
 

  

Milí farníci, 
v jedné knize od Richarda Rohra jsem četl, že člověk dělá mnohdy největší pokroky 
v duchovním nahlížení na svět v posledních letech, měsících či dnech svého života. 
Jinými slovy, člověk (pokud se o to snaží celý život) roste i v okamžiku smrti.  

Mnoho lidí si řekne, k čemu to je, když na něco přijdu pozdě a nemohu to využít 
pro život? Smrt se zdá jako špatné období. Lidé v nemocnici se bojí vůbec slovo umí-

rání použít. Mluví o klientech se zhoršenými 
životními funkcemi a ubývajícími silami. Ale 
slovo umírání je tabu.  
 Právě o Velikonocích není možné před 
realitou smrti utéci. Trvá jen chvíli; po Vel-
kém pátku přichází dlouhé velikonoční ob-
dobí radosti. To však nastane pouze tehdy, 
když budeme mít odvahu rozjímat o smrti 
Ježíše Krista. Když alespoň připustíme, že 
umírání muže být obdobím růstu, že patří 
k tajemství života a že díky Ježíši Kristu do-
konce vede k životu – a k radosti. Nesmíme 
si však všímat jen lidské krutosti, která do-
vedla Ježíše na kříž, ale hlavně jeho lásky, 
schopnosti odpustit a obdarovávat 
i v umírání. A hlavně si musíme všimnout 
i lotra po pravici, který právě v okamžiku 
smrti začal konečně vidět věci správně: „My 
jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme za-
slouženou odplatu, ale on nic nic zlého neu-
dělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až při-
jdeš do svého království.“ (Lk 23,41–42)  
 Najít Ježíše a pravdu o sobě, třeba 
i v hodině smrti, je velkým vítězstvím 
a cestou ke skutečnému a věčnému životu. 
Radostné je, že na toto poznání nemusíme 
čekat až na okamžik umírání. Logika Ježíšo-
vy velikonoční cesty ke vzkříšení se může 

uskutečňovat i v každodenním životě. Vždyť jsme už mnohokrát zakusili, že přijatou 
bolestí či pravdou o nás samotných se stáváme svobodnějšími, rosteme v lásce 
a upevňujeme vztahy se svými blízkými či Ježíšem samotným. Nejde však pouze 
o poznání sebe. To je pouze krokem k poznání nezbytné pomoci Boží. Bez jeho smrti 
a vzkříšení by jakákoliv naše snaha či touha po životě zůstala nenaplněna. Bez jeho 
pomoci nemůžeme dělat nic. Ani s užitkem projít bolestí, natož smrtí k životu. Proto 
právě o Velikonocích s lotrem volejme: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do Boží-
ho království!“ A buďme si jisti, že On pamatuje. 

Požehnané a radostné Velikonoce vám vyprošuje  P. Jan Uhlíř 
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Ranní chvály 
Až do konce školního roku se každou středu, čtvr-
tek a pátek scházíme ve farním kostele ke společné 
modlitbě ranních chval. Začínáme v 7:15, výjimkou  
je Velký pátek, kdy se budeme modlit až od 8:30, 
a státní svátky 1. a 8. května, kdy ranní chvály ne-
budou. 

Aktuality a pozvánky 

Bílá sobota 
Od večera Velkého pátku do odpoledne Bílé soboty 
bude v kostele sv. Jakuba k vidění instalace, která 
nám může pomoci projít oním  zlomovým momen-
tem v závěru půstu, dnem, kdy Ježíšovo tělo leží 
v hrobě. Je vymezena velkopátečními obřady 
s uctíváním kříže – ten zůstává před hlavním oltá-
řem – a sobotní vigilií, která nás vede k vrcholu 
velikonočního příběhu.  

Cílem instalace je zprostředkovat prožitek udá-
lostí popsaných v evangeliích (Mt 27,45–66, 
Mk 15,33–47, Lk 23,44–56 a J 19,31–42). Napětí, 
ticho, zmatek, zármutek, vědomí vlastního hříchu, 
cesta ticha – prázdnoty, samoty. 

Kříž s Ježíšovým ukřižovaným tělem před hlav-
ním oltářem nás vybízí k tomu, abychom si uvědo-
mili, že jeho utrpení není nějakou fikcí, ale skuteč-
ným, lidským, tělesným utrpením. Že pohled na 
toto tělo je pro každého z nás pohledem na vlastní 
hřích. Když stojím před křížem, stojím však záro-
veň před tím, který můj hřích nesl za mne. 

Od tohoto místa se můžu vydat centrem kostela 
mezi lavicemi zakrytými bílou textilií. Mohu tudy 
procházet, pobývat zde, ale ne spočinout. Absence 
místa k sezení nás udržuje na cestě. Bílá pole, mezi 
kterými musíme projít, abychom se dostali někam 
dále, představují ticho, poušť Božího mlčení, které 
se nás zmocňuje a kterou často prožíváme i na ces-
tě svým osobním životem, na své duchovní cestě.  
Na své poušti zažíváme nejistotu, pochybnosti, 
zoufalství, znechucenost sami sebou, realitu prázd-
noty a smrti. Můžeme se ponořit do této nepříjem-
né reality svých dní a situací. Přiznat si je a při-
jmout je jako nedílnou součást své osobní životní 
cesty.  

Cestou mezi bílými poli lavic se dostaneme až 
do západní části kostela, kde je umístěn Boží hrob. 
Místo pro spočinutí a rozjímání, místo, které je 
stále neseno modlitbou. Boží hrob je také místo, 
kde naše cesta končí, kam jsme doputovali skrze 
Zelený čtvrtek, Velký pátek i den Bílé soboty: ko-
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Biskupové v Krásném městě 

V těchto dnech vyšlo nové číslo kutnohorského čtvrtletníku Krásné město, které se 
tentokrát věnuje tématu biskupové a Kutná Hora.  

Úvodní článek se zaměřil na působení italských biskupů Augustina Lucianiho 
a Filipa de Nova Villa v našem městě na samém konci středověku. Další příspěvek 
pak popisuje, jak se měla počátkem 
20. století Kutná Hora stát sídelním 
městem římskokatolického biskupa 
a  chrám sv. Barbory diecézní kated-
rálou – a proč z těchto vážně myšle-
ných plánů nakonec sešlo. Čtenáři se 
také seznámí s životem královéhra-
deckého biskupa Josefa Doubravy, 
který se stal v roce 1906 čestným ob-
čanem Kutné Hory a jehož portrét od 
té doby zdobí jednu ze svatobar-
borských vitráží.  

Nové číslo dále nabízí sérii repor-
tážních fotografií z návštěv církev-
ních hodnostářů v našem městě 
v posledních letech. Přináší rovněž 
nekrolog Mgr. Karla Bicana, kutno-
horského faráře Církve českosloven-
ské husitské, který po jistou dobu 
působil i jako husitský biskup praž-
ský. Bez zajímavosti jistě není ani 
dosud nepublikovaný životopis kut-
nohorského starosty Jana Breüera 
(†1893), který pocházel ze zámožné 
podnikatelské rodiny. Jeho jméno 
dosud připomínají nejen Breüerovy 
sady pod Vlašským dvorem, ale i čet-
né vitráže v kutnohorských kostelech.  

Časopis Krásné město, který vydává Městský úřad Kutná Hora, si lze koupit 
v obou místních knihkupectvích Kosmas, v Dačického domě nebo v prodejně GASK.  
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Změny bohoslužeb 
Počínaje druhou nedělí velikonoční (28. dubna) se budou opět pravidelně konat 
ranní mše svaté (v 7:00) v chrámu sv. Barbory.  

V neděli 2. června budou mše svaté slouženy pouze v 9:00 u Sv. Jakuba (s udíle-
ním svátosti biřmování) a v 18:00 u Matky Boží. Ve Svaté Barboře ani na vesnicích 
ten den bohoslužby nebudou. 

-red- 

Lukáš Provaz (vedoucí redaktor KM) 

nec půstu a hranice nemožného, za kterou nás čeká Boží zvrat a nový pohled na vše, 
čím jsme doposud prošli a co jsme prožili. 

Instalace bude zahrnovat ještě džbán, do něhož může kdokoli vhodit své díky 
a prosby, za které se pak bude naše společenství modlit. Dalším místem k zastavení 
bude pult s Božím slovem, kde si návštěvník kostela bude moci přečíst pasáž evan-
gelia, která se vztahuje k Ježíšově smrti a pohřbu. 

Marie Slavotínková 



 

  

Májové pobožnosti 
V květnu se budou v našich kostelích konat tradiční májové pobožnosti, modlitby 
k Panně Marii. V Kutné Hoře budou navazovat na každou večerní mši svatou, v Kře-
seticích a Malešově na nedělní mši svatou. Na ostatních vesnicích se budou konat 
podle rozpisu, který najdete v tabulce na protější straně. Ve středu 8. a 29. května, 
kdy budou mše svaté s májovou pobožností na Roztěži, nebudou slouženy mše 
v Kutné Hoře.  

P. Dmytro Romanovský 

Modlitba za biřmovance  
Drazí farníci, jak asi víte, v naší farnosti probíhá od podzimu příprava na biřmování, 
které bude udíleno 2. června letošního roku. Chceme, aby biřmovanci vstoupili do 
našeho povědomí, a tak bychom je při mši svaté v neděli 28. dubna představili celé-
mu farnímu společenství a pomodlili se za ně. Biřmování je událostí života celé far-
nosti, bude tedy dobré, až bude tato svátost udělována, aby šlo o událost osobnější-
ho rázu pro nás všechny.  

Pouť za rodiny do Sudějova 
Pojďme se společně modlit, popovídat si a již po sedmé putovat Sudějova! Společný 
čas můžeme prožít již tradičně první květnový den, letos tedy ve středu. Do malebné 
obce s barokním kostelem sv. Anny a pramenem Sudějovky se můžeme dostat pěš-
ky, na kole, společným autobusem či vlastní dopravou. I samotná cesta může být 
příležitostí pro poznání se navzájem a osvěžení těla i ducha.  

Plánovaný program pouti:  
7:15  sraz pro pěší u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání 
 skupinu vede František Malík (tel.: 724 932 554); trasa je dlouhá zhruba

 22 km, na cestu zpět je možné využít objednaný autobus 
10:30  sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání 
  skupinu vede Ladislav Vokoun (e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com, 

 tel.: 602 668 820); vhodné pro cyklisty, kteří ujedou 20 km tam i zpět 
12:45  odjezd autobusu z Kutné Hory 
 zastávky: Nová silnice (Centrum), U Billy (vchod), U Divadla, U Avie, 

 Na Karlově; není nutné se zapisovat na žádný seznam kvůli rezervaci 
 místa v autobuse 

13:30  modlitba růžence v kostele sv. Anny 
14:00  mše svatá, po ní májová pobožnost se zasvěcením rodin Panně Marii 
 přede mší svatou bude možné napsat prosby na lístečky a vhodit do 

 označené nádoby v kostele; za tyto prosby bude sloužena mše svatá 
15:15  občerstvení a program pro děti 
16:45  závěrečná modlitba v kostele 
17:00  odjezd autobusu ze Sudějova  
 zastávky v Kutné Hoře v opačném pořadí 

 Na společnou pouť můžeme myslet ve svých modlitbách: abychom se na ní všich-
ni dobře připravili a zdárně proběhla. Do příprav se lze zapojit také nachystáním 
pohoštění, které můžete doručit přímo do Sudějova nebo přinést na faru 1. května 
mezi 11:00 a 11:30. V případě, že se vám ani jedna možnost nehodí, ale jídlo chcete 
připravit, kontaktujte Moniku Trdličkovou (tel.: 607 188 396), která má koordinaci 
jídla na starost. Nakonec také uvítáme ještě nějaké dobrovolníky, kteří by byli 
ochotni pomoci s ostatními přípravami; hlásit se můžete manželům Knappovým 
(teĺ.: 777 253 783, e-mail: m.knappova@gmail.com).  

Udělejte si čas a pojďte s námi do Sudějova! Na viděnou se těší  

Marie Knappová 
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Oživená louka u Hlízova a Jarní putování se svatým Jakubem 
Již čtvrtého ročníku se letos dočká poznávací pochod a cyklovýlet, který pořádá Hlí-
zovský unikátní spolek. V sobotu 11. května bude připraveno několik pěších a cyklis-
tických okruhů se startem a cílem v hlízovském kulturním domě. Trasy povedou 
přes zajímavá místa v okolí, zvláštní pozornost bude tentokrát věnována památným 
stromům a stromům svobody. Na řadě míst bude připraven doprovodný program.  

Za pozornost stojí zejména čerstvě oživená louka – místo setkávání – mezi Hlí-
zovem a Starým Kolínem. Hlízovský unikátní spolek toto místo vyčistil, upravil, za-
sadil zde dvě lípy malolisté a připravil odpočinkové místo. Začátkem letošního dub-
na zde byl vztyčen kamenný kříž, který vytvořili sochaři Jan Pospíšil a Vlasta Sa-
mohrdová. Tento kříž bude posvěcen P. Pavlem Tobkem v úterý 30. dubna v 17 ho-
din. Právě při jarním putování se zde turisté budou moci zastavit a zúčastnit se pří-
rodovědného programu, který připravuje Kateřina Sosnovcová. 

