
 

  

Drazí bratři a sestry, přátelé, kterým se dostalo do ruky toto vydání farního zpravo-
daje, chci vás všechny pozdravit na začátku posvátné doby postní, do níž vstoupíme 
Popeleční středou. Chci se s vámi podělit o malé zamyšlení, s nímž můžeme prožívat 
dobu postní, ale především 
to, co následuje po ní.  
 Je nám asi známo, 
že půst směřuje 
k Velikonocům, konkrétně 
k velikonoční vigilii, v níž 
při obnově křestních zá-
vazků dosahujeme vrcholu 
postní doby. Ústřední mís-
to při této vigilii zaujímá 
velikonoční svíce, paškál, 
který prozařuje temnotu 
noci a je symbolem Kristo-
va světla, Vzkříšení. Tato 
velikonoční svíce je 
v ideálním případě vyrobe-
na ze včelího vosku. Že 
tomu tak má být, se dozví-
dáme z Exultetu – veliko-
nočního chvalozpěvu na 
tuto svíci. V tomto zpěvu 
slyšíme: „Napájí se totiž 
tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.“ 
 V letošní postní době se budeme opět snažit uskutečňovat a naplňovat jistý 
ideál, třeba i pomocí tří známých pilířů: modlitba – almužna – půst. I my se budeme 
snažit být jako ty pilné včelky a shromažďovat dobré skutky, naše úsilí, kterému bu-
deme chtít dát určitou konkrétní podobu. V případě včelího vosku je touto podobou 
svíce. A stejně jako by vosk svíce neměl hodnotu, kdyby jej nestravoval oheň, který 
tento vosk proměňuje ve světlo, tak by ani naše postní konání nemělo žádný smysl, 
kdyby jej neproměnil Kristův oheň Vzkříšení. Až budeme všichni shromážděni ko-
lem velikonočního ohně, můžeme si tuto skutečnost uvědomit.  
 Buďme o letošním postu (ale nejen v něm), jako ty pilné včely z chvalozpěvu. 
Shromažďujme dobré skutky, postní úsilí, které si můžeme představovat jako svíci, 
a připravujeme se k zapálení o Velké noci, aby světlo Kristovo také skrze nás prozá-
řilo temnoty tohoto světa, neboť teprve potom bude mít naše snaha pravý smysl 
a důvod.  
 Ať je tedy naše farnost – včelín – plný pilných včel – farníků –, kteří připraví 
vzácnou svíci nejen pro letošní Velkou noc. K tomu nám ze srdce žehnám.  

 P. Dmytro Romanovský 
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Poděkování za sbírku pro betlémské děti 
Milí farníci, srdečně vás zdravíme z Nadačního 
fondu Betlém nenarozeným a z našeho Azylového 
domu pro těhotné ženy v tísni, který jste podpořili 
v rámci vánoční kampaně Štědrý dar pro betlém-
ské děti. Rádi bychom vám těmito střípky ze života 
jedné maminky z azylového domu poděkovali 
a zároveň vás povzbudili. 
 Není jí ještě dvacet let, sedí naproti, právě 
dokojila a v náručí pevně drží své měsíční mimčo. 
Přišla teprve v prosinci. Ptám se mladé maminky, 
jak se ocitla v azylovém domě. Začala vyprávět svůj 
příběh… Strastiplná cesta propletená náročnými 
situacemi v původní rodině i v partnerském vzta-
hu. V osmém měsíci těhotenství ji přítel, se kterým 
již dlouho bydlela na ubytovně, vyhodil. Neměla 
kam jít. V průběhu hovoru slyším větu, která mi 
utkvěla: „Teď chci bejt máma na plnej úvazek.“ 
A i když vím, že to pro ni vůbec nebude snadné, 
právě kvůli dřívějším zkušenostem, moc bych jí 
přála, aby se její sen naplnil. Ptám se, jestli můžu 
kousek jejího příběhu a fotku poslat pro povzbuze-
ní našim dárcům, kteří provoz azylového domu 
podporují. Spontánně vyhrkla: „Já vůbec nevím, 
kam bych šla, kdybyste tady nebyli! Pozdravujte 
je!“ A tak vám její pozdrav s radostí vyřizuji… 
 Aby se její 
přání být dobrou 
mámou mohlo 
začít naplňovat, 
je třeba zajisti 
lidské i materiál-
ní zázemí v azy-
lovém domě. 
Pracovnice azy-
lového domu 
jsou jí k dispozi-
ci. Potřebuje se 
ještě od nich 
mnoho naučit 
v péči o dítě, jak 
hospodařit s pe-
nězi, jak požádat 
o dávky, kde 
vyhledat dětské-
ho lékaře a zaří-
dit mnoho věcí, 
které nikdy ne-
řešila. Zřejmě 
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ráda také využije služby psychologa a dalších odborníků. A až malá povyroste, může 
v domě využít také možnosti zaměstnání formou dohody o provedení práce a fi-
nančně si trochu přilepšit. 
 Tento příběh je jeden z mnoha, které se v našem azylovém domě v minulém 
roce odehrály. Od otevření domu v roce 2008 uplynulo již 11 let a za tu dobu v něm 
našlo zázemí, podporu a pomoc již 141 matek a 182 dětí. 
Díky vaší štědrosti ve vánoční kampani jsme získali celkem prostředky zhruba na 
dva a čtvrt měsíce provozu tohoto azylového domu. Děkujeme vám za tento vánoční 
dárek. Vaše dary přinesou maminkám a dětem v jejich tísnivé situaci kromě tepla, 
bezpečí a zázemí, také novou perspektivu do života. 
 S úctou, vděčností a prosbou o modlitbu za toto betlémské dílo 
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Postní almužna 
Postní almužna za uplynulé roky pomohla nejrůznějším způsobem v Kutné Hoře 
i v zahraničí (podpora lidí, kteří se ocitli v akutní krizi, byli postižení povodní, pod-
pora Adopce na dálku v Indii). Nejen věřící z našich farností a dalších farností vika-
riátu do ní přispívají již od roku 2013. Postní pokladničky lidé obdrží před zaháje-
ním postní doby v kostelích v jednotlivých farnostech. Domácnosti postupně naplní 
200 pokladniček. 
 Postní almužna hlásá: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrd-
ný.“ Lidé, kteří se zapojí, udělají něco pro sebe i pro druhé. Peníze vhozené do 

Úklid farního kostela 
Rozpis služeb pro úklid kostela sv. Jakuba na letošní rok nejdete na nástěnce v kos-
tele a na webu farnosti (v sekci Farnost/Dobrovolné služby). Uklízet budou stanove-
né skupinky, ale zapojit se může kdokoli jiný. Koordinátorem služby je Anna Hylská 
(tel.: 731 598 862).  

-red- 

Křížové cesty 
V postní době se budeme scházet k pobožnosti křížové cesty každý pátek a neděli, 
vždy půl hodiny před večerní mší svatou. Páteční pobožnosti povedou zástupci růz-
ných společenství. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni vést pobožnosti v neděli, se mo-
hou hlásit u Pavla Štorka na tel. 721 238 047. 
 V pátek 12. dubna půjdeme po křížové cestě ulicemi našeho města. Vyrazíme 
v 18:00 od farního kostela. Mše svatá bude ten den mimořádně v 7:30 u Svatého 
Jakuba. 
 Na Velký pátek (19. dubna) se ve farním kostele sejdeme tradičně v pravé po-
ledne, křížovou cestu připraví mládež. 

Postní středy v Barboře 
Středeční mše svaté se budou v postní době konat v chrámu svaté Barbory, a to 
v obvyklých 18:00. Poprvé tomu tak bude 6. března, na Popeleční středu. Tato mše 
svatá bude v naší farnosti jediná, při které se bude udílet popelec. 

-red- 

Marcela Holeňová 

Během vánočních svátků se v našich kostelích na podporu azylového domu vybra-
lo celkem 100 654 Kč, z toho 20 112 Kč při mši svaté pro děti u Svatého Jakuba na 
Štědrý den, 14 395 Kč při půlnoční mši svaté u Svatého Jakuba, 4 218 Kč při půl-
noční na Gruntě, 6 466 Kč při půlnoční v Třeboníně, 3 521 Kč při půlnoční v Křese-
ticích a 23 855 Kč při silvestrovské mši svaté u Svaté Barbory; pokladnička ve 
Svaté Barboře vynesla 4 138 Kč a andělíček u jeslí ve Svatém Jakubu odkýval do-
konce 23 949 Kč.  

-red- 



 

  

za oblastní charitu Robert Otruba 

postní kasičky by měly být především za to, co jsme sami sobě odepřeli (kouření, 
sladkosti, cokoliv, co máme rádi a za co utrácíme peníze). Postní almužna má mít 
především duchovní a formační rozměr, a z tohoto snažení má na konci vzniknout 
nějaké viditelné dobro. 
 Doba půstu znamená obrácení člověka. Hlavní náplní postní doby není bez-
duchý půst a odříkání, ale naše obrácení k Tomu, kdo chce nabídnout více, než čím 
právě žijeme. Jak na to, přibližuje moudrost předávaná po staletí. Jsou čtyři kroky 
na cestě obrácení: půst, modlitba, almužna a smíření. Modlitbou se člověk spojuje 
s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člo-
věk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a poskytuje to potřebným – což 
je podstatou almužny. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, 
k druhým i k sobě. 
 Postní pokladničky budou k dostání v každé farnosti v kostele o Popeleční 
středě (6. března) nebo o první postní neděli (10. března). Pokladničky se pak bu-
dou odevzdávat zpět o Květné neděli (14. dubna), je také možné až po Velikonocích. 
Výtěžek z letošní postní almužny bude použit na podporu školní docházky tří dětí 
z Indie z diecézí Bangalore a Belgaum v rámci projektu Adopce na dálku. 

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, jak jsme již zvyklí, Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820, e-mail:  
vokoun.ladislav@gmail.com) a Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail:  
monicatrd@seznam.cz), stále je možné se u nich přihlásit. 

