázemí, a často 
proto přemýšlejí o ukončení života svého dítěte. Během pobytu v azylovém domě je 
jim nabídnuto kromě střechy nad hlavou také poradenství, doprovázení, aktivity, 
které pomáhají k rozvoji jejich osobnosti a ke zlepšení vztahu s dítětem, k tomu, aby 
se dokázaly začlenit do běžného života.  
 V Kutné Hoře bude možnost do této sbírky přispět při půlnočních mších  
(24. prosince v 16:00 a o půlnoci) v kostele sv. Jakuba, při silvestrovské mši  
(31. prosince v 16:00) v chrámu sv. Barbory a nebo v průběhu celých svátků do po-
kladničky – andělíčka u jesliček v kostele sv. Jakuba. 
 Případný individuální dar je možné odeslat na účet veřejné sbírky nadačního 
fondu Betlém nenarozeným: 2100409371/2010. Jako variabilní symbol uveďte 
1218, jako specifický symbol případně vyplňte své IČ. Pokud požadujete potvrzení 
o daru, do poznámky k platbě napište své jméno a adresu. 
 Pro všechny své dobrodince připravují pracovníci i klientky azylového domu 
pohádkové divadelní představení, které se uskuteční 8. prosince od 14:30 přímo 
v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. 
 Více informací najdete na www.dlanzivotu.cz nebo www.nfbetlem.cz. 

-red- 

P. Dmytro Romanovský, vikariátní kaplan pro mládež 

Roráty 
Letošní rorátní mše pro děti se uskuteční v sobotu 15. prosince. Děti zveme už o den 
dříve (14. prosince v 17:00) na faru v Kutné Hoře. Bylo by fajn, aby byly děti nasva-
čené, protože nejdříve si společně vyrobíme lucerničky a teprve pak bude následovat 
večeře. Na faře přespíme a ráno vyrazíme do kostela sv. Jakuba na mši svatou, která 
začíná v 7:00. Po mši se vrátíme na faru na snídani, kam zveme i rodiče. Je možné, 
aby se dítě, které se chce večerního tvoření zúčastnit, ale nechce přespat, vrátilo na 
noc domů a přišlo zase ráno. Děti s sebou potřebují: spacák, karimatku, pyžamo, 
přezůvky a hygienu (obvykle to moc nepřeháníme). Maminky prosíme o napečení 
na snídani. O večeři bude postaráno. Pokud to lze, nedávejte dětem s sebou mobily, 
my dospělí je budeme mít stále zapnuté, děti si je od nás mohou pro kontakt s rodiči 
kdykoliv půjčit.  
 Na mši svatou jsou samozřejmě srdečně zváni všichni farníci. Hudební složku 
obstará farní sbor v doprovodu varhan Viktora Darebného a barokního tria složené-
ho z Jany Černé (housle), Barbory Šubrové (flétna) a Jana Drahoty (violoncello). 
Zazní rorátní zpěvy starých českých mistrů. 
 Rorátní mše svaté při svíčkách budou slaveny také každou adventní neděli 
v 7:00 v chrámu sv. Barbory. 

Alena Pazderová, redakčně doplněno 



 

  

Žehnání domů a bytů 
V obvyklém období žehnání příbytků, tedy mezi svátky vánočními a svátkem Zjeve-
ní Páně, budou kněží k dispozici, aby požehnali místa, kde bydlíme. Pokud máte 
zájem o požehání svého domu nebo bytu, kontaktujte některého z nich, abyste si 
domluvili konkrétní termín (P. Jana Uhlíře na telefonu 777 339 233, P. Dmytra Ro-
manovského na telefonu 603 565 676).  
 Požehnání domova trvá necelou půlhodinu, předem je dobré připravit misku 
vodou a také se zamyslet nad potřebami těch, kdo společně na daném místě bydlí, 
aby je mohli během žehnání předložit Pánu. Detailnější článek o žehnání domovů 
najdete ve Zpravodaji 5/2012 (dostupný na www.khfarnost.cz) . 
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Hračky pro děti ze Sionu 
Pokud uvítáte možnost po Vánocích vyřadit některé starší hračky po svých dě-
tech, v charitním Středisku Na Sioně je rády využijeme při práci s dětmi 
se zdravotním postižením, kterým pomáháme. Uvítáme funkční hračky pro děti do 
7 let, jako jsou vkládačky, zvukové, multifunkční, interaktivní hračky a knížky, ale 
také leporela, pěkná pexesa apod. Prosím, nedávejte nám plyšáky, kousátka a běžná 
chrastítka pro miminka. Moc děkujeme.  
 Hračky můžete během ledna přinést do sakristie kostela sv. Jakuba nebo na 
arciděkanství. V případě dotazů mě kontaktujte na telefonu 731 598 866 nebo  
e-mailu marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz. 

Diskuse nad otázkami, které nás zajímají 
Milé sestry, milí bratři v Kristu, na farním shromáždění  jsme nabídli možnost dis-
kutovat a sdílet se o otázkách, problémech a nejasnostech, o kterých přemýšlíme 
a na které nenacházíme jasnou odpověď. Otázek k liturgii, 
duchovnímu životu, nejasností k teologickým tématům nebo 
otazníků současné politiky, které se dotýkají  křesťanských 
hodnot, má každý z nás jistě mnoho. Přijďte tato témata 
diskutovat v neděli 27. ledna po deváté mši svaté. Sejdeme 
se v 10:15 na faře asi k hodinové debatě.  
 K předání svých podnětů a otázek (i ožehavých ) 
použijte krabičku označenou Podněty k diskusi, která bude 
do 16. ledna umístěna v kostele sv. Jakuba, nebo můj e-mail 
slavotinkova@seznam.cz. Z odevzdaných témat bude vybrá-
no několik, která budou předem ohlášena jako ta, kterými se budeme při setkání 
zabývat. Budu se těšit na zajímavé podněty i diskusi. 

Markéta Sieglová 

Manželské večery 
Chtěli bychom vás pozvat na manželské večery, které v naší farnosti budou probíhat 
již druhou zimu. Tentokrát budou zahájeny v rámci Národního týdne manželství, 
který začíná 11. února 2019. V naší farnosti by podle zájmu mohlo být otevřeno ně-
kolik souběžných  kurzů (každý jiný den v týdnu). Setkali bychom se celkem šestkrát 
během února a března, jednou týdně ve večerním čase, mezi šestou a devátou hodi-
nou. 
 Jádrem kurzů je, mimo videa s přednáškou (od Nickyho a Sily Leeových), 
především diskuse nad daným tématem v rámci páru. Soukromí manželů je velmi 
důležité, o svém vztahu mluví vždy jen mezi sebou. 
 Kurz je založen na křesťanských principech, ale není jen pro věřící. Zároveň 
není primárně určen pro ty, kterým manželství troskotá, ale pro každý pár, který 

-red- 

Marie Slavotínková 
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Duchovní obnovy v postní době 
Postní víkendové duchovní obnovy ve Slavoňově se uskuteční od 15. do 17. března 
pro muže a od 22. do 24. března pro ženy. Obě povede P. Jan Uhlíř. Kontaktními 
osobami jsou již tradičně Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820 e-mail:  
vokoun.ladislav@gmail.com) a Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail:  
monicatrd@seznam.cz ), u kterých se mohou zájemci přihlašovat již nyní. 