Více informací o pochodu i odkazy na projekt oživení louky u Hlízova najdete na 
webu www.hlizovskyspolek.cz, případně se můžete obrátit na Jitku Šimkovou 
(tel.: 732 501 009, e-mail: info@hlizovskyspolek.cz)   

Farní shromáždění 
Pastorační rada farnosti zve všechny farníky ke shromáždění, jehož cílem je posílit 
naše společenství prostřednictvím sdílení důležitých informací o jeho fungování. 
Shromáždění má umožnit všem členům farnosti vyjádřit se k jejímu životu a také 
k práci pastorační, případně ekonomické rady.  

Shromáždění bude rozděleno na dvě setkání. První se bude věnovat pastoračním 
aktivitám a uskuteční se v neděli 12. května v 10:00 (po skončení mše svaté) na arci-
děkanství; bude trvat asi hodinu. Na programu je zhodnocení toho, jak byly zpraco-
vány podněty minulého farního shromáždění, a pastorační činnosti v roce 2018, 
dále představení nových pastoračních aktivit pro rok 2019 a také moderovaná dis-
kuse.  

Druhé setkání bude zaměřeno na ekonomické fungování farnosti, bude popsána 
aktuální situace i plány a cíle pro nejbližších několik let, rovněž bude prostor pro 
dotazy a diskusi. Termín této části farního shromáždění je stanoven na středu 
22. května v 19:00.  

Opět prosíme farníky, kteří jsou ochotni přispět k přípravě programu shromáž-
dění svým pohledem, aby se pokusili formulovat odpovědi na otázky:  

1. Co vás zajímá z chodu farnosti?  
2. Co vám ve farnosti chybí?  
3. Na co by se farnost/pastorační či ekonomická rada/kněží měli zaměřit?  
Odpovědi lze zapsat na papír (předtištěný dotazník je vložen do tohoto vydání 

zpravodaje, ale není nutné použít právě ten) a vhodit do krabičky připravené v na-
šich kostelích. Nebo je možné odpovědět prostřednictvím e-mailu na adresu  
katerina.grenarova@khfarnost.cz. Prosíme o odevzdání odpovědí do neděle 
28. dubna. Při diskusi v rámci shromáždění bude samozřejmě prostor i na dotazy 
z pléna, ale otázky odevzdané předem budou mít přednost. 

-red- 

Ne 05. 05. 10:45 Hraběšín 

St 08. 05. 18:00 Roztěž 

St 15. 05. 16:00 Paběnice 

Ne 19. 05. 10:45 Souňov 

Ne 19. 05. 15:00 Bahno 

St 22. 05. 16:00 Hraběšín 

Čt 23. 05. 18:30 Grunta 

St 29. 05. 18:00 Roztěž 
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Mše za nenarozené děti 
V letošním roce se bude podobně jako loni konat mše za děti, kterým nebylo dopřá-
no přijít na svět a prožít celý pozemský život. Někdy je to pro rodiče velmi smutná 
událost a potřebují se s maličkým rozloučit. Někdy v době nepříznivých okolností 
sami rozhodli o osudu dítěte a nyní třeba prožívají bolest a lítost, kterou potřebují 
nějak projít. Chceme vytvořit příležitost, aby se tyto bolesti mohly uzdravovat.  

Je to příležitost i pro ty, kteří nic podobného neprožívají, ale chtěli by projevit 
svou solidaritu.  

Mše bude kostele Matky Boží Na Náměti třetí květnovou neděli, tedy 19. května, 
v 18:00. 

Marie Macková 

Obnova chrámu sv. Jakuba 
V roce 2017 jsme zpracovali žádost o finanční podporu Evropské unie na dokončení 
obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Finanční prostředky nám byly přiděleny ve výši 
více než 99 milionů korun. Celkové náklady na obnovu činí více než 104 milionů, 
spoluúčast farnosti je tedy pět procent celkových 
nákladů (5,2 milionů korun). To už je opravdu po-
řádná porce, takže radost z přidělené dotace a z pří-
prav na zahájení prací se občas mísí s obavami 
a napětím, zda bude vše probíhat bez větších zá-
drhelů a nepříjemných překvapení.  

Projekt s názvem Obnova kostela sv. Jakuba 
v Kutné Hoře je tedy spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pro-
střednictvím Integrovaného regionálního operační-
ho programu. Práce, které budeme ze získané dotace 
hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného 
zdiva a venkovních omítek lodi kostela, presbytáře 
i sakristie. S tím souvisí restaurování výplní všech 
otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže). V prostranství 
mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. Jakuba 
proběhne archeologický průzkum, na který naváže 
podchycení základů na jihovýchodní straně kostela 
– v místech pod sakristií. Budeme také řešit statiku 
kleneb, a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy 
nejvýraznější. Do této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží koste-
la. Práce zasáhnou i do vnitřních prostor kostela, kde budou obnoveny nástěnné 
malby za hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. Po 
dokončení prací (v roce 2021) bude Charvátovská kruchta přístupná veřejnosti. Dů-
ležitou přidanou hodnotou bude také nové zázemí pro průvodce.  

Nedílnou součástí akce je úprava „farní zahrádky“ pod vyhlídkou na panorama 
Svaté Barbory a do údolí Vrchlice. Tento prostor bude upraven tak, aby mohl být 
zpřístupněn veřejnosti, a bude zde zřízeno malé lapidárium.  

V současné době podepisujeme smlouvu s hlavním dodavatelem stavby, který 
vyhrál soutěž na zhotovitele oprav v otevřeném výběrovém řízení. Jedná se o firmu 
Avers a. s., se kterou jsme spolupracovali již na opravě jakubského dvojvěží.  

Obnova našeho farního kostela započne již v květnu tohoto roku. Všichni, kteří 
se prací na obnově kostela zabýváme, budeme usilovat o to, aby stavební práce co 
nejméně omezily bohoslužebný provoz. Věřím, že i v době oprav zde budeme moci 
naplno prožívat chvíle setkání s naším Pánem a budeme mu moci také svěřovat 
zdárný průběh obnovy tohoto chrámu. 

Soňa Krejčová 
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Noc kostelů 
Letos už podeváté se chrámy a kostely Kutné Hory na jednu noc promění 
v „přístavy“ poutníků a návštěvníků. V pátek 24. května budou moci projít otevřený-
mi dveřmi přímo do kostelů v našem městě, a to i do těch, které nejsou vždy jedno-
duše přístupné. Program se intenzivně připravuje; již nyní můžeme nabídnout pře-
hled kostelů, které budou do akce zapojeny: Sv. Jakub, Sv. Barbora, kaple Božího 
těla, Matka Boží Na Náměti, Sv. Jan Nepomucký, kaple sv. Václava ve Vlašském 
dvoře, soukromá kaple biskupa F. V. Sidonského v Dačického domě, katedrála Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, kostel Českobratrské církve 
evangelické, v okolí pak kostel v Malešově, Křeseticích, Paběnicích, Jakubu, Klu-
kách, Hlízově, Starkoči, Kaňku, Malíně, Nových Dvorech, Lochách nebo Chlístovi-
cích.  

O letošní Noci nabídneme vystoupení komorního sboru Entropie, několik ko-
mentovaných prohlídek chrámů, prohlídku varhan. V ochozovém věnci kaplí 
v chrámu sv. Barbory bude instalována výstava bohoslužebných předmětů doplněná 
odborným komentářem. V kapli Božího těla budou připraveny židovské a biblické 
tance, do kterých se budou moci zapojit i návštěvníci. Ve farním kostele sv. Jakuba 
se chystá bohatý program pro děti, autorské čtení knihy Honzy Pošťáka Pospíšila 
Putování do Santiaga de Compostela a do Říma s hudebním doprovodem a poté 
interaktivní program pro dospělé. I letošní Noc kostelů připravujeme ve spolupráci 
s dalšími církvemi regionu. Podrobný program bude k dispozici začátkem května 
v místních infocentrech a samozřejmě v našich kostelích. Informace naleznete také 
na stránkách www.nockostelu.cz. 

Rádi bychom pozvali vás, farníky, nejen k „jiné“ návštěvě našich krásných pamá-
tek, ale i k aktivnímu zapojení do Noci kostelů. Nabízíme vám jedinečnou možnost 
zážitku „z druhé strany“: vítání návštěvníků a setkání s nimi, když jim u vchodu bu-
dete rozdávat různé pozornosti nebo razítka do poutnického letáčku. I z takové 
drobnosti se může stát obohacující služba druhým. Odměnou je nejen radost ná-
vštěvníků, ale také vědomí, že pomáháme lidem setkat se se skutečnou, živou církví 
a umožňujeme jim lépe pochopit, co jim může dát. Pokud byste se chtěli zapojit, 
kontaktujte mě na e-mailu monicatrd@seznam.cz nebo telefonu 607 188 396.  

Monika Trdličková 

Putování po sedmi kutnohorských kostelích  
Milí farníci, v loňském roce se v naší farnosti uskutečnila pouť jako jedna z částí 
přípravy na cestu mládeže do Itálie. Noční pouť po sedmi kostelích je inspirována 
římskou poutí po sedmi hlavních bazilikách, kterou často podnikal sv. Filip Neri 
spolu s dětmi z jím založené oratoře. Římská trasa je dlouhá asi 30 kilometrů, naše 
kutnohorská verze je podstatně kratší, ale neméně půvabná.  

Letošní putování bude zaměřeno na naše biřmovance a každé ze sedmi zastavení 
bude věnováno jednomu z darů Ducha svatého. Zváni jsou biřmovanci, jejich kmot-
ři, ale také vy všichni, kdo chcete biřmovance podpořit a také prožít krásu společen-
ství při tomto nočním putování.  

Cestu započneme v sobotu 25. května ve 20:00 v chrámu sv. Barbory, odtud 
půjdeme po naplánované trase k Nejsvětější Trojici, dále k Matce Boží Na Náměti, 
katedrále v Sedlci, do kostela sv. Vavřince na Kaňku, klášterního kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Ježíšova a nakonec do kostela sv. Jakuba. K pouti je také možné se při-
pojit na libovolném místě: aktuální polohu poutníků si můžete ověřit telefonicky 
u P. Jana (tel.: 777 339 233) nebo u P. Dmytra (tel.: 603 565 676), kteří budou mezi 
poutníky. Všechny vás tedy na tuto pouť za naše biřmovance zveme.  

P. Dmytro Romanovský 

mailto:monicatrd@seznam.cz
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Naděžda Šimková 

Sbírka na rekonstrukci Domova sestry Elišky v Hoješíně 
Letos v březnu jsem navrhla, zda by nebylo možné dát do kostela kasičku na opravu 
hoješínského zámečku, který spravují a pro pastorační účely využívají sestry františ-
kánky. Naše ekonomická rada nakonec dospěla k rozhodnutí, že na opravu věnuje-
me výtěžek kostelní sbírky z neděle 26. května, přičemž tuto částku zdvojnásobíme 
z příjmů z turistického ruchu. 

Dovolte mi pár slov o tom, proč jsem se rozhodla poprosit o finanční podporu 
právě pro Hoješín. K sestrám jezdím již delší dobu, cítím se tam velice dobře já sa-
ma i celá moje rodina včetně vnoučat. Sestřičky jsou velmi vstřícné, milé a ochotné. 
Zámeček, ve kterém žijí, pořádají nejrůznější aktivity a také ubytovávají hosty 
a poutníky, se nachází kousek od přehrady Seč. Spolu s několika budovami, do-
my  a  chatkami, stojí v krásném místě plném zeleně, obklopen velkou zahradou,  
kterou sestry udržují. Dům koupila v roce 1958 sestra Eliška, která tam také zemřela 
v pověsti svatosti a dnes je 
veden diecézní proces jejího 
blahořečení. Do roku 2005 
zde byl charitní domov pro 
řeholnice. 

Od roku 2005 hledají se-
stry pro bývalý zámeček jiné 
vhodné využití. Začaly sem 
jezdit rodiny s dětmi nebo 
i celá společenství farností 
na dovolenou. Postupně se 
zde začaly konat duchovní 
obnovy pro manžele, senio-
ry, děti a mládež. Pořádají se 
zde i letní tábory. Sestry 
františkánky zjistily, že o pronájem domu, ale i o duchovní programy je velký zájem, 
a proto se rozhodly si dům ponechat a pro tyto účely jej přizpůsobit a opravit. 

Po rekonstrukci chtějí sestry pokračovat v pořádání táborů a duchovních obnov 
pro různé věkové skupiny. Kromě akcí víkendových a v létě i celotýdenních se zde 
konají také pravidelná setkání maminek s malými dětmi a večery hovorů o víře 

To vše vnímám jako velmi důležitou službu církvi. I vám mohu doporučit, abyste 
se do Hoješína vydali. Ať už přijedete jednotlivci nebo manželé, budete zde chtít 
prožít dny v tichu a samotě, nebo jen tak jako na dovolené, sestry vás rády přijmou 
i nyní, v době rekonstrukce: přestěhovaly se do jednoho z domů v areálu, mají tam 
hezkou kapli a budete tam určitě srdečně vítáni. Pokud budete chtít přijet s rodinou, 
je to momentálně možné jen v letním období, kdy budete moci být ubytováni v chat-
ce nebo jednom z domečků v zahradě.  