-red- 

Sledování slunečního paprsku v Sedlci 
Letos v říjnu tomu bude deset let od znovuvysvěcení kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Každý měsíc budou probíhat různé akce spojené 
s oslavami výročí. Ve středu 20. března se uskuteční devátý ročník tzv. Rovnoden-
nosti v Sedlecké katedrále. Letos bude akci provázet hudební těleso Musica Poetica 
z Brna s originálním tématem barokních žen.  
 Talentované barokní skladatelky byly často v pozadí mužských skladatelů, 
přesto se některé dokázaly výrazně prosadit. Centrem tvořivosti byl zejména sever 
Itálie, Ferrara, Milán, Bologna, kde působi-
ly nejvíce činné a známé řeholní komunity. 
U voršilek v Novaře skládala Isabela Le-
onarda, v Miláně Claudia Sessa. V klášteře 
Santa Radegonga působily Chiara Margari-
ta Cozzolani a Rosa Giacinta Badalla. Chia-
ře, která se později stala převorkou klášte-
ra, vyšlo nejvíce skladeb v tisku. Klášter byl 
díky jejich hudebnímu nadání ceněn po 
celé Evropě. Talenty se rozvíjely nejen 
v řeholním prostředí, ale také ve vysokých 
společenských kruzích. Příkladem mohou 
být Francesca Caccini nebo Barbara Stroz-
zi. Francesu přezdívali La Cecchina, zpěvný 
pták. Nejvíce byla oceňována pro svůj krás-
ný zpěv, uměla však hrát i na cembalo, 
loutnu, kytaru a harfu. Ke skvělému pro-
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Diskuse o otázkách, které nás zajímají 
V neděli 27. ledna jsme se po mši svaté sešli na faře k prvnímu diskusnímu setkání. 
Hojná účast diskutujících přinesla mnoho obohacujících pohledů na avizovaná té-
mata. Vyjasnili jsme si pojem neomylnosti papeže. K tématu celibátu zazněly připo-
mínky jako praktičnost celibátu, celibát jako dar, problém dodržování tohoto ideálu. 
Naťukli jsme i současný problém různých názorů v církvi, jejich komunikaci, otevře-
nosti církve. 
 Oporou ve snaze pojmenovat a pochopit oficiální stanoviska církve nám byl 
otec Jan Uhlíř, který bude provázet i naše následující setkání. 
 Další diskusní fórum bude v neděli 31. března, opět po mši svaté na faře. Do-
tkli bychom se problému přístupu církevních hodnostářů a církve k sexuálnímu zne-
užívání, otázce svěcení žen, vývoje a možných změn v katechismu, významu žehnání 
a svěcení a rozdílu mezi nimi. 
 Pro vaše další náměty, ze kterých vybíráme, je v kostele stále umístěna žlutá 
krabička s označením Podněty k diskusi. Budu se těšit na další přínosné setkání. 

Vendula Katona Krůlová 

Přespávání na faře 
V sobotu 6. dubna se sejdeme s dětmi z 1. stupně základních škol, které docházejí na 
výuku náboženství, v budově arciděkanství v Kutné Hoře. Začneme v 9 hodin, čeká 
nás celodenní program, přespíme do druhého dne a společně se zúčastníme nedělní 
mše svaté v kostele sv. Jakuba v 9 hodin. Tím náš program skončí, prosíme rodiče, 
aby si děti vyzvedli nejpozději po skončení mše. Děti budou potřebovat karimatku, 
spacák, případně polštářek, pyžamo, přezůvky a základní hygienické potřeby. Prosí-
me o napečení buchet, jinak bude o jídlo postaráno. Dotazy rádi zodpovíme na  
e-mailu alena.pazderova@gmail.com či telefonu 603 332 565. 

Marie Slavotínková 

Nabídka brigády 
Zájemci o celoroční brigádu v oblasti turistických služeb a provozu památek farnos-
ti, zejména v chrámu sv. Barbory a v Infocentru u chrámu sv. Barbory, se mohou 
hlásit u Dany Vokolkové na e-mailu dana.vokolkova@khfarnost.cz. Požadujeme věk 
minimálně 18 let, zodpovědnost, spolehlivost. Znalost angličtiny výhodou. Podrob-
nosti najdete na webu www.khfarnost.cz. 
 Zájemci o letní brigádu v úseku stavební a technické činnosti se mohou obra-
cet na Soňu Krejčovou (Teleckou), prostřednictvím e-mailu  
sona.telecka@khfarnost.cz. Nejzazším termínem přihlášení pro letošní léto je 
31. březen. Počet míst je omezen.  

jevu ji mohlo pomoci i prostředí půvabné Florencie. Barbara Strozzi byla předobra-
zem dnešní moderní ženy. Studovala na akademii, byla výtečnou zpěvačkou, básníř-
kou a specialistkou na kantátu. Přestože měla čtyři děti s básníkem Giovannim Pao-
lem Vidmanem, nikdy se nevdala. Z dnešního pohledu lze tuto ženu nazvat první 
svobodnou umělkyní. Při koncertu zazní tituly i od dalších skladatelek, například 
Chorá a slabá běžím od Vittorie Colonny nebo Jak hvězdy zdobí od Moderaty Fon-
te. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na podporu stanice paliativní péče 
při LDN Nemocnice Kutná Hora. K tématu barokních žen se chystá také interaktiv-
ní výstava v pravé lodi katedrály, kde se návštěvníci budou moci dozvědět více 
o těchto skladatelkách. Všechny srdečně zveme a věříme, že i letos slunce dorazí 
v plné síle. 

vaše katechetky a katecheta 
Kristýna Drahotová, Milena Krátká, Alena Pazderová a Dmytro Romanovský 

-red- 

mailto:dana.vokolkova@khfarnost.cz
http://www.khfarnost.cz/
mailto:sona.telecka@khfarnost.cz
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Farní knihovna 
Milí přátelé, s novým zpravodajem vám chci představit některé novinky z naší farní 
knihovny. Nakoupili jsme pro vás několik nově vydaných knih. Můžete se těšit např. 
na tyto tituly: Proměna farnosti od Jamese Mallona, Jezuitský návod téměř na 
všechno od Jamese Martina, U Božího mlýna – rozhovor Josefa Beránka s Ladisla-
vem Heryánem, Zázrak v Neratově od Tomáše Kutila. Další dvě nové knihy vám 
nyní představím.  
 Kniha Velký objev od Ulfa a Brigitty Ekmanových má podtitul Naše cesta do 
katolické církve. Velkým objevem je všechno, co nového tito manželé nalezli při své 
pouti do této církve. Proces jejich hledání trval celých 20 let. Svoji cestu popsali 
v několika kapitolách každý odděleně. Cesta Brigitty vedla přes seznámení s životem 
sv. Brigitty Švédské k mariánské úctě; zpočátku však Mariino tajemství vůbec ne-
chápala. Své obrácení ke křesťanské víře prožili oba manželé jako mladí v prostředí 
švédské luterské církve, kde byl Ulf vysvěcen a působil jako studentský pastor 
v Uppsale. Brigitta se narodila v Indii a jako desetiletá se přestěhovala do Švédska, 
kam byl její otec vyslán jako misionář metodistické církve. V Indii chodila do švéd-
ské školy a v Uppsale se pak stýkala se švédskou mládeží. V roce 1976 se v biblické 
škole seznámila s Ulfem a vzali se. Se svými čtyřmi syny později odjeli do Oklaho-
my, kde Ulf získal studijní pobyt. Po návratu otevřeli v Uppsale biblickou školu 
a sbor Slovo života, rozhodli se pro misijní práci. V roce 1982 nastala velká příleži-
tost pro misie v Rusku a jeho bývalých satelitech, zakládalo se mnoho sborů a misij-
ních škol. Zároveň pracovali v Švédsku, rozšiřovali křesťanské vyučování a práci 
s médii. V roce 1989 navštívil Švédsko papež Jan Pavel II. Ze všech severských států 
zde byl přijat nejkladněji, přesto však některé protestantské církve zaujaly negativní 
postoj. Také Ulf vystupoval proti návštěvě kriticky.  
 Velký zlom nastal pro oba manžele, když se v roce 2002 usadili v Izraeli. Od 
roku 1987 pořádali pro zájemce z různých zemí zájezdy do Svaté země a do Říma. 
V Římě se také poprvé zúčastnili papežské středeční audience, která na ně silně za-
působila. V Izraeli se seznámili s místními Židy a také ruským Židům pomáhali emi-
grovat do Izraele. Díky těmto vztahům začali chápat židovské náboženské tradice. 
Při putování po místech, kde žil Ježíš, jeho matka a apoštolové, začali oba přehod-
nocovat svůj vztah ke katolické církvi a jejím svátostem. Ulf se věnoval formaci pas-
torů z různých zemí a byl zván přednášet na konference a semináře po celém světě. 
Tak manželé získali řadu přátel mezi katolíky. Tato náročná práce však způsobila 
Ulfovi srdeční kolaps a ve svých 60 letech se rozhodl odstoupit z vedení Slova živo-

Putování se svatým Jakubem 
Svatý Jakub je patronem poutníků, on sám s holí v ruce, hřebenatou mušlí a skrom-
ným ranečkem prošel mnoho cest a všude, kam vkročil, šířil svědectví o Kristu 
a evangeliu nejen slovy, ale už svou samotnou přítomností. V naší farnosti již čtvrtý 
rok pořádáme putování po svatojakubské cestě. Začali jsme v roce 2016 v Krzeszówě 
a pomalu se dostáváme na jih, blíž ke hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. 
 Letos plánujeme pouť z Hosína u Hluboké nad Vltavou až do krásného Sal-
zburgu, což je celkem asi 250 km. Putovat budeme v termínu 31. července – 11. srp-
na. Přespání bude zajištěno na farách, ve školách nebo klášterech, opět bude mož-
nost popovézt sebe či batohy autem. A protože pouť je duchovní záležitost, byť nave-
nek vypadá jako pěkný výlet, budeme mít po cestě kromě příležitosti k obdivování 
krásy přírody a památek také možnost zúčastnit se několika mší svatých nebo sou-
kromé meditace nad evangeliem. Podrobnější informace budou uvedeny v dalším 
Zpravodaji. 

