
 

  

Milí farníci, 
prázdniny jsou za dveřmi a my budeme opět – sami nebo se svými blízkými – 
opouštět své domovy a „potulovat se po světě“, odpočívat a dělat to, co nás baví 
a těší. Oproštěni od povinností, starostí a stresu budeme mít možnost lépe vnímat 
nejen své blízké, ale i svět kolem nás. S tím však nemusíme čekat na prázdniny či na 
dovolenou. 

Na jaře jsem byl pozván do Poděbrad na duchovní obnovu. Mezi přednáškami 
jsem se procházel farní zahradou a zahlédl jsem v ní malou rozkvetlou meruňku. 
Zastavil jsem se; nemohl jsem se vynadívat na pilné včely, svěží květy a teplé sluneč-
ní paprsky prostupující stromem. Pouhá vzpomínka na těchto pár jarních minut mi 
stále přináší radost. Zastavit se a dívat. Vnímat krásu přírody, naslouchat zpěvu ptá-
ků, pozorovat usměvavé lidi, skotačící děti… Jak málo stačí k radosti a jak často se 
o tuto radost sami připravujeme! 

Poslední dobou si však uvědomuji, že je nutné se dívat i na jiné než krásné věci. 
I ty „ošklivé“ totiž patří k našemu životu. I ony si zaslouží naše zastavení a pozor-
nost. A možná jsou pro naše rozhodování, jednání či modlitbu stejně významnou 
inspirací. Jak důležité je zadívat se na igelitový sáček zachycený v krásném keři 
(a pak ho uklidit ), na zlo přítomné ve tváři úspěšného, avšak arogantního člověka, 
na rodiče, který na ulici sprostě křičí na své dítě, na lidi bezmyšlenkovitě vyslovující 
jméno Ježíš a Maria netušíce, jak moc jsou jimi milováni.  

Možná nás každý pohled nenaplní radostí, ale to neznamená, že je zbytečný. 
Možná, že právě takovéto pohledy nás skutečně zastaví, vtáhnou do reality života či 
přivedou k přemýšlení nad životem naším. Úžas nad rozkvetlou meruňkou či soucit 
s někým, kdo je naplněný smutkem nebo zlobou, může být stejně (i když jinak) důle-
žitý. Matka Tereza se zadívala na žebráka na ulici a poznala Boží žízeň po lidské lás-
ce i své další životní poslání. 

Přeji vám, aby se prázdniny staly časem zastavení, pozorování a příjemného pře-
mýšlení. Ať už se vašeho srdce dotkne cokoliv, nezapomeňme to proměňovat 
v upřímnou modlitbu díků či proseb. Případně si i položte otázku: „Pane, proč jsi mě 
právě tady zastavil? Co mi tím chceš říct?“  

Žehná P. Jan Uhlíř 
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Koruna sv. Anežky České jako dar Svatému otci a potřebným 
Drazí bratři a sestry, všichni určitě vedeme v patrnosti letošní třicáté výročí svobo-

dy, se kterou je neodmyslitelně spjata 
i kanonizace Anežky České (12. listopa-
du 1989). K tomuto krásnému výročí, 
kdy máme a můžeme za mnoho děkovat 
Bohu, se v naší republice připravuje řa-
da akcí, které mají toto výročí připome-
nout. Mezi ně patří národní pouť do Ří-
ma, a to právě ve dnech, kdy byla Anež-
ka v Římě svatořečena.  

Aktuality a pozvánky 
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Služba akolyty 
V naší farnosti bude v neděli 16. června několik 
našich bratří ustanoveno ke službě akolyty. Poku-
sím se zde vysvětlit, kdo takový akolyta je a co jeho 
služba znamená.  

Akolouthos (řecky „druh na cestě“, v širším 
smyslu „ten, kdo slouží“) je služebník církve usta-
novený ke službě u oltáře a k pomoci knězi a jáh-
novi při liturgické činnosti. Je to tedy člověk pově-
řený především službou podávání svatého přijímá-
ní.  

Služba akolytů má hlubokou tradici, která sahá 
až k počátkům církve. V průběhu dějin došlo 
k jejímu útlumu, po druhém vatikánském koncilu 
byla obnovena. Do druhého vatikánského koncilu, 
byl akolytát zařazen mezi stupně nižšího svěcení, 
které přijímali pouze kandidáti kněžského svěcení. 
Dnes je služba akolyty zařazena mezi stupně služeb 
před kněžským svěcením, ale také se uděluje lai-
kům ke službě společenství. Jestliže má laik tuto 
službu vykonávat dlouhodobě, je nutné pověření 
biskupa. Kandidát na akolytu má být dospělý, měl 
by mít ve farnosti dobré jméno, jeho život nesmí 
vzbuzovat pohoršení a podobně. Měl by také absol-
vovat teologicko-liturgickou přípravu, nějaký kurz 
či alespoň školení. 

Akolyta tedy pomáhá kněžím a jáhnům při bo-
hoslužbě, může je zastoupit při rozdávání eucha-
ristie, donáší svaté přijímání nemocným, může 

V rámci této pouti bude papeži Františkovi pře-
dán dar. Jednak socha připomínající dílo a velikost 
Anežky České a jednak finanční dar pro chudé, 
odkazující na štědrost, kterou byla Anežka Česká 
známá. K této její štědrosti se můžeme připojit 
i my, a můžeme tak vyzdvihnout ctnost, kterou 
český národ nese jako Anežčin odkaz: dědictví 
štědrosti a pohostinnosti.  

V sobotu 1. června byla proto zahájena celoná-
rodní sbírka na tento účel; podporují ji naši bisku-
pové a oceňují mimo jiné i zástupci Svatého otce 
v České republice. Do této sbírky můžeme přispět 
nejen finančně, ale také osobním odkazem 
v podobě otištěného palce (otisk prstů každého 
člověka je jedinečný) na arch papíru, který bude 
vložen do sochy a spolu s peněžním darem předán 
v Římě Svatému otci na listopadové národní pouti 
do Říma. Máme v plánu se k této aktivitě připojit 
i v naší farnosti. Více informací o této celonárodní 
události najdete na webu: www.anezka2019.cz. 