Hoješínský zámeček je místem, kam se moc ráda vracím, a na sestry františkán-
ky se vždy těším. Dnes je už vnímám jako velmi dobré, nebojím se říci důvěrné pří-
telkyně. Nejednou mi pomohly. Za dobu, co na Hoješín jezdím, jsme si spolu vytvo-
řily moc hezký vztah. Vím, že se na ně mohu kdykoliv obrátit s prosbou třeba jen 
o modlitební podporu. A proto chci nyní požádat vás o podporu pro ně, a trochu jim 
tak oplatit jejich péči a  lásku. Přispějte o poslední květnové neděli do sbírky a vě-
nujte sestrám a jejich úsilí také osobní modlitbu. Případně můžete poslat peníze 
sestrám přímo na účet č. 158752659/0600 s variabilním symbolem 1750. 

Za modlitební i finanční podporu spolu se mnou děkují sestry františkánky. 
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Výlet nejen pro seniory 
Drazí farníci, nejen z řad seniorů, mám pro vás dobrou zprávu! I letos se bude konat  
výlet za poznáním. Datum je stanoveno na čtvrtek 6. června. Konkrétní cíl, čas od-
jezdu a další potřebné informace se včas dozvíte. Ale jedno je jisté: už teď se může-
me těšit na nezapomenutelnou cestu.  

P. Dmytro Romanovský 

Sněhurka nespí 
Milí farníci, s radostí oznamuji, že akce Sněhurka pomáhá zdárně pokračuje a pře-
kračuje hranice farnosti. Před Vánoci jsme v Praze odevzdali 32 širokých a 17 úz-
kých obvazů, 20 kusů ještě přidala paní Lomová, které putují za nemocnými do lep-
rosárií v Indii a dalších zemích.  

Pro vaši informaci a se souhlasem pletařek uvádím, kdo všechno se u nás do této 
práce zapojil. Z farnosti je to paní Kurcová, paní Keclová, paní Truncová starší i pa-
ní Truncová mladší, paní Odstrčilová, paní Bělinová, paní Peterková a moje malič-
kost. Nesmím zapomenout ani na již zmíněnou paní Lomovou, která působila v do-
mově důchodců v Kutné Hoře a nyní žije v Praze, v domě pro seniory, a plete společ-
ně s dvěma kamarádkami. Dále se připojily paní Štifterová a paní Řepová z církve 
bratrské a paní Olivová z křesťanského společenství se dvěma kamarádkami. Dík 
patří jim i některým dalším, které začaly plést, ale zdravotní problémy jim nedovolí 
pokračovat. Velkou pomocí je však i modlitba, jak za ty, které pletou, tak za lidi, kte-
ří jejich práci potřebují, tedy za nemocné leprou. 

Pokud by se někdo z vás chtěl ještě zapojit, můžete se obrátit na kteroukoli z výše 
uvedených pletařek – pokud je vám některá blízká –, v každém případě jsem k dis-
pozici já na telefonu 608 910 788. Stručné informace pro představu o pletení jsou 
následující: Pleteme z materiálu Sněhurka (bílá), který vyrábí Niťárny v České Tře-
bové, stále hladce na jehlicích velikosti 2,5 nebo 2 v šířce 25, 30 a 35 ok (při pletení 
je třeba spíše utahovat). Délka volně položeného obvazu by měla být minimálně 80 
cm, což je 275 řad (důležitý není počet řad, ale délka obvazu). Materiál dostanete 
zdarma, objednává a financuje ho kutnohorská farnost. 

Závěrem dodávám, že pomoc lidem trpícím leprou je možná také finanční pod-
porou veřejné sbírky, kterou organizuje společnost Likvidace lepry. Číslo účtu je 
2900648127/2010.  

Ještě jednou děkuji a vyprošuji vám všem Pánovo požehnání. 

Jana Ehrhardtová 

Camino 2019 
I letos navážeme na tradici svatojakubských poutí ke hrobu apoštola v Santiago de 
Compostela. A navážeme i na naše předchozí putování: začneme tam, kde jsme loni 
skončili, v Hosíně u Hluboké nad Vltavou. Sejdeme se na tomto místě v úterý 
30. července večer, abychom druhý den vyrazili na další trasu: přes České Budějovi-
ce, Český Krumlov a Vyšší Brod přejdeme na území Rakouska. Přes Kirchschlag bei 
Linz, Traun, Lambach, Vöcklabruck, Frankenmarkt a Henndorf am Wallersee do-
jdeme v pátek 9. srpna až do cílového Salzburgu. Trasa je dlouhá 265 km. Pokud vše 
půjde podle plánu, sobota 10. srpna může být věnována prohlídkám Salzburgu. 

Věříme, že sv. Jakub půjde s poutníky a bude nás ochraňovat i na této pouti, že 
nám představí několik „svých“ kostelů a poutních míst. Pokud Pán požehná našim 
plánům, půjde s námi i náš otec Dmytro. A díky velkorysé podpoře Moniky Trdlič-
kové budeme mít zázemí i v doprovodu automobilem. Kromě krásy přírody a pamá-
tek budeme mít po cestě možnost zúčastnit se mší svatých, také budeme mít příleži-
tost prožít pouť v rozjímání nad zajímavými texty. A v rámci putování se dozvíme 
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i informace o pamětihodnostech, poutních místech, klášterech a městech, kterými 
budeme procházet. 

Prosíme zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit této poutnické lahůdky, aby se nám 
přihlásili. V „přihlášce“ uveďte jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), informa-
ci, zda máte možnost a chuť jít celou pouť z Hosína do Salzburgu, nebo můžete jít 
jen některou z etap poutě (v takovém případě napište, které dny se přidáte k poutní-
kům a odkud a kam půjdete). Vše můžete napsat na papír a odevzdat ho někomu 
z níže uvedených organizátorů pouti, nebo poslat e-mailem na adresu  
honza.postak.pospisil@seznam.cz. V dalším farním Zpravodaji budeme informovat 
o detailech cesty a zájemcům bude před poutí poskytnut podrobný itinerář s trasou, 
s informacemi o zajímavostech na cestě a o ubytování. Vzhledem k dvanácti přeno-
cováním v Česku a Rakousku počítejte s částkou 3000 Kč na ubytování a snídaně. 

Zvažte prosím, kdo si na pouť „po svých“ troufne. Bude vítán s otevřeným srd-
cem. A ty, na koho je pouť příliš těžkou zátěží, prosíme již dopředu o modlitbu za 
poutníky, za naši vzájemnou toleranci, za shovívavost, poskytnutí pomoci na cestě, 
úsměv, pochopení, ale i za příznivé počasí, které by nám pomohlo jít radostně ku-
předu, ale i hlouběji na cestě camino i na cestě do vlastního nitra. 

Těšíme se a přejeme si, aby naše poutnická srdce byla otevřená všemu, co nám 
Pán na cestě připraví. 

Jan Pospíšil (tel.: 602 326 625, e-mail: honza.postak.pospisil@seznam.cz) 
Monika Trdličková (tel.: 607 188 396) 

Robert Otruba (tel.: 731 598 877) 

Prázdninové společenství mladší mládeže (obměna cykločundru) 
V posledním prázdninovém týdnu, od neděle 25. do pátku 30. srpna, bude pro mla-
dší společenství dětí (ve věku druhého stupně základních škol) připraveno putování 
po Malé Fatře na Slovensku.  

Vyrazíme společně auty od kostela sv. Jakuba po nedělní mši svaté, pojedeme do 
Terchové, kde máme zajištěno ubytování. Je to farní dům s postelemi (spacák je 
nutný), sociálním zařízením a kuchyňkou. Odtamtud vyrazíme každý den poznávat 
krásy Slovenska. Podle počasí bude případně zahrnuta i návštěva aquaparku. Ná-
vrat je naplánován na páteční podvečer.  

Předpokládaná cena je 900 Kč. Je nutné, aby s sebou všichni měli cestovní do-
klad pro cesty do EU (občanský průkaz či cestovní pas). Podrobnější informace po-
dá Eva Jiříková (tel.: 724 778 944, e-mail: eva_jirikova@centrum.cz) nebo P. Jan 
Uhlíř (tel.: 777 339 233, e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz). V případě zájmu se můžete 
přihlásit u jednoho z nich do 30. května. 

Eva Jiříková 

Dětský pěvecký sbor Nebojsa  
Už je tomu víc než rok, co se mi v hlavě urodila myšlenka, že bych ráda ve farnosti 
vedla pěvecký sboreček pro děti ve věku od 4 do 8 let. Velkou inspirací mi byla Jana 
Svobodová Březovská, členka Ztracené kapely, autorka mnoha dětských křesťan-
ských písní, se kterou jsem se setkala na letní škole duchovní hudby Convivium, kde 
vedla dětskou třídu. Ona mou prvotní myšlenku podpořila a přislíbila spolupráci. 
Svěřila jsem se s nápadem panu faráři a on se založením sborečku souhlasil. Dokon-
ce vymyslel název Nebojsa. Nebojím se zpívat. Název zároveň odkazuje na antifonu, 
která byla zkomponována pro zvon Jakub Maria: Pán je s vámi, nebojte se, velebte 
se mnou Hospodina, jásejte Jakubovu Bohu! Začala jsem tedy s intenzivní přípra-
vou a těšila jsem se, že to nakonec opravdu vyjde a Nebojsa bude.  

Sborovému zpívání se aktivně věnuji od osmi let. Se sborem Kvítek, který půso-
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bil ve městech Louny, Žatec, Most, jsem zpívala na mnoha a mnoha koncertech tu-
zemských i  zahraničních, účastnila se nesčetně soustředění, festivalových dílen 
i soutěží. Dále jsem pokračovala v chrámových sborech Chorus Angelicus v Kostelci 
nad Černými lesy a ve Svatoštěpánském sboru v Kouřimi. Posledních pět let zpívám 
ve sboru Amici musicae antique, který se zaměřuje na interpretaci renesanční poly-
fonie a gregoriánského chorálu a pravidelně svým zpěvem doprovází bohoslužby 
v Praze, především v bazilikách na Strahově, Břevnově a ve svatovítské katedrále. 
Nyní se účastním jednosemestrálního kurzu hudební výchovy pro učitele ZŠ a MŠ 
na Karlově univerzitě, který je zaměřen na vedení dětských sborů a na moderní 
trendy hudebního vzdělávání v předškolním a mladším školním věku. V červnu se 
chystám na akreditovaný kurz Hudba v životě dětí od 3 do 8 let, který povede On-
dřej Tichý, se nímž jsem se setkala letos v březnu na kurzu zpěvu žalmů pořádaným 
Arcibiskupstvím pražským.  

Mým přáním a cílem je naučit děti vnímat hudbu jako součást každodenního 
života. Aby objevily svůj hlas jako jedinečný hudební nástroj. Pomocí zpěvu se nau-
čily souznít s ostatními, hledaly cestu k sobě a k Bohu. Především formou lidových 
písní a říkadel si děti budou osvojovat základy hlasové, hudebně pohybové a rytmic-
ké výchovy. Postupně se budou svým zpěvem aktivně zapojovat do slavení bohoslu-
žeb. Sboreček by dále příležitostně vystupoval i při jiných událostech, jako je např. 
farní den nebo setkání s Mikulášem. Ráda bych nyní oslovila vás, rodiče, abyste zvá-
žili, jestli byste měli o tuto aktivitu pro své děti zájem. Zkoušky budou probíhat jed-
nou týdně na arciděkanství, bližší informace bychom si řekli osobně na schůzce bě-
hem května, závazné přihlášky bych vybírala v červnu a zpívat bychom začali v no-
vém školním roce. Prosím předběžné zájemce, aby se mi nyní hlásili na 
e-mail h.prknova@seznam.cz, schůzku si následně domluvíme. 

Hana Prknová 

Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České 
Svatá Anežka Česká je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu 
vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbo-
lem milosrdenství. Svatořečena byla 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II., 

v předvečer sametové revoluce v Českosloven-
sku.  

V listopadu 2019 uběhne 30 let od Anežčin 
svatořečení. K této příležitosti se bude ve dnech 
11. až 13. listopadu konat národní pouť do 
Říma, při které budeme děkovat za dar svobody 
a prosit za duchovní obrodu naší země. V progra-
mu nebudou chybět mše svaté v hlavních řím-
ských bazilikách za účasti českých a moravských 
biskupů. V rámci středeční generální audience se 
poutníci setkají také s papežem Františkem. 

Královéhradecká diecéze nabízí prostřednic-
tvím cestovní kanceláře několik variant pouti do 
Říma(letecky i autobusem). Na oficiálních strán-
kách diecéze (www.bihk.cz) budou postupně ak-
tualizovány veškeré informace o pouti a možnos-
tech přihlášení. Přímé kontakty na poutní výbor, 
který vede Mons. Pavel Dokládal, jsou: e-mail:  
recepce@cm-fatima.cz, tel.: 731 646 800.  
 

-red- 

mailto:h.prknova@seznam.cz
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Farní knihovna 
Milí přátelé, v následujícím příspěvku vám představím další knihy, které jsme pro 
Vás zakoupili do farní knihovny.  