Monika Trdličková 
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ta. V roce 2014 oznámil, že spolu s manželkou přestoupí do katolické církve. Jejich 
rozhodnutí vyvolalo bouřlivé reakce po celém světě. Během své cesty museli manže-
lé přehodnotit svůj postoj k roli papeže v církvi, k mariánské úctě, ke slavení eucha-
ristie. Tyto pohledy zvenčí církve mohou být pro nás velmi cenné. Je zde také ukázá-
na řada ekumenických setkání, dialogů mezi křesťany, způsobů ekumenické spolu-
práce.  
 Další novou knihou jsou další příběhy hospice Duha od Jany Sieberové, Na-
děje na konci cesty. Autorka navazuje na svou první knihu Hospic – příběh napl-
něné naděje. Zatímco první kniha je věnována především dramatickým osudům 
pacientů a jejich rodin, Naděje na konci cesty pojednává o autorčiných spolupra-
covnících a jejich osudech. Tito lidé opouštějí svoje profese, aby mohli být nablízku 
nemocným a jejich rodinám. Úvod knihy napsaly karmelitky z Prahy, kam se autor-
ka často uchyluje k duchovnímu odpočinku; autorem doslovu je P. Pavel Rousek, 
člen hospicového týmu a duchovního hospice Duha. Kniha byla napsána v klášteře 
karmelitek v Dačicích na podnět kardinála Miloslava Vlka. Sám si přál, aby zde bylo 
uvedeno jeho doprovázení. Poznal, že se v hořickém hospici tvoří velké Boží dílo. Za 
svého života také mnohé vznikající hospice osobně navštěvoval a pomáhal při zaklá-
dání. Na jeho radu autorka také uvádí osobní svědectví svých následovníků. Po vzo-
ru své předchůdkyně a křestní kmotry Marie Svatošové jezdí Jana Sieberová po re-
publice, přednáší, zakládá nové hospice, pomáhá radou a také modlitební podpo-
rou. V poslední době pořádá také setkání hospicových pracovníků z celé republiky, 
kde si vzájemně pomáhají a povzbuzují se. Z inspirace hospice Duha vznikl nejprve 
sesterský domácí hospic ve Vrchlabí a v Nové Pace, následovaly další v Lysé nad 
Labem, Třeboni, Tachově, Sokolově, Plzni, Českých Budějovicích a na Moravě. Ze 
všech míst jsou uvedena svědectví v této knize. Kniha také obsahuje úryvky 
z osobní  korespondence autorky s kardinálem Vlkem a řeholními sestrami.  
 Z celé knihy vyzařuje víra v Boží pomoc, v to, že se síť hospiců bude nadále 
rozšiřovat i přes různé překážky ve společnosti. Protože se u nás ve farnostech také 
usiluje o založení domácího hospice, přímo se nabízí, abychom se z těchto dvou knih 
poučili a lépe pak podpořili tuto snahu.  

Milena Pfaifrová 

Misijní říjen 2019 

30. listopadu 2019 uplyne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kte-
rým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po skončení zničující světové války nový 
impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem 
misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše šířené svatostí vlastního života 
a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi 
svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misij-
ní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční příprava. 
 Tématu jsme na pastorační radě věnovali několikrát, ale až nyní z jednání 
vzešla konkrétní podoba přípravy na misijní říjen v naší farnosti. Cílem papeže je, 
abychom si v první řadě uvědomili své misijní poslání, které pramení ze života 
s Kristem a v církvi. Nechceme se ve farnosti pouštět do mnoha nových věcí, chceme 
si hlavně uvědomit a více prožít naše již fungující (pre)evangelizační aktivity. Proto 
si v každém liturgickém období připomeneme, co již děláme, a pouze v několika 
případech přidáme něco nového.  
 Pro misie je podstatné prohloubení našeho setkání s Kristem, aby nás radost 
z víry hnala k předávání evangelia. V postním období se tedy budeme zaměřovat 
dovnitř našeho společenství, na své vlastní obrácení a přimknutí ke Kristu, které 
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vyvrcholí o velikonoční vigilii obnovou křestních závazků. K tomu nám pomohou 
zejména duchovní obnovy (pro mládež a celé společenství farností se budou konat 
v Kutné Hoře, skupinky mužů a žen pojedou tradičně do Slavoňova), pobožnosti 
křížových cest, misijní koláč. Na misijní poslání církve se zaměříme také při neděl-
ním kázání a novým způsobem se budeme modlit za předávání víry ve svých rodi-
nách. 
 Protože prvním místem předávání víry je rodina, budeme se po celý půst po 
nedělních mších společně modlit za předávání daru víry v našich rodinách; na tento 
úmysl se pak můžete zaměřit rovněž v soukromé, třeba i každodenní modlitbě.  
 Ve velikonoční době bychom rádi zahájili „modlitbu za ulice“ resp. za lidi 
v nich žijící (více se dozvíte v příštím zpravodaji). Na letní prázdniny bychom chtěli 
připravit kostel sv. Jakuba pro turisty tak, aby se dozvěděli více o církvi, životě naší 
farnosti, ale hlavně aby mohli blíže poznat Ježíše Krista a setkat se s ním. Září bude 
již tradičně ve znamení modlitby a osobních pozvání na kurzy Alfa. V říjnu bychom 
chtěli prohloubit modlitbu růžence v rodinách a po roce (s využitím zkušenosti ze 
100 hodin pro republiku) uspořádat několik nočních či víkendových adorací za naše 
město.  
 Možná někoho z vás napadne, kde je ta pravá evangelizace, tedy skutečné 
hlásání evangelijního poselství konkrétním lidem. Věřím, že pokud se nám podaří 
vědomě a hluboce prožívat tyto již zaběhnuté aktivity, budeme se modlit za své bliž-
ní ve městě a dovolíme Duchu svatému, aby nás vedl, dostaneme řadu osobních pří-
ležitostí, abychom před druhými vydali svědectví slovem či životem. Pokud si však 
už i my sami uvědomíme své poslání hlásat evangelium, bude tento rok (už vlastně 
půlrok) dobře a smysluplně prožit a velmi brzy přinese své plody. 
 „Ježíš Kristus může rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě vězníme, 
a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když se snažíme 
navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, 
tvořivé způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým vý-
znamem pro dnešní svět.“ (Papež František: Evangelii Gaudium, článek 11) 

P. Jan Uhlíř 

Liturgické postoje 

Drazí farníci, v kostele se scházíme jako společenství sjednocené v Ježíši Kristu. Ta-
kovéto společenství vyjadřuje svou jednotu i tím, že při bohoslužbách svorně zaují-
má tzv. liturgické postoje: stání, sezení a klečení. Pojďme si tyto postoje představit 
a trochu vysvětli, abychom věděli, co, kdy, jak a proč děláme. Postoje při mši svaté 
totiž mají svůj význam, odkazují nás na něco hlubšího a k hlubšímu prožívání litur-
gie nás také vedou. V této první části si představíme stání a klečení, na sezení se 
zaměříme v příštím vydání zpravodaje. 
 Stáním vyjadřujeme úctu, ale také radost, připravenost naslouchat a na slyše-
né reagovat. V raném křesťanství to proto byl běžný postoj při osobní modlitbě i při 
společné bohoslužbě. Farizeus se postavil v chrámě; celník stál vzadu (srov. 
Lk 18,11). Stáním se zároveň reaguje na zaslíbenou budoucnost: „Stáli před trůnem 
a před Beránkem“ (Zj 7,9). Proto se o nedělích, v době velikonoční a při eucharistii 
dokonce zakazovalo klečet. Klečení se začala dávat přednost až ve středověku. Tento 
postoj vyjadřuje pokoru, pokání a klanění. Modlit se vkleče je obecně lidský zvyk, 
který je dosvědčen i o Ježíšovi (viz modlitba v Getsemanech v Mk 14,35 a Lk 22,41).  
 Misál si přeje, aby se v liturgii více rozšířilo stání. Stát se má od vstupního 
zpěvu až po vstupní modlitbu včetně, při zpěvu Aleluja, při evangeliu, při vyznání 
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víry a přímluvách, když je lid okuřován, od modlitby nad dary včetně až do konce 
mše (s výjimkou toho, co bude řečeno o klečení a sezení).  
 V lavicích ať lid klečí při epiklezi (moment, kdy kněz svolává moc Ducha sva-
tého na předložené dary k proměnění, začíná doslova: „Proto tě (Otče pokorně) pro-
síme...), proměňování a také při tajemství víry včetně odpovědi. (Kněz před epiklezí 
počká, až lid poklekne, po odpovědi počká, až se postaví.) Klečí se tedy v kuse od 
epikleze po tajemství víry. Po něm lid stojí až do pozdravení pokoje, po kterém se 
opět klečí až po Beránku Boží včetně.  
 K tomu, aby se dosáhlo zamýšleného záměru, tedy aby úkony a postoje odpo-
vídaly tomu, co právě konáme, ale také, jak se píše ve Všeobecném úvodu k římské-
mu misálu, „aby byly znakem vzájemného společenství a jednoty shromáždění“,  je 
třeba velké trpělivosti, ohleduplnosti a respektu. Ještě větším problémem než ne-
správnost postojů by bylo napětí a vnitřní rozdělení způsobené necitlivým prosazo-
váním správné varianty.  podle www.katolik.cz připravil  

P. Dmytro Romanovský 

Pastorační rada farnosti 

Jednání 29. ledna 
Pastorační rada rozdělila aktuální obsáhlou agendu do dvou krátce po sobě následu-
jících jednání. První z nich začalo hodnocením nedávných akcí, zejména projektu 
Katedrály pomáhají katedrále, který se setkal s úspěchem a pozitivním ohlasem. 
Kladně byly hodnoceny i drobné, zejména organizační změny, které pomohly opět 
o něco zvýšit důstojnost průběhu vánočních bohoslužeb a snad i pomohly jejich ná-
vštěvníkům k lepšímu pochopení liturgie. Velkým tématem pak byla ekumena v na-
šem městě. Shrnutí všech ekumenických akcí, které se v Kutné Hoře pravidelně 
a průběžně konají, vedlo ke shodě, že není potřeba přidávat nic nového. Problémem 
spíš je, že například ekumenických bohoslužeb v ostatních církvích se účastní jen 
velmi málo katolíků. Bylo nadneseno několik konkrétních návrhů, jak nově obohatit 
ekumenická setkání. Dále se hovořilo o mezích a možnostech užšího kontaktu s far-
ností Sedlec; bylo by dobré zlepšit vzájemnou informovanost. Dalším bodem jedná-
ní byla příprava na říjen letošního roku, který papež vyhlásil Mimořádným misijním 
měsícem; více se o tomto hovořilo na dalším jednání. Rovněž bylo stanoveno, jaké 
důrazy jednotlivých částí pastoračního plánu (k dispozici na webu farnosti) chceme 
letos obzvlášť rozvíjet: 1. přijímání pod obojí v rámci liturgie, 2. příprava na misijní 
říjen v rámci evangelizace, 3. příprava farního dne v rámci budování společenství, 
4. únorová modlitba za nemocné v rámci diakonie. Bylo stanoveno datum letošního 
farního shromáždění (12. května) a členové rady dali svoje tipy na osobnosti 
(celebrant, přednášející), které by bylo dobré pozvat na Oslavu svátku sv. Jakuba. 
V závěru jednání podala Jitka Čermáková (přítomná jako host) informace o myšlen-
ce zřídit v Kutné Hoře domácí hospic, kterou chce zrealizovat farnost Sedlec. 