P. Dmytro Romanovský 

Kontakt na kněze 
Pokud máte zájem o duchovní rozhovor či 
setkání s knězem, chcete navázat kontakt 
s naším společenstvím nebo se třeba jen 
zeptat na cokoli ohledně křesťanství, nevá-
hejte využít tyto kontakty: 
 
 

P. Jan Uhlíř, arciděkan  
tel.: 777 339 233  
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz  
 
 

P. Dmytro Romanovský, kaplan  
tel.: 603 565 676 
e-mail: dmytro.romanovsky@khfarnost.cz 

http://www.anezka2019.cz
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VeKa zahraje v Kutné Hoře 
Vesmírná kapela (VeKa) je soubor mladých muzikantů a zpěváků z farností napříč 
celou naší diecézí. Své nadání dávají do služby církve, hudbou doprovázejí nejrůz-
nější setkání mládeže a také bohoslužby. Jejich hlavní základnou je Diecézní cen-
trum života mládeže Vesmír v Orlických horách, což vysvětluje název této bandy. 
Současné obsazení představuje již pátou generaci, která se v kapele od jejího založe-
ní v roce 2000 vystřídala. V nynější sestavě mají své místo i bratři Petr a Honza 
Klingerovi z bykáňské farnosti.  

Na sobotu 15. června VeKa připravuje koncert v Kutné Hoře. Od 18:00 je může-
me vidět i slyšet na zahradě kláštera sv. Voršily (vstupné je dobrovolné). O den poz-
ději pak doprovodí dopolední mši svatou u Svatého Jakuba. To už je zas tak dobře 
neuvidíme, ale slyšet budou, což je v tomto případě podstatnější. Takže se máme na 
co těšit. 

vystavovat Nejsvětější svátost k adoraci a ukládat ji do svatostánku. Většinu liturgic-
kých služeb akolyty mohou vykonávat i běžní ministranti, ovšem podávat svaté při-
jímání bez mimořádného pověření kněze a pomáhat při čištění posvátných nádob 
po přijímání mohou jen akolyté.  

Služba akolyty je v naší farnosti potřebná, zároveň nese důstojné poslání. Pama-
tujme v modlitbě na ty, kdo mají do této služby v naší farnosti vstoupit (Jan Čer-
mák, Vojtěch Hylský a Tomáš Kostelecký), i na ty, kdo v našem společenství jako 
akolyté již řadu let slouží (Ladislav Svoboda, František Malík, Jan Ehrhardt, Lubo-
mír Krátký a Jaroslav Bouška). Zároveň se nebojme požádat o jejich službu: pokud 
nám zdravotní stav (zejména dlouhodobě) nedovolí dostavit se na mši svatou a při-
jmout Kristovo Tělo, akolyta nás může navštívit a svaté přijímání nám podat doma 
nebo v nemocnici. 

P. Dmytro Romanovský 

Pozvánky ze sedlecké farnosti 
Také letní období bude v sedlecké farnosti probíhat ve znamení oslav 10. výročí zno-
vuotevření katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. V pátek 21. červ-
na v 18:00 se koná vernisáž výstavy Splendissima Basilica, která představí dětská 
díla soutěže Sedlecká katedrála, jak ji vidíme my, doplněná fotografiemi chrámu od 
Libora Teplého. Výstava potrvá do 28. října. Na víkend 7. – 8. září se připravují 
chválové koncerty slovenské skupiny Timothy s hostem Michalem Němečkem. 

Kromě toho sedlecká katedrála zve na závěrečný koncert Podlipanských hudeb-
ních slavností, který se usku-
teční v neděli 23. června od 
18:00. Na programu je 
Requiem Maurice Duruflého 
a Te Deum Antonína Dvořáka. 
Horní kaple hřbitovního koste-
la Všech svatých zase nabídne 
zhudebněné žalmy v autor-
ském podání Slávka Klecan-
dra, a sice v neděli 30. června 
od 19:00. Maximální kapacita 
koncertu je 50 osob, proto je 
nutná rezervace místa (přes 
formulář na webu rezerva-
ce.sedlec.info). 
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Bohoslužby o prázdninách a otevřené kostely 
Při slavnosti sv. Jakuba, v neděli 28. července, bude ve všech našich farnostech pou-
ze jediná mše, a sice v 9:00 v kostele sv. Jakuba. Kvůli dovoleným kněží bude 
v neděli 4. srpna zrušena mše svatá v bykáňské farnosti. V průběhu celých prázdnin 
budou mše svaté ve všední dny pravidelně pouze ve středu a v pátek v 18:00 v kos-
tele sv. Jakuba. V ostatní dny budou bohoslužby nepravidelně, prosím tedy, abyste 
věnovali pozornost aktuálním ohláškám.  

Po celé léto (od začátku června do konce září) bude kostel sv. Jakuba otevřen 
turistům od 10:00 do 12:30 a od 13:00 do 17:00. Kostel Matky Boží bude přístupný 
ve stejném čase každý červencový a srpnový víkend. Je to samozřejmě rovněž příle-
žitost k tomu, abychom se zde kdykoli během dne zastavili k modlitbě a ztišení. Pro 
tento účel rovněž zůstává denně zhruba od 8:00 do 16:00 otevřený klášterní kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně. 
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P. Jan Uhlíř 

Tábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia 
Tábor kluků ze Slunečního kmene se letos koná v termínu 1. – 12. července v Heř-
manicích u Golčova Jeníkova. Ponese se ve znamení oslav 30. výročí Slunečního 
kmene. Přihlášky přijímá do 25. června náčelník Cornstalk (Jirka Karela) na  
e-mailu jirakak@seznam.cz. Cornstalk také případně podá bližší informace.  