První je kniha Ladislava Heryána a Josefa Beránka U Božího mlýna, která zvítě-
zila v anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha roku 2018. Tento rozhovor publicis-
ty Josefa Beránka s otcem Heryánem vznikal v pražské vinárně, podle které je kniha 
pojmenována. Josef Beránek je autorem dalších úspěšných rozhovorů: s P. Janem 
Rybářem, P. Václavem Vackem a nyní úplně nového rozhovoru s Mons. Antonem 
Ottem. Publicistu zajímalo, v čem tkví úspěch Heryánových knih, čím dokáží tolik 
lidí oslovit, jak čte autor Bibli, jaké jsou jeho pohledy na současné dění v církvi a ve 
společnosti, jeho postřehy ze života a působení v různých prostředích. Sám autor se 
domnívá, že jeho příběh snad lidem pomáhá přijmout jejich vlastní příběhy, jeho 
pojetí křesťanství lidi oslovuje a uzdravuje. P. Heryán je povahy velmi introvertní, 
před každým kázáním trpí trémou a každé je podle jeho vlastních slov tvrdě odpra-
cované. Přitom je velmi rád mezi lidmi. Je doma mezi salesiány, v undergroundu, 
mezi svými studenty, mezi bezdomovci, mezi chlapy v hospodě, mezi dětmi na sale-
siánském táboře, mezi muži na táboře mužské spirituality, na pódiích rockových 
festivalů, občanských mítinků – tam všude dokáže lidi oslovit Božím poselstvím. 
V první části knihy bilancuje svůj život: od dětství, přes cestu ke kněžství v tajné 
salesiánské komunitě, studium biblistiky v římském Biblicu, život v exilu, návrat 
domů v roce 1990 až po působení v salesiánské komunitě po revoluci. V knize od-
krývá svůj vnitřní duchovní svět i občanské postoje. Ve všech příbězích je patrná 
jeho velká pokora před Bohem a porozumění problémům lidí dnešní doby. Proto je 
P. Heryán velmi často vyhledáván jako zpovědník, věnuje se manželským večerům, 
mívá duchovní obnovy na mnoha místech Čech i Moravy. Hlavně se ovšem věnuje 
pedagogické práci – přednáší biblistiku na Jaboku a na teologické fakultě 
v Olomouci.   
      Další novou knihou v naší knihovně je Zázrak v Neratově. V rozhovoru 
s Tomášem Kutilem vypráví P. Josef Suchár o svém životě, o vzkříšení poutního 
místa v Orlických horách, o svých cestách do Indie, pobytu v komunitě Chemin  
Neuf ve Francii, o své cestě ke kněžství. P. Suchár byl tajně vysvěcen v roce 1986 
v Brně a v roce 1996 znovu svěcen biskupem Karlem Otčenáškem. Dostal do správy 
farnost Kunvald a Klášterec nad Orlicí s dalšími jedenácti farnostmi, takže se staral 
skoro o celé Orlické hory. Hned v roce 1996 se konala v Neratově první poutní mše 
svatá před tamním zbořeným kostelem. Za rok zvládl P. Josef se svými přáteli vykli-
dit ruiny zevnitř kostela a sehnat finance na první práce na obnově. Založil sdružení 
Neratov, aby se celý projekt dal finančně realizovat. Sdružení tvořily rodiny s dětmi 
v pěstounské péči, lidé bez domova, postižené děti. Snažili se žít jako komunita, ale 
lidé se zde hodně střídali. Celý projekt byl také zprvu zaštítěn Diecézní charitou 
Hradec Králové. P. Josef čerpal zkušenosti také ve Francii v komunitě Archa Jeana 
Vaniera, kde ošetřovatelé žijí spolu s klienty. Tuto vizi však nebylo možné v našich 
podmínkách realizovat z důvodu jiného systému sociální péče a nezájmu klientů 
i ošetřovatelů. Dnes žije v Neratově společenství handicapovaných – klientů chráně-
ného bydlení spolu s jejich pečovateli. Vítáni jsou i dobrovolníci s úvazkem mini-
málně na rok. Systém sociálního podnikání zahrnuje např. pivovar, zahradnictví, 
montážní práce, prodejnu s občerstvením, hospodu, kuchyň, ubytování a úklid. Pře-
vážnou část stavebních úprav si provádějí neratovští sami. P. Josef totiž velmi rád 
relaxuje při práci se svými  stavebními stroji a také si je sám opravuje. Nyní má kos-
tel skleněnou střechu s průhledem do nebe, věže jsou zastřešeny špicemi, průčelí je 
opravené, zbytek je ponechán v torzálním stavu bez omítky, rovněž uvnitř je kostel 
neomítnutý, s moderním oltářem. Zůstává otevřený ve dne i v noci. Přijíždějí pout-
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Misijní říjen 2019 

Osvojit si postoj misionářů 
Zatímco v postní době jsme si uvědomovali své poslání předávat víru v rodinách, 
v nadcházejícím období chceme své misionářské srdce rozšířit i mimo vlastní do-
mov. S Kristem máme sdílet jeho touhu jít do všech vesnic a měst, tedy i do Kutné 
Hory. On totiž ví, že jen skrze Něho mohou lidé zakoušet Boží lásku, pokoj a milost 
potřebnou k životu. Proto chce přijít skutečně ke každému. Po svém zmrtvýchvstání 
už nechodí po této zemi, ale povolává nás, abychom naplněni velikonoční radostí 
a hlavně radostí z osobního setkání s ním, šli všude, kam nás Boží Duch povede.  

V aktivitách, které chceme nyní realizovat, stále ještě nepůjde o přímé hlásání 
evangelia. Cílem přípravy na misijní měsíc je především změnit své myšlení a postoj 
k evangelizaci. Otvírat se milosti, nově vidět lidi kolem nás, vnímat jejich radosti 
a bolesti a také ve svém životě prožívat, že bez Krista je člověk chudý a smutný. Mu-
síme pochopit, že neukazovat druhým na Krista znamená nemilovat je, odsoudit je 
k neradostnému, beznadějnému a nenaplněnému životu! Tento misionářský postoj 
si chceme osvojovat skrze již tradiční Noc kostelů a také prostřednictvím nové akti-
vity, kterou jsme nazvali Modlitby za ulice. 

Noc kostelů nám  př ipom íná, že lidé přicházejí k nám. Je to cesta, kte-
rou vidíme v evangeliu. Za Ježíšem přicházely zástupy zvědavců. Dívali se na něj, 
naslouchali mu, a pak ho i následovali. Vyhledávali ho lidé, kteří toužili po odpuště-
ní, pochopení i uzdravení. Přicházeli však i farizeové a učitelé zákona, ti co vše vědě-
li nejlépe a Ježíše provokovali a zkoušeli. Všichni měli k Ježíšovi přístup a On niko-
ho neodmítal.  

Noc kostelů není v první řadě zaměřená na prezentaci krásných kostelů; jedná se 
o evangelizační aktivitu. Služba dobrovolníků při Noci kostelů není brigáda, ale 

níci od nás, z Polska, Francie i potomci vysídlených Němců. Kniha je doplněna svě-
dectvími lidí, kteří Neratov navštívíli, a také jednoho z pamětníků odsunu. Neratov 
pro ně představuje spojení nebe se zemí tak silné, že na něj nelze zapomenout. Je to 
zázrak nad Čechami.                                                          
      Třetí knihou, kterou jsme nedávno zakoupili, je Jezuitský návod téměř na všech-
no od Jamese Martina. Napsal ji americký jezuitský kněz a spisovatel, který stu-
doval ekonomiku a pracoval šest let jako manažer ve velké korporaci General Elect-
ric. Ve své práci nebyl spokojen, rozhodl se změnit svůj dosavadní život a vstoupil 
do řádu. Po desetiletém noviciátu byl vysvěcen. Později pracoval také v misii v Keni. 
Zde se potkal s opravdovou chudobou a dalšími problémy třetího světa. Nyní žije 
v jezuitské komunitě na Manhattanu, vystupuje v pořadech americké televize, pořá-
dá duchovní cvičení, věnuje se jezuitskému divadlu a napsal již řadu knih. 
V Jezuitském návodu popisuje mnoho příběhů ze svého pestrého života, řadu zku-
šeností svých jezuitských přátel. Na začátku knihy autor seznámí čtenáře 
s ignaciánskou spiritualitou, duchovním cvičením a Konstitucemi sv. Ignáce, na 
konci knihy je uvedeno, co možná o jezuitech nevíme (vynálezy a objevy, jezuitské 
slovníky, významné jezuitské osobnosti). Kniha je také doplněna jezuitskými 
anekdotami, citáty známých jezuitských osobností, dopisy z misií. Nenajdeme zde 
řešení všech problémů, ale autor promýšlí otázky, kterým čelíme všichni: Jak se 
správně rozhodnout? Jak čelit utrpení? Jak se modlit? Jak zjistit, co mám v životě 
dělat? Jak rozhodnout, kým bych chtěl být? Jak najít Boha? Jak chápat přátelství? 
Jak žít čistě? A řadu dalších. Ignaciánská spiritualita nás může naučit, jak hledat 
Boha úplně ve všem.                                                                                                                 

Milena Pfaifrová 
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misijní činnost, na kterou je dobré se i duchovně připravit a také ji duchovně proží-
vat. Pokud se tedy rozhodnete při této akci pomoci, uvědomujte si, že jste misionáři. 
Modlete se v duchu za lidi, kteří kolem vás procházejí. Vnímejte jejich radostné či 
smutné tváře, a pokud o to projeví zájem, buďte připraveni jim posloužit i hezkým 
slovem víry. Proste Boha, aby jim žehnal, a mějte radost, že přicházejí alespoň nevě-
domky do blízkosti Krista přítomného ve svatostánku.  

Modlitby za ulice m ají opačný sm ěr. Nečekám e, až někdo přijde za  
námi, my jdeme k lidem. Nebudem e jim  zvonit na zvonky a př ím o jim  na-
bízet evangelium. Budeme se snažit změnit sami sebe, učit se dívat a modlitbou jim 
otvírat svá srdce. Chceme být misionáři, kteří jako Ježíš procházejí, dívají se a modlí 
se. Chceme být Izraelity, kteří procházejí kolem nedobytného Jericha a modlitbou 
prosí Boha, aby zvítězil nad zlem, které vytvořilo hradbu Boží milosti v lidských srd-
cích.  

Je to misijní činnost, když člověk opustí teplé místo domova a vydá se na pouť do 
blízkosti domovů mnohdy neznámých lidí. Ježíš procházel a najednou uviděl 
(srov. Mt 4,18). Možná i my cestou uvidíme na ulici zamilované snoubence, zaslech-
neme smích dětí či hádku manželů. Možná budeme procházet pomalu ulicí 
s růžencem v ruce a budeme přemýšlet o lidech, které jindy bezmyšlenkovitě míjí-
me. Možná, že právě tato zkušenost nás bude proměňovat a zatoužíme také těmto 
neznámým lidem jednou i slovem předat radost ze života s Kristem. Jakým způso-
bem budeme tuto aktivitu realizovat a zhmotňovat, se dozvíte níže, v příspěvku Lu-
cie Grenarové.  

Změňme své smýšlení a uvědomme si, že obě tyto aktivity děláme v první řadě 
pro sebe. Je to příležitost lépe pochopit svoji identitu křesťana-misionáře. Ježíš nás 
nejen potřebuje, aby druhé mohl uzdravovat a naplňovat jejich život láskou a poko-
jem. Ježíš chce, aby tato služba byla obohacením i radostí pro nás samotné. Chce, 
abychom časem zakoušeli radost, že i my vidíme toužícího Zachea na stromě nebo 
smutného Leviho v celnici. Chce, abychom zjistili, že i naše slovo může být naplně-
no láskou a mocí Ducha svatého, a může tedy proměňovat srdce a přivádět druhé 
k životu, tedy ke Kristu.  

K tiché misionářské aktivitě vám žehnám a o totéž prosím i já vás. 

P. Jan Uhlíř 

Modlitby za ulice 
Hlavní myšlenkou Modliteb za ulice je modlit se za lidi, kteří s námi žijí v jednom 
městě. Cílem je pomodlit se opravdu za každého a být mu v tu chvíli co možná nej-
blíže. Proto se vydáme „do terénu“, abychom procházeli konkrétní místa, kde lidé 
žijí. Co ulice, to modlitba. V Kutné Hoře jich je zhruba tři sta. Každý z nás si bude 
moci vybrat ulici, přičemž by bylo dobré, abychom se ve výsledku podělili o všech-
ny.  

V kostele svatého Jakuba bude nachystána pro každou ulici kartička s jejím ná-
zvem a modlitbou, kterou je možné se při procházce ulicí v tichosti pomodlit. Kar-
tičky budou k rozebrání, kdo si odnáší kartičku, zavazuje se tím k modlitbě za da-
nou ulici (ulice bude označena v mapě města). Pokud pro někoho není možné ulici 
fyzicky projít, může se modlit z domova.  

Modlitbou ale ještě celá aktivita nekončí. Začátkem měsíce května se v kostele 
svatého Jakuba objeví prostorová instalace, kterou všichni – každý svou modlitbou 
za ulici – postupně dotvoříme. Každou modlitbu – ulici – znázorní jedna stuha za-
věšená na připravenou konstrukci. (Zavěsí ji každý sám poté, co se pomodlil.) 
S přibývajícími modlitbami budeme zaplňovat prostor stuhami a zároveň tak pre-
zentovat život našeho farního společenství během letní turistické sezóny všem ná-
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Drazí farníci, dovolím si podělit se o další příspěvek k prožívání společného slavení 
liturgie. Tentokrát se zaměříme na rozměr ticha v liturgii. 