Poutní zájezd do Maďarska 
Milí přátelé a cestovatelé CK Neztrať se! Pomalu se nám blíží konec roku a s ním 
i plánování roku následujícího. Jako každá cestovní kancelář, i naše farní CK Ne-
ztrať se pro vás připravuje lákavou nabídku: tentokrát pětidenní poutní zájezd na 
jih, do Maďarska.  
 Maďarsko je jednou z nejstarších osídlených oblastí v Evropě, nepřetržité 
osídlení je prokázáno od konce neolitu, tedy nejméně 5 000 let. Architektura této 
země je bohatá, a i když je na mnoha místech poničená, budeme mít možnost pro-
hlédnout si pozůstatky antických měst pod širým nebem (Budapešť), fragmenty ma-
ďarské architektury z období před tureckým vpádem (Visegrád, Ostřihom, Eger, 
Miskolc). Navštívíme zajímavé přírodní památky: Národní park Aggtelek 
s jeskynním systémem Baradla, který patří mezi nejvýznamnější jeskynní soustavy 
v Evropě a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Ve stepní oblasti pra-
vé maďarské pusty nám zdejší hajduci předvedou umění práce s koňmi a povozy, 
v neposlední řadě si též užijeme pro Maďarsko typické termální lázně. Maďarská 
kuchyně se proslavila zejména paprikou, klobásami a tokajským vínem – určitě bu-
de dostatek příležitostí je ochutnat.  
 Náš zájezd bude ale opět v první řadě poutní, takže navštívíme zejména místa 
spjatá s církevními velikány. Začneme v městě Györ, kde se nachází biskupský palác 
a hrad, katedrála Panny Marie s gotickou Héderváryovou kaplí s křížovou klenbou, 
kde je v pozlaceném relikviáři lebka krále Ladislava, nebo barokní sousoší starozá-
konní Archy úmluvy. V Pannonhalmě navštívíme benediktínský klášter s román-
skou kryptou, klášterní baziliku a knihovnu. V Budapešti nás čeká Budínský hrad, 
Matyášův chrám, Rybářská bašta, hradní čtvrť, Gellértův vrch, Korvínova univerzi-
ta, Velká tržnice, ulice Váci utca, Parlament s uherskými korunovačními klenoty a 
svatoštěpánskou korunou, bazilika sv. Štěpána a Markétin ostrov. Město Miskolc 
nabízí kalvínský kostel, Rákocziho dům, ortodoxní kostel řeckého obřadu s šestnác-
timetrovým ikonostasem z roku 1793 nebo hrad Diósgyör. Vinařská oblast Tokaj 
produkuje více jak 350 let nejslavnější maďarské víno: návštěva místních sklepů 
bude pochopitelně spojena s ochutnávkou. V Egeru uvidíme hrad, minaret a Velký 
minoritský kostel. V národním parku Hortobágy si nenecháme ujít Pastýřské muze-
um, Devítidírkový most, vahadlové studně, projížďku bryčkou po pustě a již zmíně-
né jezdecké umění hajduků. Legendární Visegrád, který zažil svůj největší rozkvět 
za Matyáše Korvína,  nás zve do svého Královského paláce nebo Šalamounovy věže. 
Závěr zájezdu bude patřit bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Arcibiskupskému 
paláci v Ostřihomi.  

Barbora a Lukáš Kutilovi 

chce vyšetřit několik hodin v týdnu jako čas pro partnera a pro sebe navzájem. 
A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manželství (třeba 
i to, které trvá už několik desítek let) se dá zlepšovat. 
 Pokud vás kurz zaujal, prosím přihlaste se nám do 25. ledna (Barbora Kutilo-
vá, tel.: 721 278 478, e-mail: kutilovabarbora@gmail.com). 

-red- 



 

  

Farní knihovna 
Milí  přátelé, s novým Zpravodajem vás také zvu do naší farní knihovny a vybírám 
další knihy, které by vás mohly zaujmout.  
       Zakoupili jsme pro vás nově vyšlou knihu rozhovoru Marie Svatošové 
s Alešem Palánem Neboj se vrátit domů. V úvodu knihy tato lékařka vzpomíná na 
svoje dětství, studia na střední zdravotní škole a na vysokoškolská studia v Hradci 
Králové. Už od dětství se chtěla věnovat zdravotnictví. Při studiu se rozhodovala pro 
neurochirurgii, později pro neurologii, po promoci  v r. 1968 však nastoupila jako 
internistka v  Semilech.  Po dvou letech se odstěhovala do Prahy, vdala se a pracova-
la pro různé firmy jako závodní lékařka. Její manželství zůstalo bezdětné. Už 
v osmdesátých letech se při pohotovostních službách začala věnovat doprovázení 
těžce nemocných a studovala zahraniční literaturu o paliativní péči. V další části 
knihy přemýšlí o smrti a o tom, jaké má v umírání místo víra. Marie Svatošová se 
zde zmiňuje o soukromém prožívání víry, které prohlubuje při exerciciích v Kolíně 
u jezuitů a v Novém Dvoře u trapistů, kam se vydává od smrti P. Ladislav Kubíčka – 
jejího přítele a zpovědníka. O vlivu P. Ladislava na utváření autorčiny osobnosti  
bylo napsáno několik publikací, přesto se zde krátce píše o jeho smrti a o současném 
životě jeho vrahů. Další kapitola je věnována vzniku prvního hospice v Červeném 
Kostelci a ekonomickým a provozním problémům kolem zakládání tohoto a dalších 
hospiců. Následuje kapitola o eutanázii a také o přístupu zdravotníka k těžce ne-
mocným – zejména o otázce, zda sdělovat pravdu o nemoci či ne. Kniha pokračuje 
pohledem do soukromí Marie Svatošové po předčasné smrti její sestry, těžké nemo-
ci jejího otce a smrti jejího manžela. Kromě práce v paliativní péči se tato 

Monika Trdličková 
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 Vzhledem k dalším plánovaným akcím není doposud definitivně stanoven 
termín zájezdu. Ve hře jsou dvě varianty, a to 27. dubna – 1. května, nebo  
4. – 8. května 2019. Cena nepřekročí 7 000 K č a zahrnovat bude dopra-
vu, čtyři noclehy se snídaní (vstupy a pojištění si hradí každý zvlášť). Pokud se chce-
te přihlásit již za těchto podmínek, můžete zaslat závaznou přihlášku na  
e-mail monicatrd@seznam.cz nebo ji odevzdat osobně v kostele. Sledujte prosím 
aktuální ohlášky, kde bude oznámen definitivní termín a finální cena zájezdu. Tu 
bude následně nutné uhradit do konce ledna 2019. 
 Těším se na viděnou a na nové zážitky, které nám společenství cestovatelů 
a netradiční program jistě přinesou. Našimi průvodci budou opět P. Jan a P. Radek.   

Závazná přihláška na poutní zájezd do Maďarska v roce 2019 
 
Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Datum narození:     

Kontaktní telefon a e-mail: 

 

V Kutné Hoře dne:     Podpis: 

 

Datum převzetí přihlášky: 
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-red- 

 

Milena Pfaifrová 

lékařka věnuje mnoha dalším aktivitám. Jednou z nich je také pořádání kurzů Alfa v 
její domovské farnosti v pražských Řepích. Cestuje po celé republice a přednáší ve 
školách, zdravotnických zařízeních, pomáhá při zřizování hospiců. Za svou neúnav-
nou práci byla oceněna již druhým státním vyznamenáním, které ze své velké poko-
ry chápe jako ocenění pro všechny své spolupracovníky v hospicové péči. Na konci 
knihy se čtenář dozví, jak je možné toto ocenění využít ve prospěch všech, kteří tuto 
péči potřebují. Kniha je vhodná nejen pro zdravotníky, ale pro nás všechny, aby-
chom dokázali lépe doprovázet své blízké.  
 Další zajímavou knihou je rozhovor Jana Paulase s kardinálem Tomášem Špi-
dlíkem Duše poutníka. Kniha upoutá mimo jiné tím, že nabízí jiný pohled na českou 
církev, a to pohled teologa, který žil dlouhodobě v zahraničí. Narodil se sice na Mo-
ravě, ale studoval v Holandsku, později ve Florencii, působil v římském Nepomuce-
nu, ve vatikánském rozhlase a zúčastnil se Druhého vatikánského koncilu. Za ponti-
fikátu Jana Pavla II. působil v kurii jako odborník na ekumenické vztahy 
s východními církvemi  a byl také papežským kazatelem při exerciciích římské kurie. 
Jako profesor působil po celém světě: v Římě, Německu, Kongu, v Minnesotě, ale 
také ve východní Evropě, kde dostal řadu ocenění. Projel mnoho východních klášte-
rů, aby poznal život tamních mnichů a stav klášterů v nynější době. Mnoho z těchto 
cest popisuje v knize (egyptské kláštery, pouti na hory Sinaj či Athos, do klášterů 
v Habeši, návštěvy rumunských a ruských klášterů, klášterů v Srbsku, Bulharsku, 
Makedonii, Řecku, Sýrii, Libanonu). Napsal celkem 140 knih, řadu článků a studií. 
Ve svém díle se věnoval především východní a patristické teologii, kterou také před-
nášel. O velikosti jeho osobnosti svědčí množství vyznamenání, jejichž byl nosite-
lem. V rozhovoru s Janem Paulasem se můžeme dozvědět více o osobním životě to-
hoto skromného, avšak velkého českého jezuity. 