Jednání 19. února 
Další jednání začalo rozdělením úkolů pro přípravu postních a velikonočních akcí 
a bohoslužeb. Zejména se hovořilo o pojetí pobožností křížových cest. Jejich vedení 
(při postních pátcích) bude svěřeno vybraným společenstvím farnosti, velká křížová 
cesta městem bude připravena pokud možno s důrazem na téma misií. Zazněla při-
pomínka, že by bylo dobré ještě přehodnotit minule stanovený akcent z pastorační-
ho plánu v rámci diakonie, že únorová modlitba za nemocné je málo; například se 
můžeme zaměřit na Adopci na dálku, případně se můžeme věnovat „bližším“ po-

-red- 
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třebným; toto téma bude ještě konzultováno se zástupci charity, rozhodnutí bylo 
proto odloženo na příští jednání. Další minulé téma, ke kterému se jednání vrátilo, 
byla spolupráce se sedleckou farností, zazněly konkrétnější návrhy, které budou 
předneseny tamní pastorační radě. Byla zhodnocena Diskuse o otázkách, které nás 
zajímají; členové rady, kteří se akce zúčastnili, chválili zejména formát této akce, 
který umožnil, aby zazněly různé názory všech přítomných, což bylo pro všechny 
obohacující. P. Romanovský informoval o přípravě na biřmování. Velká část jednání 
byla věnována přípravě na papežem vyhlášený Mimořádný misijní měsíc – říjen 
letošního roku. Výsledek najdete v příspěvku P. Uhlíře na str. 7 tohoto vydání Zpra-
vodaje. Příští jednání se uskuteční 9. dubna v 18:30. 

-red- 

Pastorační aktivity 2018 

Leden 

 Tříkrálová sbírka 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Setkání dobrovolníků farnosti 

 Kurz Beta 
 
Únor 

 Zahájení četby Starého zákona  

 Přijetí katechumenů  
mezi čekatele křtu 

 Pobožnosti křížové cesty 
 
Březen 

 Víkend pro děti  
a přespávání na arciděkanství 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Sederová večeře na arciděkanství 

 Postní almužna 

 Misijní koláč 

 Křížová cesta městem 

 Diecézní setkání mládeže  
v Hradci Králové 

 
Duben 

 Velikonoční bohoslužby  

 Pouť za nová duchovní povolání 
 
Květen 

 Pouť za rodiny do Sudějova 

 Májové pobožnosti 

 Farní shromáždění 

 Noc kostelů 

 První svaté přijímání 

Červen 

 Slavnost Těla a Krve Páně  

 Diecézní setkání ministrantů 
v Litomyšli 

 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba 

 Pouť mládeže do Itálie 
 
Červenec 

 Tábor Slunečního kmene 

 Chaloupka družiny Concordia 

 Oslava svátku sv. Jakuba  

 Putování se sv. Jakubem – camino 
 
Srpen 

 Farní pouť do Irska 

 Prázdninové společenství dětí  
(„tábor“ na klášterní zahradě) 

 Cykločundr 

 Pouť seniorů do Malých Svatoňovic  
 
Září 

 Duchovní obnova pro seniory  
ve Slavoňově 

 Seminář Život v Duchu 

 Katedrály pomáhají katedrále 

 100 hodin adorace pro republiku 

 Duchovní obnova pro mladé rodiny  
ve Slavoňově  

 
Říjen 

 Kurz Alfa 

 Diecézní setkání seniorů 
v Hradci Králové 

 Běh pro republiku 

 Modlitby růžence 
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Návštěvnost našich památek v letech 2017 a 2018 

Listopad 

 Svatomartinský průvod 

 Oslava 17. listopadu a průvod městem 
 
Prosinec 

 Duchovní obnova farnosti  

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Setkání s Mikulášem 

 Roráty 

 Přespávání dětí na faře 

 Vánoční besídka dětí  
CMŠ v kostele sv. Jakuba  

 Vánoční besídka Slunečního kmene  
a družiny Concordia 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 
 
Pravidelné aktivity 

 Adorace za prohloubení  
víry a lásky v rodinách 

 Modlitba za Církevní mateřskou školu  

 Modlitby matek 

 Modlitební setkání mužů 

 Společenství focolare  

 Společenství v Křeseticích 

 Dům modlitby – Koinonia Jan Křtitel 

 Společenství seniorů, mládeže, dětí 

 Setkávání rodičů s dětmi 

 Příprava katechumenů na křest 

 Večery chval 

 Mše svaté pro děti 

 Biblické hodiny 

 Výuka náboženství 

 Četba Starého zákona 

 Kavárna s překvapením 

 Biblické a židovské tance 
 
Statistika 2018 

 křty pohřby svatby 

Kutná Hora 36 23 36 

Bykáň 1 2 0 

Třebonín 0 2 2 

Jaroslav Bouška 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře navštívilo v roce 2018 více než 324 000 turistů. 
Oproti roku 2017 došlo k poklesu počtu návštěvníků cca o 4,7 %. Jedním z možných 
důvodů byla změna výše vstupného, k níž došlo 1. ledna 2018.  Pro farnost však bylo 
prioritou sloučit vstupné do celého chrámu a nabídnout tak turistům jednu společ-
nou vstupenku do přízemí chrámu, na empory (vnitřní balkony chrámu) a do kaple 
Božího těla. Touto změnou farnost celoročně zpřístupnila empory, které byly pro 
návštěvníky v předchozích letech otevřeny jen od dubna do října. 
 Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2018 empory díky sjednocení vstupného 
navštívilo 48 % všech návštěvníků chrámu, zatímco v roce 2017 to bylo pouhých 
11 % návštěvníků. Podobně kapli Božího těla navštívilo v roce 2018 téměř 47 000 
návštěvníků, tj. o 8 % více než v roce 2017.  
 Z dalších památek, které farnost veřejnosti otvírá v letním období, navštívilo 

např. kostel sv. Jakuba 
přes 42 800 turistů, 
stejně jako v roce 2017. 
Kostel Panny Marie Na 
Náměti v letních měsí-
cích navštívilo 2 400 
osob tj. o 57 % více než 
v předchozím roce. 

  

Památka rok 2017 rok 2018 

Chrám sv. Barbory 340 243 324 213 

Empory chrámu sv. Barbory 37 509 155 405 

Kaple Božího těla 43 358 46 952 

Kostel sv. Jakuba 42 870 42 847 

Kostel Matky Boží Na Náměti 1 526 2 408 Julie Němcová 
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Julie Němcová 

Opravy památek v roce 2018 

Ve druhé polovině roku 2018 zahájila farnost stavební práce obnovou pultových 
střech na bočních lodích chrámu. Do konce roku 2018 byla obnovena střecha nad 
jižní boční lodí, v tomto roce po-
kračují práce na severní boční lo-
di. V exteriéru chrámu budou le-
tos následovat ještě práce na sní-
žení vlhkosti obvodového zdiva. 
Co se týče interiéru, v nejbližší 
době by mělo dojít k úpravě sever-
ního vstupu do chrámu, současné-
ho vstupu pro turisty. Úpravy bu-
dou spočívat zejména v přesunu 
obchůdku se suvenýry do sakris-
tie, která tak bude nově zpřístup-
něna veřejnosti. Vcházet do chrá-
mu a vycházet z něj se bude stej-
ným portálem, jen pro větší kom-
fort návštěvníků dojde k oddělení 
cest pro vstup a východ. Připravuje se také úprava orientačního systému pro turisty 
a úprava expozice na emporách. Práce proběhnou v dílčích etapách tak, aby nedošlo 
k omezení provozu chrámu. 
 Farnost také plánuje obnovu zvonů Michal a Ludvík, které jsou umístěny 
v jižní věži bývalé jezuitské koleje. Tyto zvony odnepaměti patří k chrámu sv. Barbo-
ry a ohlašují slavnosti a svátky i jiné události veřejného života. V současnosti jsou 
oba zvony vyřazeny z provozu z důvodu špatného technického stavu jak zvonů, tak 
zvonové stolice. Jejich restaurování by mělo proběhnout v roce 2019. 

Co čeká chrám sv. Barbory v roce 2019 

Celkové náklady v roce 2018 2 270 567 Kč  

Vlastní podíl 2 270 567 Kč  

Chrám sv. Barbory 
Obnova pultových střech (jižní strana). 

Celkové náklady v roce 2018 1 054 999 Kč  

   z toho oprava střechy 236 594 Kč 

   z toho oprava trojlodí (IROP) 818 405 Kč 

IROP (Integrovaný regionální operační program EU) 777 484 Kč 

Vlastní podíl 277 515 Kč  

Kostel sv. Jakuba 
Dokončení kompletní obnovy střechy. 
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Celkové náklady v roce 2018 2 265 599 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory 200 000 Kč  

Vlastní podíl 2 065 599 Kč  

Budova arciděkanství 
Oprava střechy, krovu a stropu nad sálem v druhém nadzemním podlaží. 