Chvíle ticha a mlčení jsou stejně důležitou součástí liturgie jako modlitby a akce. 
Je třeba je zachovávat jako součást bohoslužby. Jejich náplň je závislá na tom, 
o kterou část mše se jedná. Při úkonu kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci 
v duchu soustřeďují; po čtení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po při-
jímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se. Posvátné mlčení však předpokládá 
také ztišení. Liturgická slavnost se musí konat řádně a beze spěchu, se zřetelně odli-
šenými jednotlivými částmi. Neklid někdy vychází i z oltářního prostoru: lze spatřit 
kněze, jak si ověřuje čas, lektora, jak už během vstupní modlitby pospíchá k ambo-
nu, ministranty, jak už během přímluv připravují oltář. Velmi záleží na tom, aby se 
nic nedělo uspěchaně a aby i chvíle určené k mlčení byly dobře využity, aby nebyly 
formální, příliš krátké nebo prázdné. Například při úkonu kajícnosti, jestliže vyzý-
váme „zamysleme se“, měli bychom opravdu využít prostor pro zamyšlení a krátké 
zpytování svědomí.  

Umění slavit liturgii znamená mít čas pro slovo, mít čas pro naslouchání, mít čas 
pro mlčení, chůzi, gesto. Je-li liturgie dobře připravená, nedělá se nic uspěchaně 
a nic se také neprodlužuje. To je prostor pro působení Ducha svatého.  

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, správce chrámu sv. Barbo-
ry, kostela sv. Jakuba a dalších významných památek, hledá vhodné kandidáty na 
následující pozice. 
 Své motivační dopisy a strukturované životopisy zasílejte na adresu  
monika.pospisilova@khfarnost.cz. Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracová-
ním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výběro-
vého řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat. 

vštěvníkům našeho farního kostela. Jedna stuha příliš velký efekt neudělá, ale pro-
stor zaplněný stuhami umožní procházejícímu doslova pocítit „dotek modlitby“. 
Kdo ví, třeba se s nějakou střelnou modlitbou za naše město přidají i někteří turis-
té :-) A třeba se nám společnými silami a s Boží pomocí podaří oslovit více lidí, než 
si dokážeme nyní představit… 

Celá aktivita bude prezentována také na webových stránkách farnosti v záložce 
Aktivity. Tam bude mimo jiné možné na pravidelně aktualizované mapě města 
sledovat, jak přibývají ulice, za jejichž obyvatele už se někdo pomodlil. 

Modlitby za ulice potrvají téměř půl roku. Za některé ulice se můžeme modlit 
i vícekrát; dokonce věřím, že se celá akce za tuto dobu několikrát zopakuje a zavěše-
ných stuh bude mnohem víc než tři sta.  

Lucie Grenarová 

Nabídka pracovních pozic 

 

Průvodce, informátor 
 

Nabízíme: 

 zajímavou práci zejména v Infocentru u chrámu sv. Barbory a v chrámu 
sv. Barbory v Kutné Hoře 

 pestrou náplň práce (poskytování turistických informací, administrativa sou-
visející s provozem chrámu sv. Barbory, prodej vstupného a suvenýrů, 



 

  

 občasné průvodcovské služby, účast na kulturních akcích farnosti aj.) 

 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností dalšího prodloužení 

 předpokládaný nástup květen/červen 2019 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost dalšího vzdělávání, jazykové kurzy pro zaměstnance 

 benefity (příspěvek na penzijní/životní pojištění, stravenky) 
 

Požadujeme: 

 minimálně středoškolské vzdělání s maturitou  

 dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem 

 příjemné a vstřícné vystupování, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost 

 organizační a komunikační dovednosti 

 časovou flexibilitu (pracovní doba přímo souvisí s otevírací dobou infocentra 
a chrámu sv. Barbory) 

 uživatelskou znalost práce s MS Office 

 zkušenosti s programem Pohoda (výhodou ) 
 

Pracovník PR a dramaturgie 
 

Nabízíme: 

 zajímavou práci ve farnosti a v cestovním ruchu v chrámu sv. Barbory  

 pestrou náplň práce PR agendy (komunikace s odbornou i širokou veřejností 
a interní spolupráce, aktivní vytváření mediálního obsahu – tiskové zprávy, 
správa webu a sociálních sítí –, tvorba textů pro externí i interní účely, infor-
mování o aktivitách a dění ve farnosti, dramaturgie prohlídek a vzdělávacích 
aktivit pro veřejnost) 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou) 

 nástup možný ihned 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost vzdělávání a rozvoje v oboru, jazykové kurzy pro zaměstnance 

 benefity (příspěvek na penzijní/životní pojištění, stravenky) 
 

Požadujeme: 

 minimálně SŠ vzdělání humanitního zaměření (VŠ v oboru komunikace, mar-
keting nebo žurnalistika výhodou) 

 zkušenosti v oboru výhodou 

 výbornou znalost českého jazyka, bezchybný psaný i mluvený projev 

 výbornou  znalost anglického jazyka slovem a písmem  

 pozitivní vztah k historii a křesťanským hodnotám 

 příjemné a vstřícné vystupování, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost 

 samostatnost, organizační a komunikační dovednosti 

 schopnost týmové spolupráce 

 aktivní a tvůrčí přístup k práci  

 uživatelskou znalost práce s MS Office 
 

Máte-li o danou pozici zájem, zašlete nám kromě svého motivačního dopisu a živo-
topisu také ukázku vlastního textu v podobě tiskové zprávy v rozsahu 300 slov na 
téma „Tradiční akce kutnohorské farnosti“. 
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Pastorační rada farnosti 

Technický správce památek – junior 
 

Nabízíme: 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost seberealizace v oboru záchrany památek 

 manažerskou  pozici 

 pestrou náplň práce (stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek, 
stanovení rozsahu oprav objektů, výběr dodavatele oprav, kontrola a řízení 
průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb, spolupráce na admi-
nistraci dotací, spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací, 
komunikace se státní správou a samosprávou, koordinace údržby objektů) 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou) 

 možnost dalšího vzdělávání v oboru, jazykové kurzy pro zaměstnance 

 nástup možný ihned 

 benefity (příspěvek na penzijní/životní pojištění, stravenky) 
 

Požadujeme: 

 minimálně SŠ vzdělání v oboru stavitelství nebo v oboru obnovy památek 

 praxe v oboru  

 manažerské schopnosti 

 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost 

 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu 

 orientace v zákonech (stavební, památkové péče) 

 orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech 

 znalost práce s MS Office 

 pozitivní vztah k církvi 

Jednání pastorační rady se konalo 9. dubna.  
V úvodu proběhla stručná kontrola aktuálně připravovaných akcí (slavení Veli-

konoc, pouť do Sudějova).  
V otázce spolupráce se sedleckou farností navrhujeme uspořádat společné jedná-

ní pastoračních rad, respektive jejich výborů, Sedlec navrhuje, aby kutnohorští při-
šli na oslavu farního dne; obojí se pokusíme dovést k realizaci.  

Dále se hovořilo o přípravě na Misijní říjen 2019. Představena byla aktivita Mod-
litby za ulice (její myšlenka i provedení je popsáno na stranách 14 – 16). Následně 
se všichni přítomní členové rady vyjádřili k tomu, jak by měl být vyzdoben farní 
kostel v letní turistické sezóně, abychom rozvíjeli jeho evangelizační potenciál: ná-
padů je spousta, jejich filtraci a realizaci má na starosti Marie Slavotínková. Další 
otázkou je, jak uchopit vyvrcholení misijního roku, co připravit na samotný Misijní 
říjen 2019; na stole je několik variant, rozhodnuto bude na příštím jednání.  

Důležitým bodem jednání byla také příprava na farní shromáždění: to bude roz-
děleno na dvě setkání (12. a 22. května), pastorační a ekonomická témata budou 
probírána zvlášť. Podrobnosti a výzvu k vyplnění dotazníku najdete na straně 5.  

Závěr jednání patřil informacím o dění v mateřské školce, na gymnáziu a v cha-
ritě. Příští setkání pastorační rady je naplánováno na čtvrtek 16. května od 19:00. 

-red- 
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Barbora Křivohlavá 
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Na začátku února nás oslovil kutnohorský hudebník Michal Karban, jestli bychom 
se s dětmi mohli přidat k natáčení videoklipu pro Českého akordeonového tria, ve 
kterém působí. Rádi jsme tuto nabídku přijali a na konci února jsme s dětmi navští-
vili GASK, kde jsme se setkali se všemi členy tria (kromě Michala Karbana to jsou 
ještě Markéta Laštovičková a Marie Čejnová). S námi přišli do GASKu také členové 
místního klubu seniorů a samozřejmě kameraman. Smyslem videoklipu k písni  
Simply Happy není jen prezentovat trio, ale také ukázat, že hudba spojuje, dělá 
radost a boří překážky mezi generacemi. Děti i senioři si natáčení náramně užili, 
cítili jsme radost ze společně prožitých chvil. Členové akordeonového tria přišli na 
oplátku za námi do školky, aby pro děti uspořádali koncert. Děti se dozvěděly něco 
o hudebních nástrojích, tleskaly, zpívaly a tančily. Moc všem děkujeme za krásný 
hudební zážitek i za inspiraci.  

Naše školka vychází z pedagogiky Franze Ketta. V březnu přijal naše pozvání 
garant této metody, P. Tomáš Cyril Havel. V rámci projektu Lepší školka se pro ro-
diče uskutečnila přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Už od začát-
ku jsme mohli zakusit základní poslání této pedagogiky – tvoříme vztahy pomalu 
a ohleduplně. Rodiče s dětmi společně prožívali příběh o šnekovi (šnečici) Amálce, 
pozorovali šnečí ulity, porovnávali je, vytvořili si svého šnečka. V druhé polovině 
setkání jsme se dozvěděli o základních principech této pedagogiky, o Franzi Kettovi 
a o tom, jak metoda vznikla. Moc děkujeme všem za příjemný, tvořivý podvečer. 

Ve čtvrtek 11. dubna proběhla poslední přednáška z cyklu besed pro rodiče, ten-
tokrát o rozvoji jazykových schopností podle Elkonina. Jde o metodu, která usnad-
ňuje dětem nácvik čtení.  

Na začátku května bude probíhat přijímací řízení pro další školní rok. Na webu 
www.cmsjakub.cz jsou uveřejněny podrobné informace a připraveny dokumenty ke 
stažení. Přihlášky se odevzdávají osobně ve školce či e-mailem do 25. dubna. 



 

  

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Oblastní charita Kutná Hora 
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První velkou událostí druhého pololetí školního roku byl maturitní ples oktávy, kte-
rý se uskutečnil 9. února v Lorci. Studenti sekundy a kvinty absolvovali začátkem  
února týdenní lyžařský výcvikový kurz. V únoru měli uchazeči o studium možnost 
podat přihlášku na naši školu. Přihlášek jsme dostali 98. Na jejich základě byly kon-
cem března odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám, které se budou, jako již po-
několikáté, konat ve dvou termínech, a to 16. a 17. dubna. 

Mše svaté jsme slavili 14. února a 19. března v klášterním kostele. První jmeno-
vanou sloužil P. Pavel Tobek, druhou P. Dmytro Romanovský. 

V polovině února navštívili tři učitelé jihošpanělské město Alcoy v provincii Ali-
cante. Zde v partnerské škole IES Andreu Sempere spolu se španělskými kolegy za-
hájili projekt Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a 
udržitelný cestovní ruch / De Alcoy a Kutná Hora: Patrimonio Europeo, sociedad 
del conocimiento y turismo sostenible. V následujících měsících budou studenti 
obou škol zpracovávat informace a tvořit prezentace o kulturním dědictví obou 
měst. Projekt potrvá dva roky a jeho součástí budou i výměnné pobyty studentů. 

Také v letošním roce jsme se zapojili do kampaně Vlajka pro Tibet, 10. března 
vyvěsili tibetskou vlajku a připomněli si 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu. 

Letošní tzv. Anglický den byl věnován svátku sv. Patrika, patrona Irska. Studenti 
sexty a septimy připravili pro mladší spolužáky prezentace, kvízy, křížovky a pohy-
bové i poslechové aktivity. Jejich prostřednictvím se jim snažili přiblížit irskou his-
torii, jazyk, tradice, hudbu i významné osobnosti. Měli rovněž možnost ochutnat 
tradiční irské pochoutky. Celý den studenti pracovali ve skupinách napříč ročníky 
a každá skupinka byla vedena vždy několika studenty z kvinty. 

V únoru i březnu se konaly soutěže a olympiády, kterých se naši studenti zúčast-
nili a dobře se umístili. Studentka z kvinty obsadila v okresním kole olympiády ze 
zeměpisu druhé místo a postupuje do krajského kola. Tradičně dobře si vedli anglič-
tináři, v nejvyšší kategorii jsme získali v okresním kole první místo a úspěšná stu-
dentka septimy bude školu reprezentovat v krajském kole. V nižší kategorii se stu-
dentka tercie umístila na třetím místě a v kategorii nejmladší jsme získali druhé 
místo díky úspěšné studentce sekundy. I zde se jednalo o okresní soutěže 
v angličtině. Studenti soutěžili i v českém jazyce, druhé místo v okresním kole zajis-
tilo studentce kvinty postup do kola krajského. Zaznamenali jsme i úspěchy spor-
tovní, chlapci z nižšího gymnázia na základě vítězství v okresní soutěži reprezento-
vali školu v krajském kole v basketbalu. 