Děvčata pojedou na chaloupku ve dnech 20. – 27. července do Mast nedaleko 
Dobrušky. Podrobnější informace dorazí členkám družiny e-mailem. Přihlášky 
shromažďuje squaw Pocahontas (Terezka Cinerová) do 30. června na e-mailu  
cinerovaterezie@seznam.cz. Více o dění v Concordii najdete na webu  
concordia12.webnode.cz.  

Obnova kostela sv. Jakuba: zprávy z terénu 
V pátek 3. května letošního roku bylo oficiálně předáno staveniště projektu Obnova 
kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře firmě Avers a. s. S tímto dodavatelem stavebních 
prací jsme spolupracovali již při opravě dvojvěží a západního průčelí farního koste-
la.  

Momentálně vrcholí přípravy na realizaci stavby. Zástupci firmy Avers jednají 
s místními úřady o záborech pro zařízení staveniště, pro stavbu lešení, pro archeolo-
gický průzkum a v neposlední řadě pro statické zajištění základů kostela. 

Prvním tématem oprav je archeologický průzkum v blízkosti sakristie, mezi 
Sv. Jakubem a budovou arciděkanství. Koncem května proběhl v interiéru 
i exteriéru (v okolí sakristie a presbytáře) průzkum georadarem. Výsledky průzku-
mu netrpělivě očekáváme: dozvíme se informace o skladbě podloží a případném 
výskytu dutin pod povrchem; radar může odhalit, že se pod kostelem nebo v jeho 
blízkosti nacházejí krypty, chodby nebo jiné podzemní prostory.  

Zařízení staveniště bude umístěno na jižní straně kostela, „pod lípou“. 
V nejbližších dnech začnou dělníci navážet lešení k severní straně kostela, pokračo-
vat se bude kolem presbytáře, tedy v rozsahu odpovídajícím etapě roku 2019.  V této 
části kostela budou postupně vyňaty vitráže, které budou odvezeny do restaurátor-
ských dílen. Při vysazování vitráží bude stát lešení i v interiéru kostela. Musíme se 
tedy připravit i na stavební ruch v kostele, i když se budeme snažit udržet ho na mi-
nimu. Na obvodovém zdivu bude probíhat i restaurování kamenného zdiva, opěrá-
ků, ostění oken, soklů a  obnova omítek.  

Jak daleko se práce posunou do příštího vydání zpravodaje, je závislé na rychlos-
ti vydání povolení k pracím na pozemcích v okolí kostela (patří městu), na průběž-
ných výsledcích archeologického průzkumu a v neposlední řadě i na počtu pracov-
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Kutnohorské léto 2019 
O letošních prázdninách se koná již 11. ročník Kutnohorského léta, celoprázdnino-
vého festivalu netradičních prohlídek 
a jiných zábavných programů v Kutné 
Hoře a okolí. 

Naše farnost každoročně přispívá 
do tohoto festivalu nabídkou nočních 
prohlídek chrámu sv. Barbory 
a večerních prohlídek kostela sv. Ja-
kuba. Už podruhé se do festivalu za-
pojí také krásný kostel v Gruntě, a to 
dvěma nočními koncerty spojenými 
s prohlídkou kostela při svíčkách.  

Zajímavé povídání průvodců 
o historii i duchovním poslání chrá-
mů doprovází varhanní hudba i vý-
klad o varhanách. Průvodci zavedou 
účastníky těchto speciálních prohlí-
dek na místa, kam se obvykle ná-
vštěvník nedostane, k vidění jsou 
i „poklady“ jinak ukryté. Netradiční 
prohlídky jsou velmi oblíbené a hojně 
navštěvované.  

Vstupenky je možné si koupit od 
června v e-shopu na webu Kutnohor-
ského léta (kutnohorskeleto.cz), 
v kutnohorských v infocentrech 
(u chrámu sv. Barbory, na Palackého 
náměstí a v Sedlci) nebo přímo na 
místě před začátkem prohlídky, po-
kud je ještě volné místo. Na všech 
výše uvedených místech lze také zís-
kat informace o dalších produkcích 
Kutnohorského léta. 

O modlitbu za zdárný průběh stavebních prací prosí Soňa Krejčová 

níků, kteří se na stavbě budou pohybovat. Je však pravděpodobné, že do konce  
prázdnin se podaří staticky zajistit základy pod sakristií tryskovou injektáží. Před-
pokládáme, že tento proces zabere asi tři týdny. Určitě ho nepřehlédnete, protože ho 
bude provázet přítomnost mohutných stavebních strojů na parkovišti u Vlašského 
dvora. Injektáž by měla provádět zkušená firma SOLETANCHE Česká republika, 
s. r. o. Zájemcům o podrobnosti ohledně postupu doporučuji web soletanche.cz 
(v sekci Technologie najdete vysvětlení metody tryskové injektáže, která bude v kos-
tele sv. Jakuba použita).  

Zodpovědnost za provedení stavby mají na bedrech tito odborníci: Jan Říha, zá-
stupce firmy Avers, a. s., je stavbyvedoucím. Petr Harvánek zastupuje investora 
(farnost) jako technický dozor stavebních prací; Jakub Ďoubal pak dohlíží na re-
staurátorské práce. Autorský dozor zajišťuje Petr Rohlíček z firmy INRECO, s. r. o. 
Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Libor Smejkal. S dotazy 
ohledně stavby se neváhejte obracet na mě (tel.: 732 653 055, e-mail:  
sona.krejcova@khfarnost.cz). 