Pastorační rada farnosti 

Jednání pastorační rady se uskutečnilo 14. listopadu. Na začátku byly krátce zhod-
noceny oslavy výročí založení ČSR, zejména iniciativa 100 hodin (adorace) pro re-
publiku: Bylo dobře, že farnost k výročí přispěla právě modlitbou, zároveň jsme si 
vyzkoušeli, že je možné pokrýt i velký rozsah služeb při eucharistické stráži; může-
me z toho vyjít za rok, až se bude slavit třicet let od sametové revoluce . 
 Velkou pozornost věnovala rada setkání dobrovolníků farnosti, které je na-
plánováno na 15. ledna, a zejména otázce některých dobrovolných služeb, které je ve 
farnosti potřeba oživit. K tomuto tématu si, prosíme, přečtěte příspěvek na str. 1 a 2. 
Další otázkou k diskusi bylo, jak pracovat s malými dětmi zejména při nedělních 
dopoledních mších – někdy mohou působit jako rušivý element. Členové rady se 
jednomyslně shodli na tom, že děti do kostela patří. Jsme pestré společenství, což je 
dobře, ale vyplývá z toho, že se musíme učit na sebe brát vzájemně ohled. Pro děti 
(i rodiče) je důležitá přehlednost a pravidelnost, díky kterým budou vědět, na co se 
při bohoslužbách připravit.  
 Další program byl věnován informacím o chystaných manželských večerech 
(str. 6), diskusním setkání farníků nad otázkami, které nás zajímají či dokonce trápí 
(str. 6), a také adventním a vánočním akcím (str. 3 – 6), zejména otázce, jak pomoci 
návštěvníkům půlnoční a dětské půlnoční mše svaté co nejlépe prožít tuto liturgii.  
 Pastorační rada se také dotkla tématu ekumenismu (v souvislosti s blížícím se 
Týdnem modliteb za jednotu křesťanů). Na příštím jednání, které je plánováno na 
29. ledna, se bude hlouběji diskutovat o tom, jak lépe a opravdověji prožívat ekume-
nické vztahy v našem městě.  
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Barbora Křivohlavá 

Ve školce máme za sebou první podzimní měsíce, ale protože počasí bylo dlouho 
teplé a příjemné, využili jsme ho k několika výletům. 
 Na začátku října jsme byli společně s mateřskou školou z Malína na výletě 
v Dýňovém světě na statku u Pipků. Dýním se sice za velmi teplého a suchého poča-
sí moc nedaří, děti si ale výlet moc užily. Letos byla v Dýňovém světě cítit vůně dře-
va. V zahradě bylo spousta prolézaček ze smrkových klád. Potěšili jsme se se zvířaty 
typickými pro český venkov a odvezli jsme si do školky kromě spousty zážitků i vel-
kou dýni pro vydlabávání. 
 Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Čáslavi jsme oslavili 20. října 
Den stromů, což je svátek, který stromy oslavuje jejich sázením. Většinou se slaví na 
jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatic-
kých podmínek v jednotlivých zemích. V České republice tento svátek připadá právě 
na 20. října. Ve Sklenářově dolíku jsme pro děti připravili různé soutěže, díky kte-
rým se mohly více dozvědět o jednotlivých stromech. Každá ze studentek pedagogic-
ké školy si vybrala jeden strom, k němuž byl pro děti připraven úkol, a seznamovala 
děti se zajímavostmi o daném druhu. U vrby se děti učily plést copánek, u jabloně 
řadily jablka dle velikosti, u ořešáku louskaly ořechy. Nechybělo také poznávání 
stromů se zavázanýma očima a výtvarná práce s přírodninami. Za každé splnění 
úkolu dostaly děti razítko a při vyplnění všech deseti okének i odměnu. Oslava Dne 
stromů se vydařila, děti i studentky si společný den užily. Velký dík patří nejen stu-
dentkám, ale i pedagogům školy, kteří nám tuto společnou akci umožnili. 
 Na začátku listopadu máme příležitost s dětmi hovořit o tématu, o kterém 
nemluvíme moc rádi. Stejně jako každá věc na zemi, i smrt ale potřebuje své místo a 
pojmenování. Děti jsou velice vnímavé a otevřené i tomuto tématu. S panem fará-
řem jsme navštívili hřbitov, zapálili jsme svíčku na hrobech kněží, kteří působili 
v Kutné Hoře, a měli jsme možnost vzpomínat na někoho, koho jsme měli hodně 
rádi.  
 Koncem listopadu, před první adventní nedělí, nás čeká tradiční dílna ad-
ventních věnců. Rodiče s dětmi vytváří zelené adventní věnce, zdobí je svíčkami 
a různým přírodním materiálem. Tyto věnce bude možné zakoupit na první advent-
ní neděli v kostele sv. Jakuba (před a po mši svaté v 9:00). Výtěžek bychom chtěli 
letos věnovat na adopci píšťaly svatovítských varhan.  
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Stanislava Lisková 

Nový školní rok byl zahájen v pondělí 3. září mší svatou v kostele sv. Jakuba, ce-
lebroval ji Mons. Josef Socha z Hradce Králové. Pro učitele začal školní rok o týden 
dříve, kromě vlastních příprav na vyučování se v něm uskutečnila duchovní obnova 
pro zaměstnance školy, kterou vedl spirituál P. Pavel Tobek. Školní mše svaté jsme 
slavili 4. října a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, 
v klášterním kostele.  
 Mše svatá se konala samozřejmě také 15. září, kdy proběhla oslava 25. výročí 
založení školy. Tuto slavnostní mši celebroval v kostele sv. Jakuba diecézní biskup 
Mons. Jan Vokál. Na tento den byl až do pozdních odpoledních hodin připraven 
program i celodenní občerstvení. Hosté měli možnost si prohlédnout školu, vyslech-
nout přednášku jednoho z prvních školních kaplanů Davida Boumy na téma „Úloha 
školy v teorii nevzdělanosti Konrada Liessmanna aneb vážné i veselé reminiscence 
k slavnému čtvrtstoletí Církevního gymnázia v Kutné Hoře“ nebo se zúčastnit kon-
certu žáků školy v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Přivítali jsme také 
členy spolku Ursulus z. s., který sdružuje absolventy školy a jehož vznik inicioval 
Karel Macek, absolvent první maturitní třídy z roku 2001. Posláním spolku je pro-
pojit absolventy, současné studenty a školu tak, aby se navzájem podporovali a pod-
le svých možností tak přispívali k dobrému jménu školy.  
 Kromě této pro nás významné události se uskutečnilo v prvních měsících 
školního roku mnoho dalších školních akcí. Prima absolvovala dny poznávání 
v Jeníkově u Hlinska, septima se postarala o organizaci již tradiční sbírky Světluška 
na pomoc zrakově postiženým lidem a naši pedagogové v rámci Dnů evropského 
dědictví představili prostory kláštera veřejnosti. Anglické divadlo v Salesiánském 
centru v Praze navštívily třídy sexta a septima, zhlédly zde představení Pygmalion. 
Do pravěku se vydala prima – v archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové si stu-
denti rozšířili a utvrdili vědomosti o tomto historickém období. Exkurzi do automo-
bilky TPCA v Kolíně uskutečnila oktáva, septima se účastnila fyzikálních pokusů na 
Matematicko-fyzikální fakultě UK. Více než dva týdny byla v prostorách školy umís-
těna výstava o bitvě u Čáslavi. Tuto bitvu z roku 1618 přiblížil studentům 
v historických souvislostech ve své přednášce historik Filip Velímský. Studenti sep-
timy připravili Den pro oktávu, aby podpořili maturitní ples. Stihli jsme i vyrazit 
dvakrát do ciziny, a to na geografickou exkurzi do Nizozemí (septima a oktáva) a za 
kulturními a jazykovými zážitky do Londýna (kvinta).  

Oblastní charita Kutná Hora 

Národní potravinová sbírka 
V sobotu 10. listopadu se uskutečnil 6. ročník Ná-
rodní potravinové sbírky. Dobrovolníci Oblastní 
charity Kutná Hora přijímali potraviny a drogistické 
zboží od dárců v obchodním domě Tesco ve Zruči 
nad Sázavou a ve spolupráci se spolkem SK Barbora 
také v supermarketu Billa v Kutné Hoře. Štědří dár-
ci celkem věnovali 1 097 kg potravin a drogerie, za 
což jim patří veliký dík. Díky si zaslouží také dobro-
volníci a personál obchodních domů. Potravinová 
pomoc poslouží rodinám i jednotlivcům ve finanční 
tísni a chudobě. 