Konaly se i exkurze, sexta navštívila Židovské vzdělávací centrum v Praze, septi-
ma Centrum jaderného výzkumu v Řeži. Dvě skupiny studentů kvinty absolvovaly 
pravidelnou každoroční návštěvu čáslavské Diakonie, kde získaly informace o práci 
s jejími klienty. Studenti přišli také zazpívat do kutnohorské nemocnice na oddělení 
LDN. 

Stanislava Lisková 

Velikonoční prodejní výstava 
Středisko A+D pořádá velikonoční prodejní výstavu, která bude trvat od pondělí 
15. do středy 17. dubna v charitním obchůdku v Puškinské ulici (bývalé šatny u hřiš-
tě průmyslovky). Otevřeno bude denně od 9:00 do 16:00. Vystaveny budou výrobky 
osob se zdravotním postižením, duševním onemocněním a seniorů. Součástí vý-



 

  

Napsali jste... 
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stavy bude ukázka technik zdobení kraslic a zdobení perníčků. Budete mít možnost 
nazdobit si perníček, který si pro vás připravíme. V případě, že si donesete vyfouk-
nuté vajíčko, můžete si pod vedením naší lektorky vyzkoušet zdobení krasli-
ce voskem. Těšíme se na vaši návštěvu.  

Markéta Machanová 

Pošlete kačku na dobrou věc: Kachny do toho vlétnou z mostu rovnou 
po hlavě 
Charitní Středisko Na Sioně chystá dobročinný závod plastových kačenek na řece 
Vrchlici. Akce je součástí registrované veřejné sbírky a její výtěžek je určen na ná-
kup nového automobilu pro odborné pracovnice, které dojíždí do 90 rodin dětí 
s postižením po celém Středočeském kraji. Počet klientů stále narůstá a i tým pra-
covnic se za patnáct let své existence rozrostl z původních tří na nynějších deset čle-
nů. Nedostatek aut nás omezuje v naší pomoci. Do tří let se budeme snažit získat 
pro Středisko Na Sioně ještě dvě další auta (skrze grantová řízení, auto vyřazené 
v rámci obnovy firemního vozového parku). 

Přispět na nákup vozidla a pomoci tak dětem s postižením může každý, kdo do 
závodu přihlásí alespoň jednu „svou“ kachničku. A to tak, že si za 50 korun koupí 
její startovní číslo, kachničku samotnou dodá charita. 
Vítězové závodů, tedy ti, jejichž kačenky doplují po 
proudu Vrchlice do cíle jako první, obdrží ceny v podobě 
voucherů – poukázek opravňujících k volnému vstupu 
do různých zařízení (například do Muzea lega, na bow-
ling, do dětské herny Amálka, kutnohorského zrcadlové-
ho bludiště, na noční prohlídku sedlecké katedrály a po-
dobně). Závodit mohou kačenky i bez přítomných maji-
telů, zprávu o případné výhře zašleme. 

Nad celou akcí, která se koná v sobotu 27. dubna od 
14:00, převzal záštitu místostarosta města Kutná Hora 
Vít Šnajdr, který hodí kachničky označené startovními 
čísly všechny najednou z mostu (u železničního viaduktu v sousedství parku pod 
Vlašským dvorem) do Vrchlice. Cíl závodu je u Středových pekáren, kde bude 
v případě hezkého počasí připraven doprovodný dětský program (tvořivé dílničky, 
malování na obličej, sportovní koutek, nafukovací mašinka). 

Startovní číslo nebo více čísel mohou zájemci získat třemi způsoby, a to u sbírko-
vé pokladny v informačním centru na Palackého náměstí, dále posláním e-mailu na 
adresu poslikacku@kh.hk.caritas.cz (přijde odpověď s pokyny k uhrazení částky), 
nebo nákupem v den závodu, u prodejců oblečených do žlutého kostýmu. Ti vyrazí 
do ulic Kutné Hory, označení budou vizitkou s razítkem charity, na požádání před-
loží kopii povolení veřejné sbírky. 

Těšíme se na vás, pošlete kačku! 
 

Tereza Šedivcová 
manažerka Střediska Na Sioně 

Poděkování 
Vážení věřící, chtěla bych vám všem vyjádřit velkou vděčnost za modlitby, myšlenky 
a zmačkané palce, které jste věnovali mě a mé rodině v době mé vážné operace i ve 
dnech následujících. Nyní jsem po operaci půl roku a můj stav se stále zlepšuje. Vře-
lé díky vám všem. Jsem k dispozici pro modlitby za vaše potřeby.  

Anna Pěkná 

mailto:poslikacku@kh.hk.caritas.cz


 

  

Po dvou letech opět na duchovní obnově ve Slavoňově  
Odjezd na duchovní obnovu do krásného regionu novoměstského, kterému kraluje 
půvabné místo v poutní Rokoli, je již sám o sobě cestou očistnou. Člověk velmi rych-
le přehodí výhybku a žije příběh ve společenství již samotnou cestou. Opět jsme se 
přesouvali na místo našeho víkendového působení, do domu Mariina zahrada, kde 
nás přivítala naše věrná paní Hana.  

Program pátečního večera byl ve znamení postní večeře a zhlédnutí filmu Million 
Dollar Baby, který se režiséru Clintu Eastwoodovi opravdu povedl. Jeho herecké 
výkony i filmy, které režíroval mají silný duchovní akcent a velmi pravdivou výpo-
věď o lidských charakterech. Po zhlédnutí takového filmu je vždy obtížné najít od-
povědi na řadu otázek, s kterými film pracoval. Mnohem více času jsme tomuto fil-
movému tématu věnovali až druhý den u snídaně. Program sobotního rána už byl 
plně duchovní. Začínal ranními chválami. Přednáška, kterou nám otec Jenda při-
pravil, byla inspirována knihou Jezuitský návod téměř na všechno  od amerického 
kněze-jezuity, Jamese Martina.  

Z této knihy nám otec Jenda přetlumočil několik kapitol a uvedl nás do vztahu, 
ve kterém se můžeme ptát Pána, jak by řešil naše problémy, a naslouchat jeho odpo-

vědím. Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat? Jak 
mám vědět, kým bych měl být? Jak se správně rozhodo-
vat? To jsou zásadní otázky, u kterých znát správnou od-
pověď znamená prožít spokojený život. Život je však vět-
šinou úplně jiný, o dost složitější, protože 
„neposloucháme a nekonáme“!  Naslouchat a poznat Bo-
ha ve všem kolem nás a nechat ho jednat, to je ten neleh-
ký úkol. Při tomto hledání se nesmíme vzdávat ani rados-
ti, humoru a dobré nálady. Pak to nemůžeme nikdy vzdát 
ani s Bohem.  

Sobotní oběd nám rozdělil den na duchovní a pracov-
ní část. Přišel čas na náš experiment, který jsme doposud 
ještě nepodnikli. Chtěli jsme původně pomoci komukoliv 
ve Slavoňově s nějakou těžkou prací. Znalec „jádra“ 
a nově i jeden z prvních poustevníků, Miloš, nám však 
v Rokoli připravil velmi prozaickou práci ve farním lese. 
Pořezal, co mohl, a nás vyzval ke spolupráci při vyklízení 
a vynášení dřeva z lesa na určené místo, kde se o další 
měla postarat technika. Byla to méně jak hodinová kolek-
tivní dřina, kterou jsme rádi vykonali.  22 

Duchovní obnova mládeže 

O víkendu 22. – 24. února jsme se spolčem vyrazili na duchovní obnovu do Slavo-
ňova. Spousta z nás nejdřív nevěděla, co od toho očekávat, ale myslím si, že všichni 
byli příjemně překvapeni. Největší hrozba pro nás všechny bylo avizované silenci-
um, báli jsme se že na pokojích podlehneme pokušení a začneme si sdělovat různé 
zážitky (například jak nám chutnala večeře). Ale všichni jsme to pečlivě vydrželi, 
včetně vypnutých mobilů, až do konce; sami kněží říkali, že jsme je překvapili. 
V sobotu odpoledne jsme se vydali na procházku do Rokole, kde jsme měli mši sva-
tou v místní kapličce. Ještě tohoto večera jsme měli na programu adoraci, při které 
se kněží za každého individuálně modlili. Adorace byla doprovázena hudbou Petra, 
Jirky a Káji (díky, hoši ). Poslední den jsme šli na mši do dřevěného kostela ve 
Slavoňově a po ,,správném“ úklidu ubytování, jsme jeli duchovně nabití domů. Mys-
lím si, že za všechny mužů říct, že se nám to líbilo. 

Jakub Čermák 



 

  

Postní duchovní obnova v Sedlci 
V sobotu 23. března se nás farníků obou kutnohorských farností sešlo asi 25 v sed-
leckém infocentru. Po celou dobu zde panovala příjemná, radostná atmosféra. Jak 
by také ne, když z přednášejícího P. Jaroslava Brože Duch svatý přímo sálal a náš 
P. Pavel Tobek mu se svým pověstným smyslem pro humor zdatně sekundoval. 

P. Jaroslav se dotkl více témat, mně osobně se nejvíc líbila jeho slova o tom, že 
na celém světě neexistuje ani jeden člověk, který by od Boha nedostal vůbec žádný 
dar. Určitě by bylo krásné, kdybychom je v sobě samých, ale i ve svých bližních obje-
vovali a pomáhali rozvíjet. 23 

Duchovní obnova pro ženy  
O předposledním březnovém víkendu jsme se (některé z nás už podesáté, jiné úplně 
poprvé) vypravily na duchovní obnovu pro ženy do Slavoňova. Toto místo je pro mě 
jako vysoká hora, na které se v tichu můžu setkat s Hospodinem.  

V pátek večer jsme si mohly pod vedením Katky Šimkové vyrobit pro radost lát-
kové ptáčky a kytičky z lýka. 

Počasí nám letos přálo, hlavně v sobotu, kdy bylo opravdu nádherně. Při rozjí-
mání nás sice trochu rozptylovalo cvrlikající ptactvo a bzučící včely, ale to všechno 
(aspoň mě) vedlo k dalším díkům za krásu Božího stvoření. 

Inspirací pro letošní téma k přednáškám byla kniha Jezuitský návod téměř na 
všechno. Zamýšlely jsme se nad tím, co by Ježíš chtěl, abychom opustily, a dostaly 
jsme i návod ke správnému rozlišování od sv. Ignáce. 

Cílem našeho jednání by měla být Boží oslava a naše spása. Také bychom měli 
být svobodní a oprostit se od svých představ, abychom si žádnou věc nepřáli víc než 
tu druhou. To není vůbec snadné a často to není otázka modlitby na půl hodiny. 
Neměli bychom také dělat zásadní rozhodnutí v období přílišného stresu, krize, 
zmatku, nebo naopak nadšení. 

Odpoledne jsme šli už tradičně do Rokole, kde jsme se v kapličce pomodlili rozjí-
mavý růženec za naše děti a svěřené osoby. Po dobré večeři jsme společně sdíleli 
svoje dosavadní prožitky. Protože byla letos duchovní obnova již podesáté, dostal 
každý jako zákusek překvapení – výborné tiramisu v malém kelímku se svíčičkou, 
které pro nás připravila Monika. 

Večer jsme pak mohli prožít adoraci v kapli sester v Rokoli. Tentokrát pro mě 
nebylo setkání s Pánem ani v zemětřesení ani ve velkém vichru, ale v mírném ván-
ku. Jen jsem tak klečela před Hospodinem a prožívala obrovský pokoj a radost 
z jeho přítomnosti. Každý z nás mohl potom pokleknout před Pánem v Nejsvětější 
svátosti a ostatní se za něj modlili. Na závěr jsme se ve skupinkách modlili přímluv-
nou modlitbu za sebe navzájem. 

V neděli jsme šly na mši svatou do Slavoňova a před obědem se navzájem poděli-
ly o to, co každé z nás obnova přinesla. A pak už loučení a odjezd – a za rok určitě, 
dá-li Pán, pojedeme zase. 

Marie Teplá 

Jana Zelenková 

Abychom doplnili v lese ztracenou energii, těšili jsme se na kávu, čaj a něco 
k tomu. Večerní program se blížil, a tak jsme vše směrovali k brzké večeři a násled-
né adoraci v lehce temperované kapli v Rokoli. Toto místo je nám už velmi blízké. 
Adorace zde, ve společenství bratří, má vždy velmi zvláštní kouzlo. Přímluvné mod-
litby plynuly do hloubky našich srdcí i do srdcí našich blízkých.  

Pozdní sobotní večer byl již ve znamení rozmluv na různá témata (mimo politi-
ky), přičemž jsme se soustředili také na snížení stavu zásob, které jsme přivezli 
s sebou. V neděli po mši svaté v kostelíku ve Slavoňově jsme se vraceli domů obda-
řeni a obnoveni. Na shledanou zase za rok, ve Slavoňově a Rokoli. 

Ladislav Vokoun 
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Pro potěchu 
Všichni to známe. Prožíváme dny světlejší i dny, řeklo by se, nanicovatější, ne-li pří-
mo temnější. V čase mých světlejších dnů jsem měla čas i chuť přemítat o krásných 
věcech, a tak vzniklo pár veršů o lásce Boha k člověku. Bude dobře, když si nejprve 
připomeneme, že před zhruba 400 lety napsal Bedřich Bridel svoji slavnou báseň 
o pokoře člověka před Bohem. 