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova fasády a vitráží severního průčelí. 

Celkové náklady v roce 2018 1 917 863 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 1 235 000 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory 200 000 Kč 

Vlastní podíl 482 836 Kč  

Klášter sv. Voršily 
Oprava střechy a krovů východního nároží kláštera. 

Celkové náklady v roce 2018 2 430 178 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 1 500 000 Kč  

Fond regenerace Města Kutné Hory 350 000 Kč 

Vlastní podíl 580 178 Kč  

Kostel Nejsvětější Trojice 
Oprava tesařských konstrukcí věže. 

Celkové náklady v roce 2018 334 034 Kč  

Podpora obnovy kulturní památky prostřednictvím  
obce s rozšířenou působností 

250 000 Kč  

Vlastní podíl 84 034 Kč  

Kostel sv. Václava v Malešově (farnost Bykáň) 
Obnova hlavního oltáře. 

Celkové náklady v roce 2018 596 505 Kč  

Program regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón 

535 000 Kč  

Vlastní podíl 61 505 Kč  

Kostel sv. Jakuba v Paběnicích (farnost Třebonín) 
Obnova fasády - dokončení. 

Celkové náklady v roce 2018 194 676 Kč  

Dar 194 676 Kč  

Vlastní podíl 0 Kč  
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Soňa Telecká 

Zvonice v Třeboníně 
Obnova střechy a pláště zvonice. 

Celkové náklady v roce 2018 346 118 Kč  

Fond obnovy památek Středočeského kraje 204 018 Kč  

Obec Třebonín 20 000 Kč 

Vlastní podíl 122 100 Kč  

Aktuality z Církevní mateřské školy sv. Jakuba 
Předvánoční období bylo pro děti z církevní mateřské školky plné očekávání a pří-
prav. Jako každým rokem jsme adventní čas začali společnou akcí s rodiči a vyrobili 
jsme spoustu krásných věnců. Výtěžek z jejich prodeje jsme tentokráte věnovali na 
adopci píšťaly svatovítských varhan. Naše píšťala doublette 2' gis bude na positivu 
druhého manuálu. Jsme rádi, že jsme touto formou mohli přispět na obnovu var-
han, a s předškoláky se plánujeme na jaře do Svatovítské katedrály zajet podívat. 
 Ačkoli se snažíme, aby pro nás byl advent časem ticha a klidu, většinou je to 
právě naopak. V tomto období totiž bývá spousta příležitostí k různým slavnostem. 
Do adventu jsme vkročili společně s panem farářem v klášterním kostele, odkud 
jsme si do školky přinesli adventní věnec. Na svátek svaté Barbory jsme se vydali do 
chrámu sv. Barbory a na svátek sv. Mikuláše do kostela sv. Jakuba. Společně jsme 
zazpívali písničku o sv. Mikuláši.  
 Pro rodiče jsme připravili divadelní Vánoční příběh plný koled a vánoční at-
mosféry, následně jsme si mohli s rodiči na faře popovídat a ochutnat vzorky vánoč-
ního cukroví.  
 Další den byl již plný očekávání nadílky ve školce. Vždy se snažíme o to, aby 
děti našly pod stromečkem dárky, které obvykle doma nemívají. Letos to byly 
zejména hračky a pomůcky, které děti baví, motivují, učí je rozpoznávat barvy a tva-
ry, rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci a mnoho dalších dovednos-
tí, které děti budou potřebovat, než začnou chodit do školy. 
 V prosinci jsme mohly s kolegyní absolvovat kurz Elkonina. Jde o metodu 
rozvoje jazykových schopností. Děti poznávají tzv. Krajinu hlásek a seznamují se 
s jejími obyvateli. Učí se chápat hláskovou strukturu mluvených slov, principy 
a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova. Tato metoda rozvíjí myšlení a poznávací 
schopnosti dětí. S tréninkem jazykových schopností podle této metody jsme ve škol-
ce začali v únoru. Trénink má celkem 33 zhruba dvacetiminutových lekcí, které 
předškoláci absolvují každé úterý a čtvrtek po dopolední svačině. V každé lekci se 
děti přenesou do kouzelné krajiny slov a hlásek, kde je s novými poznatky seznamují 
pohádkové postavy (maňásci). Každé z dětí má svůj Hláskář, pracovní listy s úkoly. 
Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole 
umožní snáze pracovat s písmeny a naučit se číst.  
 S předškoláky jsme také navštívili Základní školu Kamenná stezka, kde mohli 
děti ochutnat výuku v programu Začít spolu a vyzkoušet si objevování matematiky 
podle Hejného metody. 
 Rádi bychom vás pozvali na modlitbu za naši školku, která se uskuteční ve 
středu 13. března od 20:30 přímo ve školce. 

Barbora Křivohlavá 



 

  

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Poslední týdny kalendářního roku 2018 byly na gymnáziu naplněny mnoha událost-
mi. V rámci projektu společnosti Člověk v tísni Měsíc na školách – pro letošní rok 
byl vybrán rok 1948 a události s ním spojené – zhlédli studenti kvarty, septimy 
a oktávy film Olgy Sommerové Ztráta tradice z cyklu Ztracená duše národa. Byl                           
o změnách zemědělství v 50. letech. Poté následovala beseda s historikem Janem 
Dobešem. Společně s ostatními kutnohorskými středními školami jsme se podíleli 
na přípravě programu k připomenutí událostí dalšího historického mezníku českých 
dějin, 17. listopadu 1989.  

První týden v prosinci strávili studenti kvarty v partnerské škole BIP Kreati-
vitätsgymnasium v Lipsku. Hostitelská škola pro ně připravila mnoho aktivit, absol-
vovali například workshop v galerii současného umění, navštívili památník bitvy 
národů, tradiční vánoční trh a vystoupili zde i na adventním koncertě.  

Potenciální uchazeči o studium a jejich rodiče měli možnost si prohlédnout 
školu, informovat se o studiu a pohovořit s vedením školy a některými vyučujícími 
na dnech otevřených dveří 1. a 2. prosince.  

V rámci předmětu výtvarná výchova navštívily sekunda, tercie a sexta retro-
spektivní výstavu malíře a ilustrátora Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze, kvarta vyjela na exkurzi do TPCA.  

Rozsvícením první svíce na adventním věnci jsme 3. prosince zahájili advent, 
duchovní slovo pronesl spirituál P. Pavel Tobek, slavnostní atmosféru podpořil hu-
debním doprovodem sbor Schola. Duchovní obnova pro zaměstnance školy, kterou 
vedl rovněž Pavel Tobek, se uskutečnila 8. prosince. Tradiční adventní koncert byl 
20. prosince v kostele sv. Jakuba. Poslední vyučovací den před Vánocemi, 

Besedy nejen pro rodiče 
V rámci projektu Lepší školka pokračuje cyklus besed pro rodiče. Oni sami nám dali 
podněty a témata, která je zajímají a chtěli by se o nich dozvědět více, nebo vybraná 
témata navazují na již proběhlé besedy. Od začátku letošního školního roku se ve 
školce konaly již tři besedy: Montessori ve světě čísel, Pět jazyků lásky a První po-
moci u dětí. 
 Rádi bychom vás do školky pozvali na další besedy. Ve středu 27. února přije-
de Petra Krupková hovořit s rodiči o čtení a psaní z pohledu Montessori pedagogi-
ky. Text je nedílnou součástí prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Už od tří čtyř let se 
děti aktivně zajímají o písmena. V Montessori pedagogice víme, že citlivá období 
přicházejí daleko dřív, než jde dítě do školy. Při besedě si řekneme, jak můžeme 
podpořit přípravu na čtení a psaní v praktickém životě, jak navázat jazyk na běžné 
činnosti a prostředí. Podíváme se na pomůcky, které můžeme dětem nabídnout. 
Lektorka s sebou přiveze ještě doplňková témata zeměpisu a biologie. Beseda začne 
v 16:30. 
 Další beseda se uskuteční ve čtvrtek 21. března. Eva Muroňová, která je od-
borným garantem pedagogiky France Ketta, přijede představit principy, východiska 
a historii této metody. Nebude chybět ani praktická ukázka práce s „kett pomůcka-
mi“. Začneme rovněž v 16:30.  
 Zatím poslední beseda je naplánovaná na čtvrtek 11. dubna. Chtěli bychom 
vám při ní představit novou metodu, pomocí které připravujeme děti na čtení: jde 
o (v předchozím příspěvku zmíněnou) metodu rozvoje jazykových schopností podle 
Elkonina. Děti procházejí Krajinou hlásek, seznamují se s jejími obyvateli a učí se 
chápat hláskovou strukturu mluvených slov, principy a pravidla, jak se z hlásek tvo-
ří slova.  
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Barbora Křivohlavá 



 

  

Stanislava Lisková 

Oblastní charita Kutná Hora 
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21. prosince, se konala mše svatá v sedlecké katedrále. Další mši svatou, a to již 
v novém roce, jsme slavili 8. ledna. Také letos se konalo obvyklé setkání 
s absolventy, tentokrát ve spolupráci se spolkem Ursulus (o něm více v minulém 
Zpravodaji). O své studijní i profesní zkušenosti se přišlo se studenty nejvyšších roč-
níků podělit sedm bývalých studentů 28. ledna. I v letošním roce jsme byli organizá-
tory okresního kola matematické olympiády kategorií Z5 a Z9. Soutěžit do gymnázia 
přišlo více než 60 studentů 30. ledna. Konaly se i další soutěže, v okresním kole dě-
jepisné olympiády uspěl student kvarty Pavel Kluh, obsadil třetí místo. Pololetní 
vysvědčení studenti převzali 31. ledna a následující den si užili jednodenních polo-
letních prázdnin.  