 

Petra Zítová 



 

  

Oblastní charita Kutná Hora 
vás zve k účasti na  

 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 
 

Sbírka bude probíhat na Kutnohorsku, Čáslavsku  
a Poděbradsku 5. – 13. ledna 2019 

 

V Kutné Hoře se sbírka uskuteční  
v sobotu 5. ledna 2019 

 

Z výtěžku sbírky bychom chtěli převážně: 
   podpořit rozvoj charitní pečovatelské služby, a to i v okolních obcích, 

 

   rozvinout aktivizační službu pro rodiny dětí  
s poruchami autistického spektra, 

 

 �  podpořit práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, 
 

   zajistit provoz noclehárny pro muže a sociálně terapeutické dílny 
pro lidi se zdravotním postižením. 

 

Děkujeme vám předem jménem všech potřebných za vaši podporu. 
 

Přihlašovací formuláře pro koledníky a vedoucí skupin  

jsou k dispozici v kostelích i s krabičkou na vyplněné přihlášky. 

Elektronickou přihlášku ke stažení najdete na webových stránkách 

kh.charita.cz/trikralova-sbirka. 

Požehnání koledníkům bude tradičně v kostele sv. Jakuba  
a v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 

v sobotu 5. ledna v 9:30. 
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Pozvánka na 5. ples neziskových organizací 
Zveme vás na pátý ročník společného plesu neziskových organizací. Konat se bude 
16. února od 20:00 v KD Lorec. Těšit se můžete na kapelu Tady & Odjinud, tombo-
lu, občerstvení a soutěže. Výtěžek plesu bude opět věnován na údržbu obnoveného 
Sklenářova dolíku. Přijďte si zatančit a užít si s námi společný večer :-).  

Kutnohorské neziskovky 

Napsali jste... 

Duchovní obnova pro seniory  
Co je to stáří? Stáří je vrchol diplomacie! To je výsledek rozjímaní při duchovní ob-
nově seniorů. Tentokrát ji – velice dobře – vedl pan kaplan Dmytro Romanovský.  
 Tato obnova bývá vždy na podzim. Naprosto symbolicky. Nám seniorům se 
blíží podzim života. Je třeba si neustále připomínat, co je pro nás důležité. Je to pře-
devším četba Písma svatého, protože pokaždé k nám mluví jinak, i když se nám zdá, 
že jej čteme stále dokola. Je důležité číst si v něm denně, stačí přečíst jedinou kapi-
tolu a zkusit nad ní přemýšlet. Dále je pro nás důležitá modlitba. Modlitba je rozho-
vor s Bohem. Někdy se nám do toho rozhovoru moc nechce, ale je důležité říct Bohu 
úplně všechno, upřímně a otevřeně, i to co se nám zrovna nelíbí, třeba i naši zlost 
složit k jeho nohám. Bůh nás nikdy neopustí. Samozřejmě Bohu vzdáváme i chválu 
a dík, poprosíme o smír. Úkolem stáří je modlitba, je úkolem prarodičů naučit mod-
litbě jejich vnoučata (samozřejmě je to úkolem i pro rodiče). 
 A ta diplomacie ve stáří? No přeci umět předat správně a citlivě své zkušenos-
ti. Ale nedávat nevyžádané rady, nevnucovat svůj názor! (Ořechy se nesráží – spad-
nou, sníh se neodmetá – roztaje a mladým se neradí – stejně neposlechnou.) 
 Druhý den obnovy jsme si povídali o vztazích. První je vztah k Bohu. Bohu 
máme bezmezně důvěřovat. Někdy se u nás projeví nedůvěra k Bohu, hledáme ji 
jinde. Zkoušíme kyvadlo, čteme horoskopy a věříme jim. Druhé jsou vztahy k lidem; 
je nutné mít lidi rád. Občas nám někdo ublíží a tehdy je nutné odpustit, ale doo-
pravdy. Když někomu neodpustíme, stáváme se jeho otrokem. Jde s námi spát, 

Poděkování ze Střediska Na Sioně 
Vážení farníci, děkujeme vám touto cestou za příspěvek na pořízení nového auto-

mobilu pro naše středisko. Díky 
němu se zvýšila dostupnost terén-
ní služby rané péče, a do klient-
ských rodin tak můžeme vyjíždět 
častěji. Vaše štědrost je nyní sou-
částí naší práce pro děti a jejich 
rodiny, které potřebují pomocnou 
ruku. Stali jste se tak dílem mozai-
ky, kterou skládají lidé se srdcem 
otevřeným pro dobrou věc. Vážíme 
si vaší podpory a přejeme vám vše 
dobré! 

Tým rané péče  
Střediska Na Sioně 

Pozn. red.: Ekonomická rada naší farnosti v červnu loňského roku schválila a pře-
dala charitnímu Středisku Na Sioně dar ve výši 20 000 Kč, který byl určen přímo 
na projekt  Tú, Tú, Tú, raná péče už je tu!   



 

  

Diecézní setkání seniorů 
Ve čtvrtek 18. října se v Hradci Králové uskutečnilo XIII. diecézní setkání seniorů. 
Program začínal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí modlitbou 
za český národ a mír ve světě. Od 9:30 pak byla slavnostní bohoslužba. Hlavním 
celebrantem byl diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Následovaly přednášky v Novém 
Adalbertinu na téma Svědectví minulosti, naděje budoucnosti. O strašném utrpení 
Židů podal svědectví Dr. Toman Brod, který přežil holokaust. Takové hrůzy se už 
nikdy nesmí opakovat, slyšela jsem z úst jednoho Žida, který žije v Izraeli a jehož 
slova si stále připomínám. 
 Po přestávce s malým občerstvením jsme si vyslechli přednášku Mons. Milo-
slava Fialy. Byly to vzpomínky na jeho cestu k duchovnímu povolání v době totality. 
Většina nás seniorů poznala pronásledování komunistickým režimem na vlastní 
kůži. Poslouchali jsme téměř bez dechu, stejně jako předchozí přednášku. Potom 
jsme našeho rodáka (otec Fiala pochází z Malína) šli, my Kutnohoráci, pozdravit 
každý osobně. Bylo nás třináct. Na polední přestávku zbylo málo času, a pak nás 
navštívila Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu. Přišel si ji po-
slechnout i pan biskup Vokál. Moc se mi líbilo, že nechala přivézt do Bruselu Vele-
hradský kříž a dala jej instalovat v Evropském parlamentu. Je důležité, aby zde byly 
křesťanské hodnoty prosazovány. Slyšeli jsme, že se díky této poslankyni tak oprav-
du děje. Setkání končilo posezením se skleničkou vína a cimbálovou muzikou. 
 Děkujeme všem domácím – panu kaplanovi, Marušce Cvešprové, panu Hla-
vinkovi, panu Lázničkovi a hlavně panu farářovi – že nám účast na setkání umožni-
li.  

Jiřina Urbanová 
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Zdena Illková z Moravského Krumlova 