Přehled průvodců prohlídek 
v rámci Kutnohorského léta 

  
Chrám sv. Barbory 

středa 20:00 
Kostel sv. Jakuba 

čtvrtek 19:00 

3. 7. P. Jan Uhlíř   

4. 7.   P. Jan Uhlíř 

10. 7. P. Jan Uhlíř   

11. 7.   Karel Vopařil 

17. 7. P. Jan Uhlíř   

18. 7.   Karel Vopařil 

24. 7. P. Radek Martinek    

25. 7.   Bohuslav Procházka 

31. 7. P. Jan Uhlíř   

1. 8.   Karel Vopařil 

7. 8. P. Radek Martinek    

8. 8.   Karel Vopařil 

14. 8. Jan Barák    

15. 8.   Bohuslav Procházka 

21. 8. Bohuslav Procházka   

22. 8.   P. Jan Uhlíř 

28. 8. P. Radek Martinek    

29. 8.   Bohuslav Procházka 
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Noční prohlídky chrámu sv. Barbory probíhají každou středu od 3. července do 
28. srpna, začínají ve 20:00 a trvají zhruba 2 hodiny. Základní vstupné je 190 Kč, 
snížené (studenti od 15 do 26 let) 120 Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné 
platící osoby mají vstup zdarma. 

Večerní prohlídky kostela sv. Jakuba se konají každý čtvrtek od 4. července do 
29. srpna, začínají v 19:00 a trvají asi hodinu a půl. Základní vstupné je 130 Kč, sní-
žené (studenti od 15 do 26 let) 90 Kč, děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platí-
cí osoby mají vstup zdarma. 

Noční koncert a prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě při svíč-
kách se bude konat 7. července ve 20:00 a 25. srpna v 19:00, trvat bude asi hodinu 
a půl. Dobrovolný příspěvek návštěvníků bude využit ve prospěch kostela. Kontakt-
ní osobou pro tuto prohlídku je Lubomír Krátký (e-mail: krat.lub@seznam.cz). 

Julie Němcová 

Můj nový život: dokument o dětech s onkologickým onemocněním 
Můj nový život je mimo jiné název časosběrného dokumentu Milana Klímy, který 
byl poprvé uveden do kin letos v květnu. Film vypráví o pěti dětských pacientech 
bojujících s onkologickým onemocněním. Mezi příběhy jednotlivých hrdinů je divák 
rovněž seznámen s aktivitami projektu Můj nový život, který podporuje děti a mla-
distvé v průběhu a po skončení onkologické léčby. 

Samotný film je tvořen dvěma hlavními částmi. Začátek první části přináší nej-
smutnější z okamžiků celého snímku, příběh Šárky, která svůj boj s nemocí prohrá-
la. Eliška, Věruška, Markétka a Sebastian měli v tomto ohledu větší štěstí. V druhé 
polovině filmu se pozornost přesouvá více k životu po léčbě a k tomu, jaké změny, 
naděje a nové příležitosti  léčba přinesla. Mnohdy jsou to velké zdravotní následky, 
ale paradoxně i velké obohacení. Z řady značně emotivních výpovědí dětí je patrná 
jejich schopnost radovat se i ze zdánlivých maličkostí.  

Někoho by možná téma rakoviny, zvláště dětí, mohlo od filmu odradit. Není to 
však jediné téma, které film nabízí. Můj nový život je také příběhem o lásce, naději, 
přátelství a pokoře. Je to film plný optimismu a určitě stojí za zhlédnutí. Můžete se 
o tom přesvědčit při promítání filmu v kutnohorském kině Modrý kříž, v pondělí 
15. července od 18:00. Zakoupením  lístku přispějete na pom oc onkolo-
gicky nemocným dětem. 

Eva Jiříková 

Prázdninové společenství dětí – „příměstský tábor“  
Jeden týden v rámci letních prázdnin je pro děti připraven každodenní program 
v budově a na zahradě kláštera sv. Voršily. Sestává ze zábavných, vzdělávacích i du-
chovních aktivit, posiluje vztahy mezi dětmi. Program připravují dobrovolníci z far-
nosti pod vedením Zdeny Hlavinkové.  

Letošní tábor se bude konat od 19. do 23. srpna vždy v  čase od 7:00 do 16:00. 
Je určen pro děti od 6 do 11 let. Cena tábora je 500 Kč, jsou do ní zahrnuty obědy 
a pomůcky pro táborové aktivity. Přihláška je k dispozici na webu farnosti 
(khfarnost.cz) v rubrice Aktivity.  

Přivítáme, pokud by se někdo chtěl více angažovat při přípravě tábora nebo 
v jeho průběhu (např. čtení dětem v polední přestávce, pomoc při přípravě jídla, 

pomoc při přípravě na zahradě). Zájemci se 
mohou hlásit na e-mailu zdenahlavinko-
va@centrum.cz nebo telefonu 731 604 149 
Zdeně Hlavinkové, která také zodpoví pří-
padné dotazy a podá podrobnější informace 
o celé aktivitě.  

-red- 
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http://khfarnost.cz/wp-content/uploads/2017/10/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-farn%C3%AD-t%C3%A1bor.pdf
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Pěvecký sbor pro nejmenší 
Dětský pěvecký sbor Nebojsa pro děti od 4 do 8 let se bude scházet od září každé 
pondělí od 17:00 do 18:00 na arciděkanství. Zájemci se mohou stále hlásit 
e-mailem Haně Prknové (h.prknova@seznam.cz).  

-red- 

Modlitby za ulice a kameny zmizelých 
Modlitby za ulice jsou v plném proudu, a tak vás možná při putováních ulicemi zau-
jaly mosazné destičky se jmény a daty, zasazené nejčastěji mezi dlažební kostky 
chodníku. Jedná se o Stolpersteine, v Čechách nazývané též kameny zmizelých. Pro-
jekt je dílem německého výtvarníka Guntera Demniga, který od roku 1992 pokládá 
před domy obětí holocaustu dlažební kostky vybavené mosaznou destičkou se jmé-
ny a daty lidí, kteří zemřeli v koncentračních táborech. 

Když vidím jméno na destičce na ulici, neu-
mím si představit konkrétní tvář. Když se modlím 
za ulici, konkrétní lidé se mi vybavují poměrně 
jasně, až se divím, kolik jich znám.  