Co Bůh? Člověk? 
 

Já škaredý, tys pěkný, 
já zlost a tys oslavení, 
já mrzký, tys počestný, 
já půtka, tys zvítězení, 

 
 

já práce, tys má odplata, 
tys potejkání konec, 
tys odplata drahá zlata. 

Co člověk? Bůh? 
 

Já otec, tys mé dítě. 
Já tvůrce, tys obraz můj. 
A protože miluji tě, 
neboj se a důvěřuj. 
 

Tys v partituře nota, 
já partitury hráč. 
Tys tón v symfonii, 
já její posluchač. 
 

Já času pán a tys můj den. 
Já věků věk a tys můj chrám. 
Tys v mozaice mé kamínek. 
Tys jedinečný a nikdy sám. 

Někdo se za tebe modlí 
 

Máš toho moc!  
Hluchý jsi, slepý,  
v hlavě temná noc, 
když strach se lepí.  
 

Život je blázinec.  
Nemůžeš prodlít.  
Chaos a shon.  
Jak se máš modlit? 

 
 

Někde zní zvon! 
Život se zastavil, 
slyšíš ten tón? 
I prach se usadil. 
 

Hvězdy se na nebi pohly.  
Někdo se za tebe modlí.  

Možná mnohý dnešní člověk si rád připomene i pohled z druhé strany, tak jak 
jsem ho měla možnost nahlédnout i já:   

A pak se to zase nějak zamotá. Věci a události sesuté na jednu nepřekonatelnou 
hromadu, a máte pocit, že jste se zbláznili vy, nebo lidi kolem vás, případně obojí. 
To se prostě nedá zvládnout, vydržet, udělat, najít řešení. Děláte do úmoru a bez 
přestávky a výsledek nikde. A pak se to najednou začne dařit a ze zmatků se začne 
líhnout jakýsi řád. Stav, ve kterém je bez ohledu na to, co se vlastně děje, docela 
dobře. A pak si uvědomíte, že to vlastně není tak úplně vaše zásluha.  

S poděkováním všem, kdo se modlí za nás či za jakékoliv druhé  
Marie Macková 
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Teenagers víkend na Vesmíru (pohled první) 
Na Vesmíru se mi líbilo, program byl zajímavý, velmi podobný „cintře“ či „LARPu“ , 
na téma námořníků a pirátů. Získávali jsme suroviny a z nich stavěli přístavy a lodě, 
na lodích jsme poté hledali mimo ostrov zlato. Bylo nás tam asi sto deset. Ubytování 
se dělilo na chlapce a dívky, spali jsme v chatkách po šesti osobách, na pokojích po 
pěti osobách a na dvou velkých půdách (chlapecké a dívčí). Budíček je v půl osmé a 
poté jsou ranní chvály, večer je mše svatá a v jedenáct hodin je večerka. Všichni jsou 
tam milí a okolní krajina je krásná.  Tonda Hladík 

Teenagers víkend na Vesmíru (pohled druhý) 
Pro nás děti ze spolča má slovo Vesmír dva významy. Jednak označení veškerého 
prostoru a jednak význam trochu aktuálnější: Diecézní centrum života mládeže Ves-
mír. A protože, co si budeme povídat, v dnešní době se lidé snaží toho sdělit co nej-
více za použití co nejméně slov, říkáme prostě jenom Vesmír. To může být pro ne-
znalce zezačátku trochu matoucí a je jasné, že po pronesení věty: „Na víkend jedu na 
Vesmír!“ začne například spolužák mít trochu obavy o naše duševní zdraví.  

Tak tedy, my, což znamená „mladší spolčo“ (v počtu šestnácti lidí), jsme na Ves-
mír (druhého významu) jeli na Teenagers víkend, který je určen pro děti od dvanác-
ti do patnácti let. Nám děvčatům bylo při příjezdu řečeno, že budeme spát na štítu, 
takže nejprve jsme si nebyly jisty, jestli slyšíme dobře. Ale náš sluch byl v naprostém 
pořádku, „štít“ je vesmírný slangový název pro druhou půdu. Kluci spali v chatkách.  

Záležitost, které jsem se tak trochu obávala, byl stav a počet koupelen. Znáte ten 
nepříjemný případ, když se má dvacet holek vystřídat v jedné koupelně... Byla jsem 
ale příjemně překvapena, koupelen a toalet je na Vesmíru až až. Nesmím zapome-
nou zmínit zbytky sněhu poblíž chaty, a na protějším kopci, myslím, fungovala la-
novka pro lyžaře. A to byl konec března! 

Celoročně zajišťují chod Vesmíru dva kněží a čtyři mladí lidé, kteří jsou na Ves-
míru celý rok. Takovou stálicí Vesmíru je P. Tomáš Hoffmann, je zde od roku 2006. 
Mezi nové členy týmu patří i Tomáš Teplý z naší sedlecké farnosti. Pro nás byl důle-
žitý fantasy tým, který organizoval speciálně náš víkend. Samozřejmě i ve fantasy 
týmu bylo pár našich známých, svět je prostě malý. 

Po pátečním příjezdu už se nedělo nic zásadního, jen se „jelo“ klasicky poznávací 
kolečko. A bylo to pěkně na dlouho, protože nás z celé diecéze bylo víc než sto. Pro-
gram se pořádně rozjel až v sobotu. Celý den jsme byli venku, což prospělo našemu 
zdraví, a hráli jsme opravdu složitou hru. Byli jsme námořníci, stavěli lodě a hledali 
zlato. Pravidly vás nebudu zatěžovat, protože je stejně ani mnoho účastníků po 
dlouhém vysvětlování nechápalo. Nejdůležitější bylo, že jsme silou přátelství porazi-
li čarodějnici, a to se vyplatí. V neděli jsme šli pěšky do kostela, uklidili celý dům 
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Modlitba v Getsemanech 
 

Jdeš do zahrady sám. 
Tví učedníci dole spí. 
Máš velkou lásku k nám 
a Tvůj Otec o tom ví. 
 

Máš strach a padáš na kolena. 
Krůpěje potu skrápí zem. 
A Otec chápe svého Syna, 
posílá pomoc s andělem. 
 

 

Děkuji za dar poslušnosti, 
neotřesitelné důvěry, 
kterou jsi choval k svému Otci 
a kterou potřebujeme i my. 

 

Daruj i lásku, pevnou víru, 
radost a otevřenost pro druhé, 
ochotu ke všem dobrým dílům 
a taky trochu naděje.  

Jana Zelenková 

Přespávání s nábožkem 
6. – 7. dubna jsme přespávali na kutnohorské faře. Bylo nás tam třináct a tři paní 
katechetky. Dopoledne jsme si povídali, co prožíval Pán ježíš při křížové cestě a na 
Golgotě. Sestavovali jsme s paterem Uhlířem kříž ze šátků. Potom jsme se rozdělili 
na tři skupinky a každá skupinka dostala za úkol naučit se dvě zastavení (bylo jich 
šest). Odpoledne nám pater Dmytro udělal trochu šipkovanou a trochu fáborkova-
nou. Kde byly dva fáborky, byl úkol. Bohužel jsme šli špatně, a tak jsme se museli 
vrátit. Poslední úkol jsme hledali dlouho. Nakonec jsme ho našli a bylo tam: zjistit, 
kdy jedou vlaky do Zbraslavic mezi 18. a 20. hodinou. Potom jsme si měli dát zmrz-
linu v Jakubské ulici (je tam nejlepší, jakou jsem kdy ochutnala). Potom jsme si pře-
jeli scénky na křížovou cestu a vyrazili. Ti, kteří budou mít zastavení, nesli kříž, a ti, 
kteří už měli, nesli pochodně. Skončili jsme na střeše kaple Božího těla, tam pater 
Dmytro odemkl, takže jsme měli konečně soukromí. Večer jsme se převlékli, vyčistili 
si zuby a šli do spacáků. Druhý den jsme se probudili brzo, a tak jsme si povídali. 
potom byla snídaně a po ní mše svatá. 

Setkání zastupitelů města a farnosti  
Zastupitelé Města Kutná Hora přijali pozvání a 2. dubna navštívili naši farnost. Cí-
lem setkání bylo seznámit představitele města s činností farnosti, která není zamě-
řena jen na úzký okruh věřících, ale přispívá také k rozvoji komunitního a kulturní-
ho života města a zasahuje i do dalších oblastí veřejného dění. 

Nejdříve členové zastupitelstva navštívili kostel sv. Jakuba a seznámili se 
s dokončenými opravami střechy a věží kostela a prohlédli si nový zvon. Na arcidě-
kanství je pak čekalo malé občerstvení. Zaměstnanci farnosti připravili prezentaci 
o činnosti farnosti, při níž přiblížili zastupitelům církev jako průvodce životem lidí. 
Prezentace představila spoustu aktivit a služeb, na kterých se podílejí nejen kněží 
a zaměstnanci, ale i množství dobrovolníků, bez nichž by byla zejména pastorační 
a společenská činnost farnosti velmi omezená. Potom se povídání stočilo na finan-
cování farnosti a nakonec na probíhající opravy památek a na plán oprav 
v následujících letech.  

Závěrem setkání zaznělo přání ze strany města po dalším rozvoji spolupráce me-
zi městem a místními církvemi.  

Julie Němcová 

a hurá domů! Někteří z nás to nesli trochu hůř než ostatní, a tak jsme celou cestu 
slyšeli jen: „Ach, já se chcííí vrááátit!!“ 

A závěr pro rodiče: posílejte svoje děti na Vesmír. Na chvíli vypadnou z domu, 
konečně stráví den venku bez mobilu, na Vesmíru je Wi-Fi zaheslovaná, naučí se 
uklízet, protože se Vesmír uklízí každý den. A v neposlední řadě nebude strádat ani 
jejich duchovní život, na Vesmíru jsou mše a ranní chvály každý den.  

Kačka Jandejsková 
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Většina našich farníků a čtenářů 
Zpravodaje zatím neměla moc 
příležitostí se s vámi setkat. Moh-
la byste se jim krátce představit? 
Odkud pocházíte, jak jste se do-
stala do Kutné Hory, co máte rá-
da nebo čím žijete? 
Do Kutné Hory jsem přišla oklikou, přes 
Prahu a Cork (Irsko), z Desné v Ji-
zerských horách, kde jsem se narodila 
a kde žije celá má rodina. Z Kutné Hory 
pochází můj manžel, ale ještě předtím, 
než jsem poznala jeho, jsem se na vyso-
ké škole seznámila s kamarádkou 
z Kutné Hory a po své první návštěvě 
tady jsem jí tehdy ze srandy řekla, že 
tady jednou budu žít. A stalo se tak.  

Kromě rodiny a práce je možné mě 
potkat v běžeckém, to je pro mě totální 
relax a zároveň chvíle, kdy mi přichází 
spousta více či méně dobrých nápadů. 
Také se snažím neustále rozvíjet, takže 
věnuji hodně času čtení a studiu španěl-
štiny. A mám ráda dobrou hudbu, ta mě 
provází vlastně všude. V práci, při úkli-
du, vaření, běhání… 
 

Dříve jste pracovala v mezinárod-
ním módním řetězci. Co jste se 
v tomto „velkém světě“ naučila? 
Co z této zkušenosti můžete uplat-
ňovat ve své nynější práci a v čem 
jsou naopak nejzásadnější rozdí-
ly? 
Myslím, že tím, kdo profesně jsem, jsem 
právě díky této korporátní zkušenosti. 
Důležitý fakt je, že můj bývalý zaměst-
navatel, u kterého jsem strávila deset 
let, je ze Švédska, a ten liberální a velmi 
otevřený způsob komunikace mě zfor-
moval. Naučila jsem se respektovat pra-
vidla, to je v korporátu nutné, a na dru-
hou stranu dávat otevřené zpětné vazby 
a naslouchat ostatním.  

Rozdíly mezi mou současnou 
a minulou prací jsou obrovské. Na dru-
hou stranu, já jsem se také za těch deset 
let dost změnila a mému současnému 
hodnotovému žebříčku a způsobu uva-
žování je bližší práce v sedlecké farnosti 
než v módní branži. Móda je byznys, 
rychlý, zaměřený na profit a výsledek, 
a je to trochu pozlátko. Ve farnosti jde-
me daleko více do hloubky, přemýšlí-

 

Radka Krejčí působí od 
loňského léta jako ředitel-
ka organizační složky far-
nosti Sedlec.  V rozhovoru 
se dočtete o její profesní 
cestě, ale také o tom, co se 
aktuálně děje v sedlecké 
farnosti, zejména v souvis-
losti s letošním výročím 
znovuvysvěcení katedrály  
Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele. 

Rozhovor s Radkou Krejčí 

Matylda Vaňková 

Ze zmíněné křížové cesty byl pořízen krátký videozáznam, který najdete na webo-
vých stránkách farnosti.  

Při křížové cestě nás pozorovali lidé a buďto si nás fotili, nebo se nám smáli. 
Nejdřív mi to přišlo hrozný, ale potom jsem o tom přemýšlela a přišlo mi, že se tak 
posmívali lidé Ježíši. Pomohlo mi to si to představit. 
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me, neděláme tak rychlá rozhodnutí, 
s ohledem na budoucnost a udržitel-
nost. Tato práce mi otevírá rozhledy, 
potkávám se díky ní s velkou spoustou 
velmi zajímavých lidí a různorodých 
situací.   
 