vstává s námi a provází nás na každém kroku. Často se stáváme otroky někoho jiné-
ho, nějakých věcí, případně sami sebe. A závěr? Jestli vy neodpustíte lidem, ani vám 
Bůh neodpustí vaše přestupky. Někdy chceme tahat třísku z oka někoho jiného a 
vůbec si neuvědomíme, že sami v něm máme trám. Padla i otázka odpuštění versus 
zapomnění (křivdy, ublížení). A odpověď: narušené vztahy se narovnávají svátostí 
smíření.  
 Rozvinula se bohatá diskuze na přednesená témata. Jistě, co člověk to názor, 
ale byla to diskuse plodná, pro každého z nás něčím přínosná. Vyslechli jsme si bo-
haté životní zkušenosti, ale i bolesti některých z nás. Postoj těch „bolavých“ pro nás 
může být příkladem, jak si ve složitých životních situacích počínat. Je dobré bolest 
a smutek vložit do rukou Božích a nezoufat si. Pan kaplan Dmytro nám vysvětlil, že 
zoufat si je hřích.  
 V závěru každý z nás pronesl své hodnocení. Některá byla krátká, jiná trošku 
delší, pojatá komplexně. Lze je ale shrnout slovy: „Bylo to krásné, mně se to líbilo 
moc, a když dožijeme ve zdraví, za rok se tu zase rádi sejdeme“. Padlo i poděkování 
panu faráři Uhlířovi a kaplanu Romanovskému za všechnu duchovní posilu a oběta-
vost, s jakou se nám každý z nich věnoval. Taky Marušce Cvešprové a Monice Tr-
dličkové, které se staraly o naše tělesné blaho. Měly pro nás výborné mňamky.  
 Během cvičení jsme měli vzácnou návštěvu. Na kole za námi přijel i pan arci-
děkan Jan Uhlíř. Uvítal jej potlesk. Byli jsme tomu moc rádi a místo odpočinku 
jsme ho zahrnuli otázkami. Jako vždy na ně odpovídal a taky nás „nutil“ přemýšlet. 
Odpoledne sloužil mši svatou a potom hurá na kolo a domů. Jeho návštěva nás 
všechny opravdu potěšila a jeho slova povzbudila.  
 Já za svou osobu moc děkuji všem výše jmenovaným, ale také panu Lázničko-
vi za to, že mě vždy včas upozorní a pozve. Přesto, že jsem až z jihu Moravy, bývám 
všemi účastníky mile přijata. Opravdu si toho velice vážím.  
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Víkendové pozastavení s kurzem Alfa 
Nežli se krátce podělím o naplňující zážitek jednoho listopadového víkendu, je třeba 
se trochu otevřít a vysvětlit, proč právě já.  
 Jsem jedna z těch šťastných, která je od dětství zahrnuta láskou svých rodičů, 
dětí a dnes i vnoučat a věřím, že ji předávám dál. Přesto mne to stále více k něčemu 
nebo někomu táhlo. Čas od času, nejen o svátcích, mě přepadne touha jít do kostela, 
kde mi je tak dobře. Sama v sobě hledám odpověď na otázky, které si sama poklá-
dám. Proč zde mám tak osvobozující pocit? Pocit nostalgie? Vynořují se mi zde 
vzpomínky na mé zemřelé blízké, cítím kořeny češství a křesťanství a při tom rozpa-
ky, zda je Bůh... Díky paní Dupalové, která je věřící, jsem se ocitla na obohacujícím 
kurzu Alfa. A tak, jak je pro mě velmi příjemná nenásilná forma poznávání spole-
čenství, jsem využila nabídku strávení víkendu v Koclířově u Svitav. 
 Přestože víkend začínal v pátek odpoledne, já byla unavená a vyměnila ra-
dostný víkend s vnoučaty za cestu trochu do neznáma, nelituji. Již samotná cesta 
byla příjemná, jednotlivé skupinky cestující spolu v autech se sešly na výborné veče-
ři v nedaleké restauraci. Musím vyzdvihnout nejen dobré jídlo po celou dobu pobytu 
od snídaní po večeře, ale i milou obsluhu. 
 Poté jsme se ubytovali v budově koclířovského kláštera. Pro mě opět něco 
výjimečného a překvapujícího. Nalezla jsem zde klid a odpočinek a zvláštní kouzlo 
umocnilo spojení zdi s kostelem za mou postelí.  
 Hned večer započaly nám již známé přednášky na duchovní téma, které nás, 
nevěřící, přirozeným vysvětlováním přivádějí k pochopení Božího zjevení skrze Ježí-
še Krista a porozumění Písmu svatému. Pomáhají hlubšímu poznání křesťanské ví-
ry, posilují jistotu o Boží lásce. Celý víkend byl věnován také otázce, kdo je Duch 
Svatý a čím může být pro nás. Všichni jsme uvítali společné vyjasňování sporných 
otázek smyslu života. Vše se najednou zdálo přirozené, ostych opadl, celá skupina 
asi dvaceti lidí otevřeně diskutovala. 
 Radostná atmosféra panovala po celou dobu. Kdo by si myslel, že jsme seděli 
pouze na přednáškách, mýlí se. Najednou jakoby den byl mnohem delší, byl čas ne-
jen na procházku kolem kláštera s průvodním slovem o poutním místě Českomorav-
ské Fatimy. Mimo jiné je v tomto duchovním centru výborná cukrárna s domácí vý-
robou dortů, vonící kávou a opět milou obsluhou. Každý si mohl zakoupit v místí 
recepci knihy s duchovní tématikou a drobnůstky, které mu budou připomínat ná-
vštěvu duchovního místa. Nemohu zapomenout na sobotní film Butterfly circus. 
Film pojednává o muži, který nemá ruce a nohy, přijme nabídnutou pomoc, zvítězí 
nejen sám nad sebou, ale dokáže dávat lásku a radost ostatním. Příběh byl pro 

Šimon Macháček 

Výlet do Číhoště 
Ve dnech 2. – 4. listopadu jsme byli se spolčem v Číhošti: to místo je krásné zvlášť 
pro svou historii. Historii smutnou, ale také velice zajímavou, a pro mě mělo prostě 
své kouzlo.  
 V pátek jsme dorazili v šest hodin večer, šli jsme se ubytovat a poté byla veče-
ře, po večeři jsem si pustili film, který se týkal P. Toufara. Pak jsme šli spát. Nazítří 
hned po ránu jsme šli na ranní chvály, potom byla snídaně a po ní mše. K obědu byl 
kuskus se zeleninou a masem. Po poledním klidu jsme se mohli jít vyzpovídat. 
V Číhošti je také geograficky střed republiky, a k tomu jsme šli po obědě. U středu 
republiky jsme si zahráli hodně zajímavých her. Poté byla další velmi zajímavá část 
víkendu: chodili jsme na adorace do kostela, střídali jsme se vždycky po čtvrt hodi-
ně. Odjížděli jsme z Číhoště v neděli v osm hodin ráno. Program byl velmi rozmani-
tý a velmi se mi líbil. 
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Oslava Dne boje za svobodu a demokracii 
Svoboda není samozřejmost a musíme o ni stále usilovat. Tuto skutečnost jsem si 
intenzivně uvědomila v průvodu  k příležitosti státního svátku 17. listopadu. Na šest 
stovek lidí se sešlo v tento den u sochy našeho prvního prezidenta. Studenti SOŠ 
a SOU řemesel rozdávali účastníkům trikolory a svíčky, které nás přenesly do doby 
před 29 lety. Atmosféru touhy po svobodě dokreslovaly písně v podání pana Řepy 
a jeho studentů ze ZUŠ. Čtyři zastavení, která si připravili studenti kutnohorských 

Jana Balánová 

mne tak silným a emotivním zážitkem, že jsem – a nebyla jsem sama – zůstala po 
skončení promítání v hlubokém tichu – trvalo několik minut, než jsme si urovnali 
myšlenky a někdo se odvážil začít diskutovat. 
 Věřící začínali oba dny ranní modlitbou, bylo na každém, jak se zapojí. Všich-
ni jsme se sešli v sobotní večer v kostele při svíčkách. Modlitba a četba z Písma byla 
proložena zpěvem, který na kytaru krásně doprovodila Jana Klingerová. Odevzdali 
jsme zde své poděkování i prosby a závěrem se za každého z nás pomodlil pan farář 
a ostatní věřící, což byl pro mě velmi emotivní zážitek. I večery byly nádherné, ne-
formální, uvolňující, v kolektivu lidí věřících i nevěřících každého věku. 
 Neděle proběhla opět v kruhu u stolu u otevřených otázek běžného života, 
mezilidských vztahů. A na závěr jsme v kruhu kolem oltáře v kostele slavili nedělní 
mši svatou. 
 Poděkování patří panu faráři Janu Uhlířovi, panu kaplanovi Dmytru Roma-
novskému za průvodní slovo, Julii, Míle, Josefovi, Marii a Janě za perfektní pro-
gram a organizaci, dále i všem zúčastněným za milou atmosféru. Jsem ráda, že kurz 
navštěvuji, a bez prožitého víkendu by nebyl úplný. Pokud někdo čte tyto řádky 
a nemá v sobě dosud jasno, mohu tuto nenásilnou a dobrovolnou formu poznání jen 
doporučit. 

Jak jsme přispěli k oslavě republiky 
Naše farnost se zapojila do oslav stého výročí založení Československé republiky 
poměrně nenápadně, pro mě osobně však měl tento způsob hluboký význam a po-
mohl mi prožít důležité výročí v rozpoložení, do kterého se člověk při pompézních 
oslavách (ne, že by k takové příležitosti nepatřily) naladí jen těžko. Hlavním naroze-
ninovým dárkem našeho společenství byla tichá modlitba před Nejsvětější svátostí. 
Ta byla vystavena ve farním kostele celých sto hodin, a to v pěti etapách, které – 
z mého pohledu skutečně symbolicky – propojily Slavnost svatého Václava a Den 
vzniku samostatného československého státu. Byla jsem ráda, že mohu v tichu kos-

tela prožít vděčnost za zemi, ve které žiji, a sounáležitost se 
všemi svými spoluobčany. Před Nejsvětější svátostí to jde 
jaksi líp než tváří v tvář každodenním politickým událostem 
a názorovým střetům, které tak zmítají naší společností. 
I tyto bolesti a obavy o budoucnost jsem mohla svěřit do 
Božích rukou. Modlitební usebrání nás všech pak mohlo 
radostně vyvrcholit přímo v den výročí, při bohoslužbě, kte-
rá naplno vyjádřila důstojnost, radost a naději této chvíle. 
Své místo v oslavách měl i běžecký závod, který navázal na 
minulé ročníky spojené se vznikem nového zvonu pro kostel 
sv. Jakuba. Dynamiku nadšení a radosti z překonání sebe 
sama a ze společného díla vnesl i do oslav výročí a krásně 
tak podtrhl jejich poselství. Děkuji všem, kdo tyto aktivity 
připravili a zajistili. Jsem šťastná, že mohu žít v krásné čes-
ké zemi a v živém kutnohorském společenství. 