Co tedy spojuje modlitbu za ulice s kameny 
zmizelých? Obě události mají silný duchovní ná-
boj. Ať už je to modlitba za ty, kdo žijí v ulicích, či 
modlitba za zemřelé, kteří v ulicích žili. Obě akti-
vity nutí k zamyšlení. Obě obsahují určitý umělec-
ký prvek. 

Zlatě vyhlížející destičky v chodnících 
v desítkách měst po celé Evropě přitahují pozor-
nost. Líbí se i nelíbí. Nesou vzkaz o umučených 
lidech. „Je třeba se sklonit k zemi, aby člověk pře-
četl jméno,“ řekl k nim samotný autor. Naopak při 
modlitbě za ulice je potřeba pozvednout hlavu 
výš. Když naše oči bloudí po fasádách domů nebo 
když chce účastník projektu doplnit svou stuhu na 
artefakt, který vzniká v našem farním kostele.  

V září tohoto roku budou v Kutné Hoře polože-
ny poslední kameny zmizelých. Při této příležitosti se bude v neděli 8. září (s nej-
větší pravděpodobností od 17:00 v Dačického domě) konat přednáška autora pro-
jektu, Guntera Demniga. A  protože další zpravodaj vyjde v čase, kdy by infor-
mace již mohla zapadnout, dovoluji si tímto zamyšlením na tuto událost upozornit.  

A modlitby za ulice? V říjnu bude patrně hotova jejich viditelná stránka v kostele 
sv. Jakuba, ale poslední by v říjnu určitě být neměly. Modlitby živých za živé přece 
nemohou skončit.  

Marie Macková 

Život v Duchu podle P. Ernsta Sieverse 
Milé sestry, milí bratři v Kristu, ráda bych vám představila a nabídla seminář Život 
v Duchu, který bude od září opět probíhat v  naší farnosti.  

Seminář může každému z nás pomoci prohloubit jeho vztah s Bohem skrze půso-
bení Ducha svatého. Je postaven na každodenním osobním rozjímání úryvku Písma, 
na modlitbě a sdílení. Seminář je rozdělen do devíti setkání, ve kterých se budeme 
společně modlit, sdílet se a v krátké přednášce si nastíníme téma daného týdne. 
V rámci semináře budeme moci přijmout svátost smíření, budeme se modlit za vylití 
darů Ducha svatého a naše setkávání ukončíme bohoslužbou rozeslání. 

Jednotlivá témata na sebe navazují, proto je důležité být přítomen na všech se-
tkáních, která se budou konat od 17. září vždy v úterý večer na arciděkanství.  

mailto:h.prknova@seznam.cz


 

  

Misijní říjen 
Příprava na Misijní říjen 2019 v naší farnosti probíhá zejména formou Modliteb za 
ulice. V kostele sv. Jakuba se tato aktivita zhmotňuje v podobě prostorové instala-
ce, kterou společně dotváříme stuhami představujícími každou ulici, kterou jsme 
prošli v tiché modlitbě a se snahou otevřít svá srdce pro lidi, jenž zde žijí či pracují. 
Průběh Modliteb za ulice je možné sledovat také na webu farnosti.  

Své misijní poslání se také snažíme naplňovat dalšími aktivitami, které mají 
v naší farnosti již delší tradici: Nocí kostelů, Oslavou svátku sv. Jakuba, kurzem Alfa 
a dalšími.  

Jak uchopíme samotné vyvrcholení našeho letošního zaměření na misie – lapi-
dárněji řečeno, co uděláme v říjnu – bude hlavním tématem nejbližšího jed-
nání  pastorační rady (18. června od 18:30). Jednání je veřejné a zúčast-
nit se ho může každý farník. Vítány jsou všechny názory na toto, ale i další probíra-
ná témata.   

Seminář není určen pro hledající, ale pro ty, kteří již žijí ze svátostí církve a touží 
po dalším duchovním růstu. Před začátkem kurzu každý zájemce absolvuje rozhovor  
s knězem a vedoucím týmu o své připravenosti a disponovanosti.  

Pokud se rozhodnete pro Život v Duchu, zašlete prosím do 31. srpna závaznou 
přihlášku na můj e-mail (slavotinkova@seznam.cz) nebo se přihlaste u P. Jana Uh-
líře. Těšíme se na společná setkávání! 

za tým semináře Marie Slavotínková 

Výuka náboženství 
Hodiny náboženství pro děti z prvního stupně základních škol se budou v příštím 
školním roce konat opět každé úterý od 16:00 na církevním gymnáziu. První setkání 
bude 24. září. Dětem se budou věnovat katecheté Kristýna Drahotová, Milena Krát-
ká, Ludmila Macháčková, P. Dmytro Romanovský. Přihlášky budou od konce 
prázdnin k dispozici na webu farnosti a v kostelích. Přijímat je bude P. Dmytro.  

-red- 

Duchovní obnova pro seniory 
Dvoudenní duchovní setkání seniorů se bude letos konat opět v Slavoňově. Termín 
je stanoven na 22. – 24. září. Obnovu povede P. Dm ytro Rom anovský. 
Bližší informace budou k dispozici v ohláškách koncem léta. Srdečně zveme seniory 
nejen naší farnosti.   

-red- 

Kurz Alfa 
I letos na podzim naše farnost nabídne těm, kdo chtějí více přemýšlet o tématech 
křesťanské víry, kurz Alfa. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. října, kurz pak 
potrvá do prosince. Přihlášky budou k dispozici koncem léta, už nyní však můžete 
přemýšlet, zda se  nepřihlásit a koho ze svého okolí byste mohli na kurz pozvat, pří-
padně doprovodit. Každého prosíme o modlitbu za tento kurz a za všechny, kdo se 
ho zúčastní. Kontaktní osobou je Julie Němcová (tel.: 731 604 076, 
e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz). 