Tříkrálová sbírka 
Oblastní charita Kutná Hora 
děkuje všem organizátorům, 
asistentům v obcích, vedou-
cím skupin, koledníkům, 
všem ostatním pomocníkům 
a štědrým dárcům Tříkrálo-
vé sbírky 2019. Celkový vý-
těžek Oblastní charity Kutná 
Hora byl 755 611 Kč. Výtě-
žek sbírky v Kutné Hoře 
činil 172 475 Kč. Bude pou-
žit k rozšíření charitní pečo-
vatelské služby do okolních 
obcí, k rozvoji aktivizační 
služby Střediska Na Sioně 
pro rodiny dětí s poruchami 
autistického spektra a k 
podpoře dobrovolnického 
centra, které koordinuje 
dobrovolnou práci v nemoc-
nicích a zařízeních sociál-
ních služeb. V Kutné Hoře 
sbírka pomůže zajistit pro-
voz sociálně terapeutické 
dílny pro lidi se zdravotním 
postižením a noclehárny pro 
muže. Menší část výtěžku 
poslouží v případě potřeby 
jako mimořádná pomoc li-
dem v nepříznivé sociální 
situaci, při odstraňování 
následků přírodních kata-
strof a na realizaci humani-
tárních projektů v Indii. 
Děkujeme vám! 

Obec Městys, městská část Výtěžek  

Církvice Církvice 27  650 Kč 

Černíny 
Bahno 4 901 Kč 

Zdeslavice 1 442 Kč 

Červené Pečky Dolany, Čertovka 1 951 Kč 

Grunta Grunta 5 618 Kč 

Hlízov Hlízov 16 799 Kč 

Kluky 

Kluky, Pucheř 6 889 Kč 

Nová Lhota 1 419 Kč 

Olšany 1 622 Kč 

Křesetice  
Chrást, Krupá, Bykáň 3 388 Kč 

Křesetice 13 425 Kč 

Kutná Hora  

Kaňk 13 911 Kč 

Karlov 6 330 Kč 

Vnitřní Město 59 585 Kč 

Malín 20 529 Kč 

Sedlec 20 611 Kč 

Žižkov 51 509 Kč 

Libenice Libenice 3 498 Kč 

Miskovice  
Bylany 3 113 Kč 

Hořany 2 624 Kč 

Nové Dvory Nové Dvory 10 330 Kč 

Svatý Mikuláš  
Svatá Kateřina 5 618 Kč 

Svatý Mikuláš 9 905 Kč 

Třebonín Třebonín 8 324 Kč 

Úmonín Úmonín 7 000 Kč Robert Otruba 



 

  

Napsali jste... 

Norští specialisté opět pomohli dětem s postižením Na Sioně  
17. a 18. prosince jsme opět měli vzácnou příležitost přivítat v našem středisku čtyři 
odborníky z norské organizace Institut aplikované analýzy ve Stavangeru.  
 Po dva dny se intenzivně věnovali 12 dětem s autismem, opožděným vývojem 
nebo problémovým chováním a jejich rodičům, kterým odpovídali na všechny jejich 
dotazy. V pondělí v podvečer proběhla také beseda o řešení problémového chování 
u dětí s několika klientskými rodinami, kterou vedl dětský psycholog Jens Erik 
Skar.   
 Pracovníci střediska se znovu utvrdili v behaviorálních postupech používa-
ných při práci s dětmi a rodinami: dítě prospívá a učí se, když má klidné, důsledné 
a láskyplné vedení od rodiče. Behaviorální metoda je definována jako přístup, který 
používá techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazo-
vat jej alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových doved-
nostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, 
komunikaci, učení, hru a sociální vztahy. 
 Moc děkujeme za děti a jejich rodiče i vám, farníkům, kteří jste přispěli na 
realizaci této jedinečné akce ať již finančně nebo propagací našeho trička při farním 
Běhu pro republiku.  

Pracovníci Střediska Na Sioně 
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Mé zážitky ze semináře Život v Duchu 
Na podzim loňského roku jsem se přihlásila na seminář Život v Duchu podle Ernsta 
Sieverse. Již dlouho předtím jsem hledala nějakou duchovní obnovu, ve které bych 
se naučila pravidelné rozjímavé modlitbě. A najednou to bylo tady, přímo ve farnos-
ti. Úplně jsem zajásala a celá natěšená vyrazila na první setkání. Začínalo se modlit-
bami chval, díků a proseb všech zúčastněných. Nechyběl ani zpěv s doprovodem 
kytary. Následovala přednáška. Dostali jsme za úkol denně 15 až 20 minut v klidu 
(nejlépe po ránu, když máme ještě čistou hlavu) rozjímat. To mělo být těžištěm 
růstu našeho vztahu s Bohem. Měli jsme zadána témata a k nim úryvky z Písma na 
každý den. Témata byla rozdělena na devět týdnů. Uvedu některá: Bůh tě miluje, je 
Pánem tvého života, povolává tě za učedníka, naplňuje tě svým Duchem, dává ti 
dary a milosti. 
 Při našich setkáních jsme si pak v malých skupinkách sdělovali, co nás při 
rozjímání oslovilo, co nás zaujalo. Mně se při tom vybavovaly výzvy z celého života 
i to, jak jsem na ně zareagovala. Jak jsem se v době totality probíjela životem ve ví-
ře. Možná jsem toho o sobě ve skupince řekla víc, než bylo potřeba. Také jsem však 
objevila úplné poklady u vedoucí naší skupinky a u dalších účastníků. Vnímala jsem 
však i útoky zla, kterému se podařilo na nějaký čas mou pohodu poškodit. 
 Náš seminář vedla Maruška Slavotínková s týme dalších dobrovolníků: Kate-
řinou Šimkovou, Evou Kurcovou, Monikou Šotovou, Jirkou Kubošem a Přemkem 
Jiříkem. Na setkání přicházeli dříve, aby se za nás modlili. Několika večerů se účast-
nil i pan farář Uhlíř. Všichni nám svou laskavostí a podporou zpřítomňovali Boží 
lásku. 
 Seminář byl obohacen třemi krásnými obřady. Prvním byla kající bohoslužba 
se svátostí smíření, při které se nám (12 účastníkům) věnovali čtyři kněží. Měli jsme 
tedy dost času na generální svatou zpověď nebo hluboký rozhovor o našich problé-
mech. Druhým, velice emotivním obřadem byla modlitba za vylití Ducha svatého. 
Odtud jsem odcházela s velikou radostí. Dá se to těžko popsat. Byl to velice silný, 



 

  

Setkávání rodin v sedlecké farnosti 
Od února loňského roku se v sedlecké farnosti jednou měsíčně scházejí rodiny 
s dětmi. V zimě nám jako zázemí slouží prostory infocentra, v teplejším období cho-
díme do přírody. Každé setkání začínáme společnou modlitbou. Každý napíše na 
lístek svoji prosbu, malé děti ji mohou nakreslit. Lístky vložíme do košíku a svěří-

Co pro mě znamenal seminář Život v Duchu 
Od semináře jsem očekávala povzbuzení, duchovní občerstvení a prohloubení inten-
zity setkání s Bohem jak v osobní modlitbě, tak při mši svaté. Toto vše mi skutečně 
seminář přinesl, a i daleko více. 
 Zpočátku pro mě bylo náročné najít si pravidelnost v modlitbě, dobu, kdy je 
čas a klid, a soustředit se na texty Písma. Během celého semináře jsme se postupně 
ponořovali do úryvků z Bible, které jsou vybrány a uspořádány v příručce P. Ernsta 
Sieverse, jak doma, tak i ve společenství účastníků semináře. Všechny texty jsou 
vybrány a opatřeny krátkým komentářem tak, že ke každému mluví zcela osobně. 
Postupně nás provedly jednotlivými tématy a dávaly nám zakusit, že Bůh nám dává 
o sobě vědět, že je naším milujícím otcem, spasitelem i Pánem našeho života a že po 
nás touží a chce abychom ho následovali. Proto nás chce naplňovat svým svatým 
Duchem. To se také postupně během semináře dělo. Největší sílu pro mě měl „úkol“ 
vkládat své jméno do jednotlivých textů Písma, což mě vedlo skutečně k osobnímu 
rozhovoru s Bohem, člověk tak přímo vstupoval do děje a sám s Bohem komuniko-
val.  
 Velkým posunem byla pro mě svatá zpověď, která byla vedena jako přímý 
rozhovor s Pánem Ježíšem. Znamenalo to pro mě prohloubení kontaktu a otevření 
srdce, rozhovor vedený v úplném odevzdání se Pánu s vědomím, že zná nejlépe mě 
i celý můj život, všechny události a skutečnosti, které se v mém životě odehrály. Při 
této formě svaté zpovědi jsem věděla, že nemusím nic vysvětlovat, že Pán Ježíš 
všechny okolnosti zná, a tak stačí opravdu jen otevřít své srdce. Rozhovor byl pak 
zcela přirozený, upřímný, otevřený a velmi osvobozující. 
 V dalších týdnech se téma ubíralo k Duchu svatému. Slavnost v kostele svaté-
ho Jakuba, během které mohl každý z nás dostat dary Ducha svatého, byla pro mě 
velkou událostí a radostí. Dary, které jsem dostala při vkládání rukou, byly zname-
ním toho, že Bůh slyší modlitbu jednoho za druhého a že člověk skutečně může do-
stat to, o co prosí, pokud je to Boží vůle.  
 Modlitba a sdílení zkušeností v našem společenství během semináře, Boží 
působení v životě druhých i vlastní zkušenost s prohloubením vztahu k Bohu pro mě 
byly inspirací, radostí, silou a daly mi novou touhu jít touto cestou v životě dál. Ten-
to seminář bych doporučila každému, kdo již nějakou dobu žije ve víře a touží pro-
hloubit svou modlitbu a život s Bohem. 

Marie Kárníková 
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hluboký zážitek. Třetím obřadem byla mše svatá s rozesláním. Pan farář a všichni 
přítomní nám vyprošovali požehnání k novému životu s Kristem, v němž máme být 
světlem, solí, kvasem a apoštoly. Odevzdali jsme se v modlitbě do služby Pánu. 
 Našli jsme nový, intenzivnější vztah k Duchu svatému. Byli jsme za své úsilí 
o prohloubení duchovního života obdarování. Cítili jsme se být Bohem milováni 
a navzájem jsme si byli velice blízko. A tuto lásku bychom měli předávat dál. Našim 
bratrům a sestrám ve víře, ale i všem ostatním lidem. V tom je poslání evangelia. 
  Nakonec musím napsat, že seminář překonal všechna moje očekávání. Měla 
jsem možnost poznat řadu vzácných lidí, kteří opravdově žijí svou víru. Důležité je, 
že to jsou lidé mladí, naděje naší farnosti i celé církve. 