Kateřina Grenarová 
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Střípek z mariologie 
Při jedné letní nedělní kavárně se otevřela diskuze o dogmatech vztahujícímu se 
k Panně Marii, což mě přivedlo k myšlence napsat tento příspěvek a postupně tato 
dogmata vysvětlit.  
 V době, kdy tento článek píši, skončil měsíc říjen, ve kterém se k Panně Marii 
věřící obracejí v modlitbách růžence. Už raná církev chápala, jak velký význam má 
přímluvná modlitba Panny Marie. Katolická církev si je plně vědoma, že nelze Pan-
nu Marii oddělit od dějin spásy. Je plně spojena mateřským poutem se svým Sy-
nem, skrze Marii se stal člověkem. Ona má své nezastupitelné místo v teologii, ma-
riologie úzce souvisí s ostatními teologickými disciplínami. Výroky o Panně Marii se 
musí vždy opírat o její vztah k Ježíši Kristu – její výjimečnost spočívá právě v tom, 
že se stala matkou Božího Syna.  
 Katolická církev postupně formulovala čtyři dogmata vztahující se k Panně 
Marii. První dvě dogmata, o Božím mateřství a stálém panenství, byla vyhlášena už 
na přelomu 4. a 5. století. Další dvě, která stojí právě na tom, že díky Božímu mateř-
ství je výjimečný počátek i konec Mariina života, byla přijata o mnoho století pozdě-

ji: v polovině 19. století to bylo dogma 
o neposkvrněném početí a v polovině 
20. století o nanebevzetí s tělem i duší.  
 Zrovna se nám blíží doba ad-
ventní, ve které budeme (8. prosince) 
slavit slavnost Neposkvrněného poče-
tí. Marie byla zvláštní milostí uchráně-
na od poskvrny dědičného hříchu už 
od svého početí. Byla ospravedlněna 
na základě této milosti, nikoliv svých 
zásluh. Byla uchráněna od žádostivosti 
a osobní hříšnosti. Už v prvotní křes-
ťanské církvi se mluví o Mariině bez-
hříšnosti. Oslovil mě výrok sv. Hippo-
lyta Římského: „Pán byl bezhříšný, 
protože jako člověk byl vytvořen z ne-
porušeného dřeva“, tedy z Panny 
a Ducha svatého. Narození Ježíše 
z bezhříšné a čisté ženy bylo vhodné, 
nikoli však nutné. 
 V tuto chvíli nás může napad-
nout, zda nebyla Kristova oběť pro 
Marii zbytečná. Tedy, zda Kristova 
smrt a zmrtvýchvstání, které nás právě 
od dědičného hříchu vysvobozují, mě-
ly či neměly na Mariinu bezhříšnost 
vliv.  I tak významní teologové 11. sto-
letí, jako byli sv. Bernard z Clairvaux 

gymnázií, nás zavedla až do chrámu sv. Barbory, kde důstojnost této akce završila 
modlitba za naši zem a státní hymna.  
 Děkuji naší farnosti, zejména Kamile Dostálové, která vše koordinovala, že 
umožnila studentům kutnohorských škol i občanům Kutné Hory připomenout si 
hodnoty jako láska, spravedlnost, statečnost a svoboda. Třicet let od sametové revo-
luce, která uplynou za rok, přijdu ráda oslavit v tomto duchu.  

Marie Slavotínková 
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O rozhovor pro toto vydání Zpra-
vodaje jsme požádali Radku Ka-
relovou, která pracuje na církev-
ním gymnáziu jako pedagog vol-
ného času ve školním klubu, ve 
farnosti se spolu s manželem po-
dílí na přípravě snoubenců na 
přijetí svátosti manželství, v roce 
2015 byla (rovněž s manželem) 
v týmu kurzu Alfa a působí také 
jako zástupce farníků v pasto-
rační radě. Zeptali jsme se jí na 
všechny tyto aktivity. 

Rozhovor s Radkou Karelovou 

Ve svém zaměstnání se každoden-
ně potkáváš a komunikuješ 
s mladými lidmi, kteří studují na 
církevním gymnáziu. O čem spolu 
nejčastěji mluvíte? V čem jsou 
pro tebe inspirací?  

Nejideálnějším prostorem ke vzájemné 
komunikaci je samozřejmě školní klub, 
kde pracuji jako pedagog volného času. 
Každý den se setkávám s našimi studen-
ty již od ranních hodin před vyučová-
ním, kdy je naše komunikace prostá, 

Přicházíš k nám 
 

Je krásné, že přicházíš k nám, 
doprostřed bídy lidí. 
Přicházíš tiše a sám 
a ne každý Tě vidí. 
 

Jsi světlo jasné  
v temnotě dní a nocí. 
To nikdy neuhasne 
a je nám ku pomoci. 

 

Přicházíš jako dítě, 
chudé a bez viny, 
a čistou Boží láskou 
přemáháš zločiny. 
 

Kéž dnes tak jako včera 
nás vede hvězdy svit 
a radost, pokoj, láska 
smí v našich duších být. 

Jana Zelenková 

(významný člen cisterciáckého řádu a zakladatel kláštera v Clairvaux) nebo sv. To-
máš Akvinský, neposkvrněné početí právě z tohoto důvodu odmítali. O dvě století 
později tuto otázku rozřešil františkánský mnich Jan Duns Scotus myšlenkou, že 
Panna Maria byla vykoupena předem. Protože u Boha není čas, byla Maria, na roz-
díl od nás, počata bez dědičného hříchu právě na základě Kristovy oběti, i když ta 
byla z hlediska pozemského času položena až po jejím narození.  
 Proto 8. prosince 1854 vyhlašuje papež Pius IX. dogma o Neposkvrněném 
početí Panny Marie. Předcházelo tomu dlouhé a důkladné zvažování: roku 1849 
poslal všem 603 biskupům encykliku Ubi primum a žádal je o vyjádření k tomuto 
záměru. Pro vyhlášení dogmatu se vyjádřilo 546 biskupů, a tak došlo k slavnostní 
definici dogmatu „ex cathedra“, z čehož vyplývá, že dogma se stalo závazným, nere-
formovatelným, platným pro všechny. Věřící v něj mají pevně a trvale věřit.  
 Katolický svět tento krok přijal s velkým nadšením, vyrůstaly nové projevy 
mariánské úcty, vznikla řada nových mariánských modliteb, svátků, nové kostely 
a kaple byly a jsou zasvěceny Panně Marii, konaly se četné pouti.  

Jan Čermák 
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ale přesto významná. Popřejeme si dob-
ré ráno a úspěšný den. Stačí jen pár po-
vzbuzujících slov do nového dne a hned 
se pracuje a studuje lépe. Je to znamení, 
že o sobě víme a že si přejeme vše dob-
ré.  
 Mladí, dospívající lidé potřebují 
mít prostor a čas k naslouchání, komu-
nikace je většinou jednosměrná. Mohu 
dát malý signál, nebo radu, ale opatrně, 
jsou chytří a na všechno znají odpověď. 
Je to takové bezdrátové vlnění. Mám 
před sebou velký cíl a úkol, jak dosáh-
nout toho, aby mladí komunikovali 
„face to face“, aby neměli hlavy ponoře-
né do svých mobilů. Jakým způsobem 
navrátíme přirozenou komunikaci mezi 
mladé, to je předmětem zkoumání mno-
ha pedagogických a psychologických 
odborníků. 
 Mládí je inspirativní samo o sobě. 
Mladí jsou plní energie, vtipu ale i ideá-
lů. S mladými se stárne pomaleji a hod-
ně se s nimi člověk zasměje. Jsou ote-
vření vyšším cílům a vyšším hodnotám. 
Naší zodpovědností je tuto křehkost 
a otevřenost mladé duše neporušit. 
 