-red- 

-red- 

Farní knihovna 
Milí přátelé, s novým zpravodajem bych vám opět ráda doporučila knihy, které 
v naší knihovně stojí za pozornost.  

První z nich je Po cestách kamenitých o životě, islámu a křesťanské víře 
z pohledu Luboše Kropáčka, našeho předního orientalisty a afrikanisty. 
V rozhovoru s Martinem T. Zikmundem a Janem Paulasem, zkušenými novináři, 
autor nabízí řadu odpovědí na problematiku současného islámu. Sám se v roce 
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1968 zúčastnil jako student expedice Lambaréne do nemocnice Alberta Shweitzera, 
a začal se tak zajímat o Afriku. Studoval africké a arabské jazyky a po odchodu 
z filozofické fakulty UK se živil překlady a tlumočením z arabštiny. Po roce 1989 
pokračoval v tlumočnické práci, např. pro prezidenta Václava Havla, a po návratu 
na fakultu byl jmenován profesorem. Kromě vyučování se věnuje historii a součas-
nosti islámského světa. V knize vysvětluje každodenní zvyky a svátky muslimů, pro-
blematiku rodinného života, islámské právo šarí'a, islámský fundamentalismus, 
vztahy mezi  islámem a křesťanstvím. Součástí knihy jsou ukázky vybraných islám-
ských textů. V poslední části knihy se autor zmiňuje o svém vztahu ke křesťanství 
a také k islámu, k řeholním řádům, k papeži, a věnuje se dalším otázkám osobního 
života. Podle něj je jedinou možným řešením konfliktů mezi dvěma nejpočetnějšími 
náboženstvími dialog. On sám se k němu snaží co nejvíce přispívat. 

Další zajímavou knihou je Talmud pro každého. Talmud je obsáhlý a rozmanitý, 
po generace vznikající soubor židovského učení. Úvod naší knihy se věnuje jeho pů-
vodu, struktuře a základním charakteristikám, které jsou důležité pro pochopení 
kontextu. Samotný obsah pak čtenáře seznámí s tím, jak rabínská literatura nahlíží 
nejrůznější teologické otázky (Boží existenci, všudypřítomnost, vševědoucnost, vše-
mohoucnost, Boží spravedlnost a milosrdenství, dokonalost, Boží jednotu, nebo 
například jak židé používají Boží jméno či jak se dívají na vztah Boha ke světu). Ži-
dovští učenci neprojevovali velký zájem o bádání o vzniku světa, neboť to by mohlo 
ohrozit náboženskou víru. Navíc problémy tohoto světa jim poskytovaly dostatek 
podnětů ke zkoumání. Další kapitoly se věnují učení o andělech nebo o vztahu Izra-
ele k ostatním národům, tedy konceptu vyvolení, které představuje zásadní dogma 
židovské víry. Dále Talmud pokračuje učením o člověku, přičemž zásadním výcho-
diskem je stvoření člověka k Božímu obrazu a jeho chvále. Smrt je nejsilnější ze vše-
ho, co Bůh stvořil, a proto nemůže být přemožena. Zde se také dočteme o rabín-
ském učení o duši, o víře, o modlitbě, o hříchu, pokání a smíření. Jedna z kapitol se 
také věnuje vysvětlení židovských symbolů, jako je mezuza, tfilin, třásně na oděvu 
nebo také o významu šabatu. Dozvíme se také o rodinném životě židů. Je zde pojed-
náno o postavení ženy v rodině, o manželství a rozvodu. Děti byly v rodinách pova-
žovány za vzácnou zápůjčku od Boha, proto měly být láskyplně opatrovány a náleži-
tě vzdělávány, především v Tóře. Měly uctívat Boha a stejnou úctu měly chovat 
k rodičům. Z kapitoly o mravním životě vyplývá, že cestu k němu je možné nalézt 
jedině v Božím zjevení. Velmi zajímavou kapitolou je čtení o židovském léčení ne-
mocí a zdravotních a stravovacích návycích. Židé velmi dbali na čistotu. V dalších 
kapitolách, shrnutých pod pojmem Folklór, se dozvíme něco o tom, jak židovské 
učení nahlíží na démony, o věštění, židovských výkladech snů, o židovských pově-
rách a o tom, co je to „zlé oko“. V kapitole Posmrtný život je nejdříve pojednáno 
o Mesiáši, na jehož postavu se soustředila celá budoucnost židů. Nejčastěji je poklá-
dán za syna Davidova, později  Josefova. V Talmudu je řada dohadů o čase Mesiášo-
va příchodu. Rabínské učení věřilo v posmrtný život, jeho popírání se posuzovalo 
jako hřích. Talmud zaznamenává spekulace o různých jevech spojených se vzkříše-
ním. Všichni židovští učenci přijímali skutečnost, že pozemský život je pouhým úvo-
dem k jinému životu. Přesto si však vytvářeli svou vlastní představu posmrtného 
života. Proto také kniha končí kapitolou o posledním soudu, o místech zvaných Ge-
hinom a Gan Eden, tedy židovském pekle a ráji.  

Závěrem bych se chtěla omluvit všem, kteří mě po Velikonocích v knihovně ne-
zastihli z důvodu mé nemoci, a popřát všem krásné letní odpočinkové dny, nejlépe 
také ve společnosti dobrých knih.  

Milena Pfaifrová 
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Farní shromáždění 
V neděli 12. května se uskutečnilo farní shromáždění, respektive jeho první část, 
věnovaná pastoračním záležitostem. Zástupci pastorační rady zde prezentovali pře-
hled pastoračních aktivit uplynulého roku a hlavní pastorační cíl pro letošek 
(Misijní říjen 2019). Prostor byl rovněž pro to, abychom se vrátili k podnětům vze-
šlým z loňského farního shromáždění a zhodnotili, jak se promítly do života farnos-
ti. Následovala diskuse o vizi, poslání a identitě našeho společenství. Toto téma vze-
šlo z potřeby sestavit strategický plán, který upravuje zejména ekonomickou činnost 
farnosti, nicméně jeho východiskem, formulovaným v preambuli, má být právě od-
pověď na otázku, kým jsme a co je naše poslání. Navzdory nízké účasti na farním 
shromáždění byla diskuse na toto téma velmi podnětná. Dalším bodem debaty bylo 
využití přízemí (skladů a zahrádky) arciděkanství. Závěr shromáždění byl věnován 
podnětům z dotazníků a z pléna.  