Jiřina Urbanová 
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Střípek z mariologie 
První den občanského roku si připomínáme slavnost Matky Boží Panny Marie. Ne-
jde při ní jen o oslavu Mariiny výsadní role v dějinách spásy, ale převážně o oslavu 
Toho, který přišel svět vykoupit. Vstupní modlitba toho dne říká: „Bože, tys vyvolil 
blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení, dej ať poznává-
me, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá.“  
 V letech 57 – 58 nám zanechal apoštol Pavel nejstarší svědectví o mariánské 
úloze v listě Galaťanům: „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Sy-
na, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu po-
drobeni, tak abychom byli přijati za syny.“ 
 Titul Matka Boží byl přijat jako úplně první dogma vztahující se k Panně Ma-
rii, tato pravda víry byla vyhlášena už v 5. století. Tím, zda je mariánský titul Theo-
tokos (Bohorodička) oprávněný, či nikoliv, se zabýval koncil v Efezu v roce 431. 
Byla to reakce na tvrzení konstantinopolského patriarchy Nestoria, který na počát-
ku 5. století odmítal a tvrdě vystupoval proti označení Panny Marie jako Theotokos 
a  prosazoval titul Christotokos (Kristorodička). V podstatě se tedy nejednalo o pro-
blém týkající se mariologie, ale spíše kristologie. Nestorius vysvětloval své přesvěd-
čení tím, že Maria nemůže být matkou Boha, ale jen člověka. Podle jeho chápání 

Manželské večery 
Během podzimních měsíců jsme měli možnost zúčastnit se Manželských večerů, 
které nejen pro sedlecké farníky velice obětavě připravovali manželé Maruška a Jir-
ka Vaňkovi. Scházeli jsme se po devět pátečních večerů na arciděkanství nebo v aule 
církevního gymnázia, poslední slavnostní večer jsme se sešli v infocentru v Sedlci. 
Setkávalo se nás šest párů nejrůznějšího věku.  
 Program večerů je opravdu koncipován tak, aby si manželé udělali čas na sebe 
navzájem, hovořili o tématech, která jsou někdy pohodová, ale leckdy bolavá.  Jsem 
moc ráda, že jsme se nechali „vyhecovat“ a večerů se zúčastnili. Po několika týdnech, 
které uplynuly od skončení, si stále víc uvědomuji, že účelem setkání bylo něco na-
startovat, k něčemu nás povzbudit, ale že hlavní úkol je jen a jen na nás: je jím kaž-
dodenní snaha o vytváření zdravého a krásného manželství. 

Lída Cinerová 

Marie Teplá 

me Bohu. Poté se společně modlí za své blízké nejdříve maminky a po nich tatínko-
vé. Na závěr modlitby si každá rodina ještě vylosuje jméno té rodiny, na kterou bude 
další měsíc zvlášť myslet v modlitbě. Pak už hrajeme různé hry společně s dětmi 
nebo jenom tak povídáme, jak jde život.  
 Pokaždé je na co se těšit. Na jaře jsme měli společný táborák a vyrazili jsme 
i na výlet do okolí Třebonína, kde jsme prozkoumali jeskyni, kam se někteří odváž-
livci spustili pomocí lana. Zářijového výletu na Obří postele poblíž Horušic se zú-
častnil rekordní počet sedmi rodin s jednadvaceti dětmi. Po cestě změřily své síly 
v různých soutěžích nejenom děti, ale i většina rodičů. V říjnu jsme se podívali do 
Lochů. Cestou děti hledaly části zprávy o sv. Bonifáci, patronovi zdejšího kostela, 
kterou potom na místě společně složily. Kromě prohlídky kostela jsme pak měli 
možnost vyslechnout si jeho historii a zazvonit si na zvon. V adventu děti vyráběly 
pomocí tupování (obtiskávání houbičky namočené v barvě přes šablonu) nádherné 
vánoční pohledy. Výtěžek z jejich prodeje byl věnován na misijní účely. V sedlecké 
katedrále potom děti hledaly obrázky s atributy svatých, které si v tomto období 
připomínáme. 
 Velké díky patří rodině Vaňkových, která připravuje většinu programu. Jak 
vidíte, určitě se nenudíme, je nám spolu dobře a chceme se scházet i nadále. 
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V měsíci únoru obzvlášť myslíme na 
nemocné. Často si pod tím slovem před-
stavíme staré a hlavně fyzicky nemo-
houcí lidi. Ovšem choroby se neomezují 
jen na tělo, a nevyhýbají se ani těm nej-
menším z nás.  
 Na pomoc dětem, které se potýka-
jí s různými druhy postižení, se zaměřu-
je charitní Středisko Na Sioně. Jeho ve-
doucí, Markétu Sieglovou, jsme požádali 
o rozhovor. Zeptali jsme se na její práci, 
ale také na další aktivity, kterým se vě-
nuje ve farním společenství. 

Rozhovor s Markétou Sieglovou 

Středisko Na Sioně, kde pracuješ, 
má docela široký záběr: věnujete 
se v rané péči rodinám dětí se 

zdravotním postižením, ale nabí-
zíte také aktivizační služby 
zejména pro děti, které mají  

Sláva a kříž 
 

Učím se poznávat Tě líp. 
Tvůj způsob řeči, lásku a vtip. 
Cit, s jakým vstupuješ do našich životů, 
Tvoje milosrdenství a Tvou dobrotu. 
 

A taky myslím na Tvůj kříž. 
O tom, co stál Tě, nemluvíš. 
Třikrát jsi pod ním pad’, 
třikrát dokázals vstát, 
v pokoře nejvyšší láskou smrt překonat. 

 

V úctě a obdivu spojuji ruce 
v pomalou modlitbu za naše srdce. 
Pomoz nám pochopit, že i my tady 
musíme vytrpět svůj podíl malý.  

 

V dobách, kdy nevíme o smyslu žádném, 
kdy svůj kříž nechápem’, pláčeme žalem, 
posil nás nadějí v svou pomoc blízkou, 
v slávu svou proměňuj tu bídu lidskou. 

Jana Zelenková 

Jan Čermák 

byly v Kristově osobě dva subjekty,  
člověk a Bůh. Usuzoval tak z toho, že 
s Bohem si nelze spojit nic, co spadá 
jen do lidské přirozenosti, například 
růst, strach, oběť, námahu, utrpení atd.  
 Jmenovaný koncil po dlouhé 
debatě nakonec došel k usnesení, že 
v Kristu jsou dvě substance – božská 
a lidská. Platí tedy, že Kristus je jediný, 
který má obě přirozenosti a nelze ho 
rozdělovat na člověka a Boha. Je pravý 
Bůh a pravý člověk. Maria není matkou 
jen poloviny Krista. Je-li tedy Ježíš Bo-

hem, pak jeho matka je Bohorodička. 
 Roku 435 byla na počest efezského sněmu v Římě vystavěna první mariánská 
bazilika Santa Maria Maggiore, dodnes jeden z nejvýznamnějších kostelů Svatého 
města. 
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poruchu autistického spektra, 
i pro ty odrostlejší. V čem vaše 
práce spočívá a proč je důležitá? 
S kolegyněmi provázíme v rané péči 
rodiny dětí, které se narodily předčasně, 
mají opožděný nebo nerovnoměrný vý-
voj, mentální, tělesné nebo kombinova-
né postižení či autismus, a to do 7 let 
věku dětí. Jezdíme za těmito rodinami 
po celém Středočeském kraji. Můžeme 
být s nimi ve chvíli, kdy se nepříznivé 
informace dovídají, doprovázíme je při 
vyrovnávání se s nimi, pomáháme jim 
zajistit potřebné pomůcky a poraden-
ství. Nabízíme jim způsoby, jak si 
s dětmi hrát a rozvíjet je v pohybu, hře 
i komunikaci. Také jim umožňujeme, 
aby se mohly setkat s dalšími rodinami, 
které jsou možná v podobné situaci. 
Někdy jsou rodiny rády, když s nimi 
hledáme, kam zapsat dítě do školky ne-
bo do školy, jestli není třeba zajistit ně-
jakou odbornější pomoc, asistenci a po-
dobně. Rodiny vítají, že nejsou na situa-
ci, se kterou nepočítaly, samy. Mnohdy 
jsme prvními, kdo na ně mají čas a mo-
hou jim pomoci vstřebávat a probírat, 
na co v ordinaci nedošlo. A také jsme 
s nimi na cestě, kdy se jejich dítě, přes-
tože trochu jiné, stává součástí rodiny.  
Ideální je, když rodina najde svoji cestu, 
styl, jak co možná nejlíp žít a radovat se 
z každého dne.  
 Druhá služba – aktivizační – je 
trochu specifická tím, že menším 
i větším dětem a také mladým dospělým 
nabízí možnost si v bezpečném prostře-
dí nacvičit, s čím mají potíže. Učí se říct 
si, co je štve i těší tak, aby to pro druhé 
bylo přijatelné. Učí se samostatnosti 
v běžných věcech. Po krůčkách se stávají 
vnímavějšími k potřebám druhých. Je-
jich rodiče mají možnost se spolu sejít 
a sdílet, co jim pomohlo, aby náročnější 
život se svými dětmi zvládali. A někdy 
se spolu také zasmějí nad tím, co mají 
společné a co by jiní rodiče možná ne-
pochopili .  
 Moc si vážím svých kolegyň, které 
každý den neúnavně hledají, jak kon-

krétnímu dítěti i jeho rodině pomoci, 
aby mohlo žít šťastněji, přestože je jeho 
život odlišný od života jeho vrstevníků. 
Vnímáme, že členové rodin, kteří uměli 
svoji situaci přijmout, se možná i proži-
tou bolestí stávají hlubšími a v pravém 
smyslu lidmi, citlivějšími i k potřebám 
dalších kolem sebe. Jejich hodnoty se 
změnily a jsou vděční za každou denní 
drobnost. Vnímáme, že jsme setkává-
ním s nimi samy obohacovány. 
 