Co si myslíš, že mladí očekávají 
od církve – ať už k ní patří, nebo 
ne?  
O tom, co očekávají mladí lidé od církve, 
nám přinesla zprávu Synoda o mládeži 
2018, která se zabývala tématem Mladí, 
víra a rozlišování povolání. Český pře-
klad výsledného šestistránkového doku-
mentu, který schválil Papež František, 
se připravuje.  
 Několikrát jsem setkala 
s názorem studentů z vyššího gymnázia, 
kteří do církve nepatřili, že svoje děti 
dají studovat na církevní gymnázium, 
protože křesťanské hodnoty, které se 
zde předávají ve výchově a vzdělání, 
jsou trvalé. Myslím, že mladí lidé od 
církve očekávají jistotu, stálost a ukot-
vení v tradici.   
 
Co je podle tebe hlavním poslá-
ním církevního gymnázia a po-

tažmo církve v našem městě? 
Celý náš tým pedagogů, vychovatelů, 
asistentů by měl vytvořit podmínky pro 
utváření společenství mladých lidí, kteří 
mají jasné postoje k rodině a k otázkám 
současného světa. Pomáhat jim najít cit 
pro spravedlnost, odvahu, odpovědnost 
za své rozhodování a vztah k hodnotám, 
které jsou inspirovány obsahem evange-
lia. 
 Církev ve společnosti by měla 
umožnit všem lidem, kteří o to mají zá-
jem, setkat se s Ježíšem a poznat Jeho 
učení. Stali jsme se křesťany, vyrostli 
jsme v křesťanské Evropě, dá se na na-
šich životech poznat, že jimi jsme? 
Všichni jsme nějakým způsobem obda-
rováni, nebojme se aktivně podílet na 
spáse našeho města.  
 
Již pár let s manželem pomáháte 
ve farnosti s přípravou snouben-
ců na manželství. Jak vnímáš 
a prožíváš tuto svátost ty sama? 
Pán Bůh mě od malička obdaroval. Měla 
jsem báječné prarodiče, mám báječné 
rodiče, ale nejvíc báječného mám man-
žela Jiřího.  
 Vdávala jsem se velmi mladá, ve 
dvaceti letech jsem nevěděla 
o manželství vůbec nic, ale všem říkám, 
že mne potkalo v životě Štěstí. Sedělo 
v kostele na Gruntě a hezky se na mne 
usmívalo. Byla jsem v pravé chvíli na 
správném místě. Myslím, a jsem o tom 
přesvědčená, že mi moje Štěstí někdo 
vymodlil. A proto prosím, milí rodiče 
a prarodiče, modlete se za Štěstí svých 
dospívajících dětí.  
 Svátost manželství nemohu pro-
žívat sama, mohu ji prožívat jen společ-
ně. Svátost manželství je o nás třech, 
o Pánu Bohu, o Jiřím a o mě.  A pokud 
ještě v životě potkáte ty správné lidi, se 
kterými si o svátosti manželství povídá-
te na faře nebo ve zpovědnici, pak 
všechno hezky plyne samo. Děkuji otci 
Vladimírovi Hronkovi, který při páteč-
ních čajíčkách a společenství po mši 
svaté otevíral naše srdce. 



 

  
20 

Váš podíl na přípravě snoubenců 
spočívá v tom, že jedno nebo dvě 
setkání, která před svatbou ab-
solvují, probíhá u vás doma. Co 
se těmto lidem snažíte předat? 
(Pokud se nepletu, ne všichni jsou 
pravidelně praktikující katolíci…) 

S Jiřím připravujeme snoubence na svá-
tost manželství teprve tři roky, jsme 
takoví začátečníci. Hovoříme o praktic-
kých otázkách, třeba na čem je potřeba 
se domluvit před vstupem do manžel-
ství. Praktické otázky se týkají například 
základní struktury domácnosti (bydlení, 
děti, kariéra), dělby práce, vztahu k Pá-
nu Bohu, trávení volného času, financí 
a manželské sexuality. 
 Mladí lidé jsou dnes pod neustá-
lým tlakem liberální společnosti a názo-
rů tzv. odborníků na vztahy mezi mu-
žem a ženou. Snoubenci, kteří se roz-
hodnou uzavřít svátost manželství, jsou 
velkou nadějí, že tradice rodiny je stále 
živá. Nové trendy rodiny postupně zde-
generují a přežije jen zdravé jádro křes-
ťanských rodin. Snažíme se předat tra-
diční vnímaní rodiny, její význam a kla-
dy pro celé společenství. Papež Franti-
šek ve své exhortaci Amoris laetitia ho-
voří o doprovázení rodin, tak my se sna-
žíme doprovázet naše snoubence.  
 Podle počtu snoubenců se setká-
váme buď na faře nebo u nás doma, ale 
vždy mám pocit, že v tomto společenství 
s námi ještě „Někdo“ je. Atmosféra je 
báječná. 
 
Před pár lety jste se s manželem 
podíleli na kurzu Alfa a hovořili 
jste s účastníky kurzu v diskus-
ních skupinkách. Jak jsi prožíva-
la tuto službu a v čem vidíš její 
důležitost? 
Na kurzu Alfa jsem velmi intenzivně 
vnímala působení Ducha svatého. Pro 
mě osobně to žádná služba nebyla, spíše 
příjemné setkání s odvážnými lidmi. 
Vyrostla jsem v tradiční křesťanské ro-
dině, takže život v církvi je ve mně zako-
řeněný. Obdivuji každého člověka, který 

takové štěstí neměl, a přesto touží se 
o církvi a jejím působení něco dozvědět. 
 Čím jsem starší, tím více si tohoto 
daru křesťana vážím. Narodit se v Indii, 
vyznávám Buddhu, na Arabském polo-
ostrově, vyznávám Mohameda. Je to 
tajemství...  
 Posláním každého křesťana je 
snažit se žít evangelium a předávat ho 
dál. Kurz Alfa je jednou z možností, jak 
oslovit naše přátele, sousedy, kolegy, 
protože i my, obyčejní lidé, se máme 
podílet na spáse všech.   
 
Jsi také členkou pastorační rady 
farnosti. V čem vidíš svůj úkol 
zde, a jaká je podle tebe hlavní 
úloha rady jako takové? Co od ní 
mohou farníci očekávat?  
Jak přistupovat k pastoraci v naší far-
nosti, se teprve učím. Církev 21. století 
potřebuje nový pastorační přístup. Po-
hybujeme se na misijním území. Ve své 
přirozenosti jsme lenošiví, pohodlní, 
zalezlí u kamen nebo u počítače. Máme 
se až moc dobře, ztrácíme schopnost 
komunikace a otevřenosti pro druhé. 
Přitom nám může utíkat spoustu zají-
mavých zážitků ve farním společenství. 
Pastorační rada se má starat o rozvoj 
společenství a evangelizaci ve farnosti. 
Ke svému fungování potřebujeme něja-
kou formu týmového vedení. Náš tým se 
skládá z mladých, starších, ze seniorů, a 
hlavně z různých profesí. Debata je vždy 
velmi živá a podnětná. Myslím, že pas-
torační rada naší farnosti funguje velmi 
dobře, kalendář akcí je nabitý, tak se 
pojďme zapojit, ať máme spoustu spo-
lečných zážitků, pak budeme pro druhé 
více otevření. 
 
Ještě se zeptám na advent a blíží-
cí se Vánoce: jak je budete 
s rodinou prožívat? Máte nějaké 
tradiční plány? Na co se nejvíc 
těšíš? 
Advent je tajemství. Každým rokem če-
káme na příchod Pána Ježíše. U Boha 
čas není, přichází právě teď, neustále, 
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-red- 

Jedna z nejzajímavějších situací uplynulých několika měsíců se odehrála u mě do-
ma. Seděli jsme spolu s několika lidmi okolo stolu a uvědomovali si, že nevíme, 
v čem spočívá význam slov Vyletěla holubička ze skály, probudila modré oči ze spa-
ní. Většina z nás stanula před tímto problémem, před vědomím této své konkrétní 
neznalosti, ve svém životě poprvé. Možná proto, že pokračování Kdyby byly modré 
oči nespaly, byly by tu holubičku dostaly posluchače ukolébává v pocitu, že je vše 
tak, jak se jeví, a holubička byla skutečně holubička. Jenže nebyla: Nebyla to holu-
bička, byl to pták – když mě nechceš, můj holečku, nechej tak – a zdánlivá jednodu-
chost odletěla společně s holubičkou.  

Ale – a v tom spočívá zajímavost té jedné z nejzajímavějších situací uplynu-
lých několika měsíců – u toho stolu seděla i Klárka (říkejme jí Klárka) a řekla: 
„Vysvětlím vám to.“ A vysvětlila nám to.  