Ve středu 22. května proběhla druhá část farního shromáždění, jejímž cílem bylo 
seznámit farníky s fungováním farní kanceláře, farní průvodcovské služby i technic-
ké správy památek. Byla zde podrobně představena organizační struktura (náplň 
práce všech farních zaměstnanců) a výše již zmíněný Strategický ekonomický plán 
farnosti. Účastníci shromáždění se dozvěděli, jaké jsou příjmy a výdaje farnosti, jaké 
možnosti se zvažují pro využití kláštera sv. Voršily a jaké jsou výhledy na opravy 
památek a na další investice. Rovněž byly zodpovězeny dotazy týkající se hospoda-
ření farnosti a správy památek. Prezentace těchto témat připravili zaměstnanci far-
nosti.  

Podrobnější zápis z obou částí farního shromáždění najdete nejpozději koncem 
června  na farním webu.   

Pastorační rada farnosti 

Jednání 16. května  
Květnové jednání pastorační rady začalo krátkým zhodnocením farního shromáždě-
ní a zamyšlením nad tím, proč se ho zúčastnilo tak málo lidí. Pravděpodobně nebylo 
dostatečně dobře vysvětleno, o co se jedná, je také možné, že byl zvolen nevhodný 
termín, nicméně jiných variant moc není. 

Na základě našeho návrhu na zjištění možností užší spolupráce s farností Sedlec 
byli zástupci naší pastorační rady pozváni na jednání rady sedlecké (4. června), dal-
ším bodem byla proto příprava na tuto návštěvu. Zástupci byli pověřeni, aby zjistili, 
jaký názor a očekávání je na sedlecké straně, vyjádřili naši touho po větší vzájemné 
informovanosti a spolupráci na nějakém konkrétním díle, které bychom tvořili spo-
lečně. Byli též pověřeni vznést návrh, aby farní rady navzájem vysílaly své delegáty 
na protější jednání. 

Stěžejním bodem programu byla otázka, jak prožít Misijní říjen 2019. Nápadů je 
celá řada, ale obecný názor mezi členy rady je nevysilovat se složitou přípravou no-
vých projektů; mnohem důležitější je zaměřit se na hloubku toho, co už děláme, 
dělat staré věci s novým nábojem. Soustředit bychom se měli na víkend, na který 
připadá posvícení u Sv. Jakuba (19. – 20. října), využít potenciál nedělního běžecké-
ho závodu, případně uspořádat ještě něco v sobotu večer či v noci: koncert, autorské 
čtení, osobní svědectví o životě s Bohem, noční modlitba v kostele s možností rozho-
voru s knězem… Ke zvážení je také způsob, jakým na tuto akci pozvat veřejnost za-
zněl návrh na osobní roznášení zvacích dopisů do schránek po celém městě (využít 
princip Modliteb za ulice). Konkrétní rozhodnutí musí padnout na příštím jednání 
(18. června v 18:30) – pastorační rada velmi uvítá hosty z řad farníků, kteří jsou 
ochotni přispět svým pohledem na tuto věc. 

-red- 

-red- 
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Barbora Křivohlavá 

V jarních měsících si s dětmi užíváme sluníčka a máme čas trávit spoustu chvil 
v přírodě. Jako každý rok, věnovali jsme i letos poslední květnový týden poznávání 
přírody. Tentokrát nás na našich výletech provázelo téma řemesel, kterým jsme na-
vázali na celoroční projekt Život chleba. Děkujeme za pomoc studentům ze střední 
školy sociální, kteří nám pomohli vše organizačně zvládnout. 

První den jsme vyrazili vlakem do Malešova, kde je nově otevřené muzeum. Při 
prohlídce muzea se děti dozvěděly něco o historii, mohly červeným telefonem zavo-
lat prezidentovi USA, zatočit si filmovou klikou a podívat se na dějiny Malešova 
a Kutné Hory. V muzeu je i pamětní deska místního rodáka Karla Jonáše, česko-
amerického politika, novináře a lingvisty. Dětem se asi nejvíce líbila kostra velryby 
a také dětské knihy, jejichž autory jsou také malešovští rodáci. 

Úterý bylo ve znamení truhlářského řemesla. I když počasí vypadalo všelijak,  
neohroženě jsme se vydali do Bylan do truhlárny. Tam jsme si prohlédli moderní 
stroje, se kterými pracují truhláři dnes, ale také hoblíky, pilky, palice, které už něco 
pamatují. Děti si mohly vyzkoušet, jak se zatlouká hřebík nebo šroubuje vrut. Zpá-
teční cesta již byla deštivá, ale děti ji zvládly výborně. 

Ve středu jsme šli do Hrádku poznat řemeslo hornické. Začali jsme hornickým 
pozdravem „Zdař Bůh“. Děti se dozvěděly o hornickém řemesle a mohly si ho též 
vyzkoušet. Oblékly se do hornických kuten, prolézaly těsným tunelem, při tom sbí-
raly rudu a nakonec ji musely vytáhnout na zemský povrch. Program jsme zakončili 
vyražením kutnohorského groše. 

Ve čtvrtek jsme se seznámili s řemeslem rybářským. Šli jsme se podívat k rybní-
kům, u kterých na nás čekali rybáři, aby nám pověděli něco o své živnosti. Děti spl-
nily několik rybářských úkolů a šly se posilnit obědem k naší Haničce. Odpočinuly si 
při pohádce O rybáři a rybce a vyrazily na cestu zpět do školky. 