Co obnáší vaše práce v sedlecké 
farnosti? Proč jste se pro ni roz-
hodla? Co pro vás znamenal pří-
chod na toto místo? 
Když ve mně uzrálo rozhodnutí odejít 
z bývalé práce, kterou jsem milovala, 
říkala jsem si, že pošlu životopis jen 
tam, kde bude mít práce smysl a která 
bude blízko mého domova. Přesně před 
rokem jsem na pracovním portálu našla 
nabídku sedlecké farnosti, ihned poslala 
svůj životopis a měla ohromnou radost, 
že to vyšlo. 

Je to spojení vedení lidí, což mě 
vždycky bavilo, s turistickým ruchem 
a s velmi důležitým komunitním přesa-
hem. Navíc práce, při které toho můžete 
mnoho ovlivnit; nejste vázaná korporát-
ními pravidly, která jsou často nefunkč-
ní. Práce v krásném prostředí se silnou 
tradicí a s velmi zajímavými lidmi.  
 
Jak jste například vnímala sed-
leckou kostnici nebo katedrálu 
před tím, než jste zde začala pra-
covat, a jak se vaše vnímání změ-
nilo (pokud vůbec)?  
Kostnici jsem předtím navštívila jen 
jednou a měla jsem z ní velmi rozporu-
plné pocity. Myslím, že mi tehdy chybě-
ly naprosto zásadní informace, o co se 
jedná a proč to tady vlastně je. A na to, 
domnívám se, narážíme i dnes.  

Obě zmíněné památky jsou úžasné, 
ale každá jinak a s každou musíme tro-
chu jinak pracovat.  
 
A změnil se za dobu, co působíte 
jako ředitelka farnosti, váš po-
hled na církev? Jak? 
Můj pohled na církev se až tak moc ne-
změnil, byl vždy pozitivní, plný respektu 
a pokory. Spíše se tady určitě prohloubil 

můj zájem dozvědět se více a porozumět 
tomu, co jsem třeba v minulosti neřeši-
la.  
 
Blíží se Velikonoce. Co pro vás 
tyto svátky znamenají, jak se na 
ně připravujete? 
Osobně se můj vztah k Velikonocům 
velmi změnil s narozením syna. Nyní se 
připravuji daleko pečlivěji a svému sy-
novi vysvětluji, o jaký svátek se jedná, 
proč co jak je a jak má některým zvy-
kům porozumět.  
 
Momentálně probíhá náročná 
fáze rekonstrukce kostnice, re-
staurátoři rozebírají kosterní py-
ramidy. Jak práce postupují a co 
s sebou tato etapa oprav přináší? 
V tuto chvíli jsme si všichni trochu od-
dechli, neboť první pyramida už je roze-
braná. Nyní před námi stojí velmi důle-
žitá rozhodnutí: jak budeme zpevňovat 
pilíř kostnice u rozebrané pyramidy, 
čím budeme nahrazovat nepoužitelný 
materiál, kam tento materiál uložíme…  
Mohu říci, že práce postupují pomalu, 
ale dobře. Důležité je, že vše, co děláme, 
děláme tak, aby to vydrželo, s pokorou 
vůči tomuto místu a s respektem 
k našim předkům. A zároveň je fantas-
tické, že se zatím daří dělat vše za pro-
vozu.   
 
V říjnu uběhne deset let od chvíle, 
kdy byla po náročné opravě zno-
vu vysvěcena a otevřena veřej-
nosti sedlecká katedrála. Slavit 
se bude celou sezónu; můžete nám 
prozradit, jaké akce se chystají 
a čím výročí vyvrcholí? 
Čeká nás toho opravdu hodně, Kutno-
horáci se mají na co těšit.  

V květnu se budou konat speciální 
odborné prohlídky na tři různá témata: 
rekonstrukce (s pány Mlázovským, Po-
spíšilem a Koubským), Santini (vy-
kládat budou pánové Růžička a Kotalík) 
a obrazy v katedrále (provádět bude pan 
Vopařil). 21. června proběhne vernisáž 
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Třicet malých krabiček (fejeton) 

V období okolo Vánoc jsem vyrobil takovou stolní hru. Popíšu vám ji ne proto, 
abych se vytahoval, ale protože to je zajímavé. Něco na způsob pexesa, ale na zvuko-
vém základě. Akustická záležitost.  

Představte si třicet malých krabiček (5 x 5 x 16 cm). V každé je želízko jako ze 
zvonkohry. Na krabičce je víko s otvorem, skrz který můžete paličkou nebo kávovou 
lžičkou cinknout na želízko a poslouchat tón. Očima ale nevidíte, jak je želízko dlou-
hé. Čím delší, tím nižší tón. Tónů je celkem 15 (po půltónu), každý je ve hře dvakrát 
– stejný tón vydávají vždy dvě krabičky. Kdo je na řadě, cinkne na dvě želízka ve 
dvou různých krabičkách, ozvou se dva tóny, a jde o to, aby byly stejné. Zkrátka – 
akustické pexeso. Nejtěžší bylo nařezat správně dlouhá želízka, aby zněla po půltó-
nu. Stěžejní informace: poloviční tyčka zní o dvě oktávy výš.  

První zajímavá okolnost je, jak moc se hraní takového pexesa liší od toho vizuál-
ního. Když u toho obvyklého otočíte kartičku s Maxipsem Fíkem v levém dolním 
rohu, můžete si to pamatovat až do konce hry. Pokud ale cinknete na krabičku 
v levém dolním rohu a ozve se cis dva, většina lidí nemá šanci si výšku toho tónu 
pamatovat déle, než v průběhu dalších tří cinknutí na jiné krabičky – a také vůbec 
nepozná, že to je zrovna cis dva. I tak trvá obvyklá hra (patnáct dvojic tónů) asi dva-
cet minut. U většiny lidí, se kterými jsem to hrál, převládl po úvodním zneklidnění 
pocit, že to je přece jen hratelné.  

Druhá věc, kterou jsem díky této hře zjistil, je, jak velké množství studentů naše-
ho gymnázia má u sebe nerezovou lžičku.  

Co mě překvapilo: kolik lidí mi nezávisle na sobě řeklo, že bych si to měl nechat 
patentovat (i když zrovna oni by si to, jak dodali, asi nekoupili).  

A pak jsem chtěl ještě říct, že je na světě hezky. Děti si můžou hrát – a dospělí 
taky.  

Václav Schuster 

výstavy Splendissima Basilica, která 
bude probíhat na třech místech součas-
ně (na kůru, v transeptu i v podkroví 
katedrály). V září chystáme chválový 
víkend, přijede skupina Timothy ze Slo-
venska s hostem Michalem Němečkem. 
Vše vyvrcholí posledním říjnovým ví-
kendem hlavních oslav. V sobotu za ná-
mi až z New Yorku přijede Rudy Linka, 
jeden z nejlepších současných jazzových 
kytaristů, a v neděli se můžeme těšit na 
slavnostní mši celebrovanou Mons. Ja-
nem Vokálem. A v listopadu oslavy uza-
vřeme kostýmovanými prohlídkami, 
kdy návštěvníky katedrálou provede 
svatá Luitgarda společně s Františkou 
Brandlovou. (Přehledný program oslav 
najdete na str. 6 – pozn. red.) 
 
Před deseti lety byla katedrála 
pro velkou část i kutnohorské ve-
řejnosti zapomenutým, nezná-

mým kostelem, o jehož historic-
kém i architektonickém bohatství 
se téměř nemluvilo. Od té doby se 
stala turisticky hojně navštěvo-
vanou památkou, místní jsou na 
ni hrdí. Jaké jsou plány farnosti 
na další rozvoj potenciálu, který 
tato stavba má? 
Společně s červnovou výstavou chystá-
me změnu v podkroví, ze kterého by-
chom chtěli udělat malý galerijní pro-
stor a pořádat tam čas od času výstavy, 
především místních umělců. 

Zamýšlíme se i nad celkovou kon-
cepcí katedrály, chtěli bychom vyčistit 
vstup od prodejní boudičky, stolů 
s prodejem knih a podobně, prostě ne-
chat působit ten úžasný prostor a ničím 
ho nerušit. Ale to nemůžeme dělat 
hned, priorita je pro nás v tuto chvíli 
kostnice a její obnova.  

-red- 



 

  

Ne 14. 04. Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 

Ne 14. 04. Příležitost ke svátosti smíření (od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Přehled velikonočních bohoslužeb najdete výše. 

Pá 19. 04. Velkopáteční křížová cesta (12:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 20. 04.  Sluneční kmen plete pomlázky (9:00 – Sedlec) 

Kalendář akcí 

30 

Zelený čtvrtek 
18. dubna 

16:00 Třebonín 

18:00 kostel sv. Jakuba 

18:00 sedlecká katedrála (bohoslužba pro děti) 

Velký pátek 
19. dubna 

16:00 kostel sv. Jakuba  

16:00 Třebonín 

16:00 sedlecká katedrála (bohoslužba pro děti) 

18:00 Křesetice 

Bílá sobota: vigilie 
20. dubna 

18:00 sedlecká katedrála (bohoslužba pro děti) 

20:00 kostel sv. Jakuba  

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
21. dubna 

9:00 chrám sv. Barbory  

9:00 Malešov 

9:30 sedlecká katedrála  

10:45 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Pondělí velikonoční 
22. dubna 

8:00 Chlístovice 

9:00 kostel sv. Jakuba 

10:45 Paběnice 

18:00 sedlecká katedrála (poutní mše svatá) 

Velikonoční bohoslužby 

Velký pátek   
8:30 – 15:00  v 8:30 modlitba ranních chval 

v 12:00 křížová cesta 18:00 – 23:59 

Bílá sobota  0:00 – 16:00 v 8:30 modlitba ranních chval 

Zmrtvýchvstání Páně  13:00 – 16:00  

Pondělí velikonoční  10:00 – 16:00  

Kostel sv. Jakuba bude otevřen 



 

  

Ne 21. 04. Družina Concordia barví vajíčka (17:00 – Sedlec) 

St 24. 04. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 24. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

St 24. 04. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

Čt 25. 04. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

So 27. 04. Schůzka Slunečního kmene (od 9:00 do 13:00 – Sedlec) 

So 27. 04. Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou (mše svatá v 10:00) 

So 27. 04. 
Družina Concordia se zapojí do Pošli kačku  
(sraz v 13:00 v parku pod Vlašským dvorem) 

So 27. 04. 
Pošli kačku na podporu charitního střediska Na Sioně  
(14:00 – Vrchlice u železničního viaduktu) 

So 27. 04. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 28. 04.  Modlitba za biřmovance (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 01. 05. Pouť za rodiny do Sudějova 

Pá 03. 05. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 05. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 05. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 05. Májový koncert Michala Hanuše při svíčkách (19:30 – Grunta) 

 04. – 08. 05. Pouť do Maďarska 

Přehled mší svatých s májovými pobožnostmi najdete na straně 4. 

Ne 05. 05. Poutní mše svatá v Hraběšíně (10:45) 

Út 07. 05. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Čt 09. 05. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

So 11. 05. Jarní putování se sv. Jakubem (start 7:15 – 11:00 u KD Hlízov) 

So 11. 05. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 11. 05. Varhanní koncert Václava Uhlíře (18:00 – Malešov) 

So 11. 05. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 12. 05. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 12. 05. Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců 

Ne 12. 05. Farní shromáždění: pastorační část (10:00 – arciděkanství) 

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

Čt 16. 05. Jednání pastorační rady (19:00 – arciděkanství) 

Pá 17. 05. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 31 



 

  

So 18. 05. 
Koncert Mozart: Korunovační mše C dur,  
Dvořák: Lužanská mše D dur (19:30 – chrám sv. Barbory) 

Ne  19. 05. Poutní mše svatá v Souňově (10:45) 

Ne  19. 05. Poutní mše svatá v Bahně (15:00) 

Ne  19. 05. Modlitba za nenarozené děti (18:00 – kostel Matky Boží) 

St 22. 05. Farní shromáždění: ekonomická část (19:00 – arciděkanství) 

St 22. 05. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 23. 05. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 24. 05. Noc kostelů  

So 25. 05. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 25. 05. Jarní výprava družiny Concordia 

So 25. 05. 
Koncert Kutnohorského komorního orchestru  
(18:00 – kostel Matky Boží) 

So 25. 05. Pouť po sedmi kostelech (20:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 26. 05.  Mše svatá pro děti s 1. svatým přijímáním (9:00 – Sv. Jakub) 

Ne 26. 05.  Sbírka na rekonstrukci kláštera v Hoješíně  

St 29. 05.  Setkání seniorů na Roztěži (16:00 – odjezd od arciděkanství) 

St 29. 05. Modlitba za CMŠ (20:30 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 30. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá  31. 05. 
Kající pobožnost a svátost smíření pro biřmovance  
(19:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. 06. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. – 09. 06. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2019 

Ne 02. 06. Svátost biřmování (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 04. 06. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

St 05. 06. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 06. 06. Výlet nejen pro seniory 

Čt 06. 06. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 07. 06. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 06. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 08. 06. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 08. 06. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

So 08. 06.  Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 

Ne 09. 06. Slavnost Seslání Ducha svatého 