Modré oči, později nazývané holeček, jsou muž, který by se pomalu mohl že-
nit. Jenže na to není naladěn, vlastně v této věci spí, a to i přesto, že v jejich blízkosti 
(na skále) je holubička. Už nějakou dobu po nich (= holubička po něm) pokukuje, 
ale pak, zoufalá hloubkou spánku modrých očí, vyletí ze skály, odletí pryč. Teprve 
tento její razantní krok, kterým píseň začíná, modré oči probudí, ale v tu chvíli už je 
pozdě: modré oči se dozvědí, co měly před sebou, teprve v okamžiku, když to rychle 
odlétá z jejich zorného pole. Kdyby to byly vnímaly dříve, tedy kdyby nebyly spaly 
a byly docenily atraktivitu holubičky, mohly by ji dostat – ovšem dostat, jako je 
možné dostat dárek. („Dostat“ může i myslivec něco, po čem vystřelí, ale to není 
případ téhle písně.) Takhle, když už holubička ztratila trpělivost a zájem, mohou být 
modré oči sebeprobuzenější, průběh navazujících událostí ale nezvrátí: nejen že si 
holubička nesedne zpátky na skálu, ale dokonce už ani nemá chuť vciťovat se do role 
všeobecně žádané holubičky (Columba palumbus). – Pokrčí rameny a nepředstírá 
ani před sebou, ani před holečkem zvaným modré oči, že by byla něčím žádanějším 
než jakýkoli jiný pták.  

 Přibližně tak nám to Klárka vyprávěla a pak řekla: „A teď poslouchejte: Vyle-
těla holubička…“ a výrazně pomalu recitovala celou tu píseň. Poslouchali jsme ji, 
a bylo to jednoduché, jasné, staré a nové. Zeptali jsme se jí: „Jak to víš?“ A ona řek-
la: „ Přemýšlela jsem o tom.“  

 Ještě v průběhu toho večera jsme zjistili, že když psal Beethoven svou osudo-
vou Pa pa pa pá, měl určitě na mysli ty čtyři rány, co dal dědeček do pece, když spa-
dla a starý pecař nebyl doma, ale to už bylo mnohem později a možná se to sem ani 
nehodí…  

O modrých očích a bývalé holubičce (fejeton) 

Václav Schuster 

a co mi chce říct, to je mystérium.  
 O Vánocích jsem rozechvělá. Dar 
narození, nový začátek – jak už jsem 
říkala, u Boha není čas – každý můžeme 
prožít narození Pána Ježíše, toho daru, 
který nám byl dán, abychom mohli být 
spaseni. Vánoce jsou časem setkávání 
s rodinou, s přáteli. Po každé cítím roze-
chvění na Štědrý den, když se všichni 
setkáme u štědrovečerního stolu, pře-
čteme si Písmo svaté, povečeříme a ob-
darujeme se. Dostaneme tento dar 

i příští Vánoce? Nebude nám někdo 
z našich nejmilejších chybět? 
 Tradičně se pak 25. prosince celá 
naše rozšířená rodina setkává na chalu-
pě v Děkanovicích, kde jsem vyrostla 
a prožila svoje dětství. Stoletá chalupa, 
žádný luxus, ale vůně něčeho posvátné-
ho a velmi milého. Děkuji svým rodi-
čům, kteří tuto tradici zachovali, není 
nic krásnějšího, než se o Vánocích se-
tkávat na místě „posvátném“.   



 

  

Kalendář akcí 

Prohlídka jesliček 
Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také  

24. – 26. prosince a 30. prosince – 1. ledna vždy od 14:00 do 16:00.  

St 28. 11. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 28. 11. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 29. 11. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 30. 11. Den otevřených dveří církevního gymnázia (8:00 – 16:00) 

Pá 30. 11. Schůzka družiny Concordia s přespáváním (fara Sedlec) 

So 01. 12.  Den otevřených dveří církevního gymnázia (9:00 – 13:00) 

So 01. 12.  „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. 12.  Schůzka Sluneč. kmene (9:00 – Sedlec), Concordia začíná již v pátek 

So 01. 12.  Adventní duchovní obnova farnosti (14:00 – arciděkanství) 

So 01. 12.  Večer chval (19:00 – chrám sv. Barbory) 

Půlnoční 
24. prosince 

16:00 
16:00 
21:00 
22:00 
24:00 

Kostel sv. Jakuba (mše svatá pro děti) 
Třebonín 
Grunta 
Křesetice 
Kostel sv. Jakuba 

Slavnost Narození Páně 
25. prosince 

9:00 
9:00 
10:45 
18:00 

Chrám sv. Barbory 
Bykáň 
Třebonín 
Kostel Matky Boží 

Svátek sv. Štěpána 
26. prosince 

9:00 
9:00 
10:45 

Kostel sv. Jakuba 
Chlístovice 
Paběnice 

Svátek sv. Rodiny  
30. prosince 

7:00 
9:00 
9:00 
10:45 
18:00 

Chrám sv. Barbory 
Kostel sv. Jakuba 
Křesetice 
Třebonín 
Kostel Matky Boží 

Silvestr 
31. prosince  

16:00 Chrám sv. Barbory 

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie 
1. ledna 

9:00 
9:00 
10:45 
18:00 

Kostel sv. Jakuba 
Malešov 
Třebonín 
Kostel Matky Boží 
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Vánoční bohoslužby v našich farnostech 



 

  

Ne 02. 12. 1. neděle adventní: žehnání věnců a mše pro děti (9:00 – Sv. Jakub) 

Ne 02. 12. Sbírka na kněžský seminář 

Ne 02. 12. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 02. 12. Adventní koncert (15:00 – kostel Nejsvětější Trojice) 

Po 03. 12. 
Závěrečný koncert Katedrály pomáhají katedrále  
(18:00 – chrám sv. Barbory) 

Út 04. 12. Oslava svátku sv. Barbory (18:00 – chrám sv. Barbory) 

St 05. 12. Setkání s Mikulášem (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 12. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 12. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 08. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8:00 – Matka Boží) 

So 08. 12. Duchovní obnova mládeže (9:30 – arciděkanství) 

Ne 09. 12. Adventní koncert Freetet & Trampoty (15:00 – Grunta) 

Út 11. 12. Adventní koncert Freetet & Trampoty (18:00 – Malešov) 

St 12. 12. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

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

St 12. 12. Modlitba za církevní mateřskou školu (20:30 – CMŠ) 

Čt 13. 12. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 14. 12. Děti, které chodí na náboženství, přespávají na arciděkanství (17:00) 

So 15. 12. Roráty nejen pro děti (7:00 –kostel sv. Jakuba) 

So 15. 12.  Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 16. 12. 
Příležitost ke svátosti smíření  
(od 14:00 do 16:00 – Sv. Jakub a arciděkanství) 

Út 18. 12. Biblické tance (17:00 – arciděkanství) 

St 19. 12. Vánoční besídka církevní mateřské školy (16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 20. 12. Adventní koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 21. 12. Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách (21:00 – Sv. Jakub) 

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

Po 24. 12. Betlémské světlo (10:00 – Palackého nám.) 

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

So 29. 12. Koncert: V. Darebný – varhany, J. M. Hájek – zpěv (16:00 – Malešov) 

Ne 30. 12. Obnova manželských slibů (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 04. 01. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 
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15. – 17. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

22. – 24. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

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

So 05. 01. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 05. 01. Tříkrálová sbírka 

Ne 06. 01. Slavnost Zjevení Páně 

Ne 06. 01. Mše svatá pro děti, s doprovodem KUSCH (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 08. 01. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

St 09. 01. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Ne 13. 01. Svátek Křtu Páně 

Út 15. 01. Mše svatá za dobrovolníky ve farnosti (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 16. 01. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

St 16. 01. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 17. 01. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 18. 01. Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách (21:00 – Sv. Jakub) 

Pá 18. 01. Začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů 

St 23. 01. Kavárna s překvapením: Kanada (19:00 – arciděkanství) 

Ne 27. 01. Diskuse nad otázkami, které nás zajímají (10:15 – arciděkanství) 

St 30. 01. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 31. 01. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 01. 02. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 01. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 02. 02.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (18:00 – chrám sv. Barbory) 

Út 05. 02. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

St 06. 02. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Ne 10. 02. Udělování svátosti nemocných (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 13. 02. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

St 13. 02.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 13. 02.  Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 15. 02. Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách (21:00 – Sv. Jakub) 

Ne 17. 02. Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 20. 02.  Kavárna s překvapením: Korsika (19:00 – arciděkanství) 