Co tobě osobně tyto děti a jejich 
rodiny dávají? 
Jak jsem již říkala, žasnu nad jejich 
vděčností za každý den a každý drobný 
krůček. Někdy se při delším doprováze-
ní s rodinou sblížíme a rádi se vidíme 
i na lidské rovině. Je samozřejmě moc 
povzbuzující, když se dítko po našem 
úsilí a především práci rodiny pomalin-
ku rozvíjí, učí se mluvit, hrát si druhý-
mi, začne chodit do školy . Při pohle-
du na školáka s aktovkou prožíváme 
téměř stejný pocit nadšení jako jeho 
rodiče. I když ne s každou rodinou je 
spolupráce jednoduchá, někdy to vyža-
duje hodně přemáhání, trpělivosti i slz. 
Jsem také ráda, že jsme si s kolegyněmi 
oporou a pracujeme na našich vzájem-
ných vztazích, které se pak samozřejmě 
odrážejí i v naší práci pro druhé.  
A vnímám velikánskou Boží pomoc, 
o kterou všichni stojíme.  
 
Jak se žije dětem, které mají tře-
ba lehčí formu autismu, v naší 
společnosti? Co myslíš, že tu chy-
bí, co by se mělo změnit, aby se 
cítily mezi „normálními“ lidmi 
lépe? 
Některé mají skvělé rodiny a zázemí i ve 
škole a kolem sebe. Pak vše funguje do-
cela dobře. Určitě je prima, když mohou 
být přijaty ve své třídě, kamarády a spo-
lužáky, když se mohou účastnit, třeba 
s nezbytnou podporou, stejných her, 
výletů a akcí jako jejich vrstevníci, sou-
rozenci. Jejich blízcí mají moc důležitou 
úlohu, aby je zocelovali v běžném            
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životě a nedělali za ně nic, co zvládnou 
samy. Potřebují spoustu trpělivosti a 
lásky, ale taky důslednosti a pevných 
pravidel. Moc se nám osvědčilo zapojit 
do různých aktivit o trochu starší stu-
denty, kteří jsou pro tyto děti a mladé 
lidi kamarády a motivují je k tomu, aby 
se zapojili mezi ostatní. 
 
Co pro tebe při práci znamená to, 
že věříš v Trojjediného Boha?  
Každý den prosím Pána, aby vstupoval 
do naší a mé práce. Abych mu nestínila 
v Jeho pohledu na moje kolegyně a do 
„našich“ rodin. Věřím v milujícího Otce 
a možnost zažít si, jaké to je být cenný-
mi a vzácnými v Jeho očích, vyprošuji 
i rodinám, do kterých jezdíme. Věřím 
v Ježíše, který za každého z nás položil 
život, vysvobozuje nás z každé bolesti, 
hříchu, nevyřešitelné situace. Ducha 
svatého prosím o vnímavost a pomoc 
každý den. 
 
Je ve tvé práci prostor pro du-
chovní rozměr, ve smyslu pomoci 
ho hledat právě dětem a jejich ro-
dinám? 
Vážím si toho, že můžu při modlitbě 
čerpat sílu pro každý den. Vážím si spo-
lečné modlitby za charitu a vnímám po-
žehnání, které Bůh skrze věrnou službu 
několika lidí dává. Jsem ráda, že může-
me přinášet naše doprovázené rodiny 
(a také naše blízké, farnosti… ) na 
modlitbu matek, kde je svěřujeme 
s důvěrou Bohu.  
 Několikrát již nastala situace, kdy 
jsme si o životě s Bohem s rodinami po-
vídali. Také jsme s kolegyní doprovázely 
jednu rodinu při pohřbu jejich děťátka 
a moc si vážíme toho, že nám dovolili 
s nimi být. Naši roli vnímám především 
tak, že doprovázíme, a svým životem 
můžeme přinášet naději, pravdivost, 
přijetí. 
 
Kromě své profese se věnuješ dě-
tem i v (sedlecké) farnosti. Při-
pravuješ jim program při mších 

v sakristii, účastníš se modliteb 
matek… Pro mě osobně jsi stále 
spojená s družinou Concordia, 
kterou jsi vedla, když jsem v ní 
zažívala podstatnou část svého 
dětství. Co ti dávají tyto aktivity? 
Co je podle tebe při péči o děti v 
církvi důležité? 
To je řada otázek a nevím, zda na ně 
umím odpovědět . Jsem ráda, že můžu 
žít ve své farnosti, čím dál víc si vážím 
pozvání do aktivit, ve kterých můžu být. 
 Za poslední roky pro mě bylo zá-
sadní účastnit se Alfy a být s těmi, kdo 
hledají. Sama se stávat tou, která hledá 
a touží. Při službě dětem vnímám jako 
zásadní vycházet z toho, co sama 
s Pánem prožívám. Nechci druhým, ani 
dětem, předávat jen nějaké obecné 
pravdy, ale moc bych se s nimi chtěla 
podělit o to, co žiju já osobně a od Pána 
přijímám. Stále víc jsem také vděčná za 
svoje rodiče, sourozence a za rodinu, ve 
které můžu žít.  
 Jsem ráda, že moji nejbližší mě ve 
všem, co dělám, podporují. Je pro mě 
moc cenné, že trávíme čas také spolu. 
Z našich dovolených, které jsou trochu 
expedicemi, čerpáme pak po celý rok. 

 
Když si vzpomeneš právě na de-
vadesátá léta a začátky Concor-
die a srovnáš je s dnešními farní-
mi aktivitami, v čem vidíš rozdíl, 
posun? Vidíš i nějaké plody teh-
dejší práce? 
Na tehdejší léta vzpomínám určitě jako 
na léta mládí, kdy bylo všechno možné 
a zdálo se to snadné. Tehdy jsme Con-
cordii ani nic dalšího nevnímali jako 
úmornou dřinu, ale bavilo nás to a byla 
to naše služba druhým. Nedávno jsem 
se setkala s kamarádkou, která mě moc 
potěšila slovy, že ráda vzpomíná na 
Concordii, protože jsme se tam modlily. 
Bylo to pro ni první místo, kde jsme se 
vlastními slovy a s důvěrou obraceli 
k Pánu Ježíši. Mohla na to potom 
v životě navázat. Vážím si toho, co jsme 
mohli tehdy prožít, a je moc prima, že 



 

  

Kalendář akcí 

Ne 24. 02. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 24. 02. Sbírka na Svatopetrský haléř 

St 27. 02. Beseda pro rodiče: Číst, psát, rozumět (16:30 – CMŠ) 

St 27. 02. Biblická hodina (19:00 – Církevní gymnázium) 

Čt 28. 02. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 01. 03. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

So 02. 03. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 02. 03. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 02. 03. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

St 06. 03. Popeleční středa (16:00 – Třebonín; 18:00 – chrám sv. Barbory) 

So 09. 03. 
Setkání a modlitba všech, kdo se připravují na biřmování 
(17:00 – arciděkanství) 

St 13. 03. Biblická hodina (19:00 – Církevní gymnázium) 

St 13. 03. Modlitba za Církevní mateřskou školu (20:30 – CMŠ) 

Čt 14. 03. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

 15. – 17. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

So 16. 03.  Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 16. 03. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 17. 03. Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 18. 03. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Út 19. 03. Slavnost sv. Josefa (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 20. 03. Rovnodennost v sedlecké katedrále (17:00) 
23 

dodneška jsou mnozí kluci i děvčata, co 
se tehdy scházeli, kamarády. Leckdy  žijí 
ve farnosti a svoje děti dále přivádějí  do 
Concordie a Slunečního kmene. Asi 
jsem si tehdy neuměla představit, že i za  
a více let Concordie stále bude místem 
setkávání a  formace holek.  
 
Také se věnuješ hudbě; pokud 
vím, zpíváš ve farním sboru 
a v souboru Cantica, který inter-
pretuje zejména staré skladby, 

často duchovní. Co pro tebe hud-
ba znamená ve tvém vlast-
ním duchovním životě?  
Ráda zpívám a někdy je pro mě zpěv 
i modlitbou. Také je to pro mě odpoči-
nek a možnost setkávání s lidmi, které 
mám ráda. Při Alfě jsem znovu po letech 
zažila radost z písniček chvály, které 
nám krásně hrál otec Vojtěch Novotný. 
Proto je nyní chvála také prostřednic-
tvím zpěvu více mou formou modlitby.  

-red- 



 

  

St 20. 03. 
Kavárna s překvapením: Himaláje, Everest base camp trek,  
hostem Jaroslav Slavotínek (19:00 – arciděkanství) 

Čt 21. 03.  Beseda pro rodiče: Pedagogika Franze Ketta (16:30 – CMŠ) 

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

So 23. 03. Vikariátní duchovní obnova mládeže (9:30 – arciděkanství) 

So 23. 03. Postní duch. obnova s P. Jaroslavem Brožem (9:30 – IC Sedlec) 

Ne 24. 03. Sbírka na plošné pojištění diecéze 

Po 25. 03. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 27. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 27. 03. Biblická hodina (19:00 – Církevní gymnázium) 

Čt 28. 03. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 29. 03. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 30. 03. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 30. 03. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 31. 03. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 31. 03. Misijní koláč 

Ne 31. 03. Diskuse o otázkách, které nás zajímají (10:00 – arciděkanství) 

Út 02. 04. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 05. 04. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 05. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 06. 04. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 06. 04. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

 06. – 07. 04. Víkend pro děti na faře 

Ne 07. 04. Koncert Stabat Mater G. Rossiniho (15:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 08. 04.  Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

St 10. 04. Biblická hodina (19:00 – Církevní gymnázium) 

Čt 11. 04.  Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 12. 04. Křížová cesta městem (18:00 – začátek u kostela sv. Jakuba 

So 13. 04. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 14. 04. Květná neděle 

Ne 14. 04. Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 

Ne 14. 04. Příležitost ke svátosti smíření (od 14:00 do 16:00 – Sv. Jakub) 