Poslední den jsme se vydali na výlet do skanzenu v Kouřimi. Děti si prošly 
s průvodkyní celý skanzen a dozvěděly se něco o tom, jak se žilo dětem před sto lety. 

Velice děkujeme panu Truncovi, který nám celý týden vozil obědy. 
Co nás ještě před koncem školního roku čeká? Předškoláci pojedou do Prahy na 

Petřín a k Pražskému Jezulátku, pojedeme na výlet za koňmi na Bykáň a uspořádá-
me závěrečnou zahradní slavnost. 
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Oblastní charita Kutná Hora 

Kačky dopluly, štafetu benefic pro Středisko Na Sioně přebírají Eva 
Štruplová a Svatopluk Sem 
Všech 463 kaček doplulo při benefičním závodě Pošli kačku do cíle. Atmosféru celé-
ho odpoledne zachytilo video a fotky, které je možné zhlédnout na Facebooku cha-
ritního Střediska Na Sioně. Celkový výtě-
žek akce, 33 835 Kč, je součástí veřejné 
sbírky, jejímž záměrem je vybrat finanční 
prostředky na nákup automobilu, kterým 
se dostane pomoc do rodin dětí 
s postižením. Celkově máme již 51 941 Kč. 
Všem dárcům děkujeme a tímto zveme 
nejen je na další benefiční akci. 

Tou je koncert, při kterém se budeme 
moci zaposlouchat do árií, duet a klavír-
ních skladeb v podání sopranistky Evy 
Štruplové a barytonisty Svatopluka Sema. 
Na klavír je doprovodí Ladislava Vondráčková. Těšit se na vás budeme 15. června 
v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vstupné je dobrovolné. 

Koncert pořádáme při příležitosti 15. výročí založení charitního Střediska Na 
Sioně, které založily tři odborné sociální pracovnice. Všechny tři stále ve středisku 
pomáhají rodinám dětí předčasně narozených, s nerovnoměrným nebo opožděným 
vývojem, s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením a autismem. 
Dnes tvoří tým střediska deset pracovnic a naše služby zahrnují práci s dětmi a mla-
dými od narození do 26 let. Navštěvujeme devadesát rodin dětí s postižením a ročně 
najezdíme 30 000 km. 

Sbírka potravin 
Ve spolupráci s Potravinovou bankou Central v Modleticích se Oblastní charita Kut-
ná Hora účastnila v sobotu 18. května potravinové sbírky. V Kutné Hoře sbírka pro-
běhla v Bille, v Čáslavi v Kauflandu.  

V Kutné Hoře darovali lidé 624 kg, v Čáslavi 702 kg potravin a drogistického 
zboží. Na sbírce se podílelo celkem 17 dobrovolníků.  

Polovina vybraného zboží zůstala ve skladech Oblastní charity Kutná Hora a po-
může lidem v nouzi přímo v našem regionu. Ostatní zboží putovalo do potravinové 
banky, která distribuuje potravinovou pomoc potřebným v celém Středočeském 
kraji. 

Děkujeme všem dárcům, vstřícným zaměstnancům supermarketů Billa 
a Kaufland i všem dobrovolníkům za dary a veškerou pomoc! 

Postní almužna 2019 
Děkujeme farnostem z našeho vikariátu, které se zapojily do Postní almužny. Její 
výtěžek, který činí 14 800 Kč, věnujeme na podporu tří indických dívek v rámci 
Adopce na dálku. Celestine je čtrnáctiletá dívka z oblasti Bangalore a ráda by se 
stala lékařkou. Milagreen Minejes (10 let) a Ann Mary (9 let) jsou z oblasti Belgaum 
a rády by se staly učitelkami. Z darů Postní almužny jim budou uhrazeny náklady 
spojené se školní docházkou – ubytování, školní pomůcky, školné, brašna, unifor-
ma, strava a dětský prázdninový tábor. Děkujeme všem dárcům. 

Pavlína Licková 

Tereza Šedivcová 

Petra Zítová 
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Pozvánka na 3. Sklenářův den 
Osvědčené i úplně nové soutěže čekají návštěvníky letošního Sklenářova dne. Třetí 
ročník zábavného odpoledne ve Sklenářově dolíku se tentokrát uskuteční v neděli 
16. června od 13:00 do 18:00. Pro malé i velké je naplánována celá řada tradičních 
soutěží, jako je poznávačka věcí ze života pana Sklenáře, překážková dráha s koleč-
kem nebo střelba z luku. Kromě toho si ale děti mohou nově vyzkoušet školku s mí-
čem a švihadlem, basket, chůzi na chůdách nebo výrobu 
„hračky z chatrče“. 

Ve stánku pana Sklenáře pak bude čekat na návštěvníky 
občerstvení, přičemž nápoje se budou tentokrát nalévat do 
hrnečků a kelímků přinesených z domova, abychom šetřili 
životní prostředí. 

Děti se mohou těšit také na divadlo, malování na obličej 
a na sladkou odměnu za splněné aktivity.  

Sklenářův dolík je malý lesopark, který vznikl po dvou 
letech práce dobrovolníků z řad kutnohorských nezisko-
vých organizací. Nachází se na Horním Žižkově u ulice Do 
Polí. Na pořádání odpoledne se společně podílí kutnohorští skauti, Oblastní charita, 
spolek Denemark, KHnet.info, TJ Sokol Kutná Hora a Kaňkovské sedlo ve spolu-
práci s Městskou knihovnou. 

Oslavy 25. výročí Oblastní charity Kutná Hora 
V květnu uplynulo 25 let od založení naší organizace. Již s předstihem bychom vás 
chtěli poslat na oslavy, které se uskuteční 20. a 21. září 2019. Na pátek plánujeme 
akční hru po městě pro děti, večer se můžete těšit na improvizační divadlo Kabaret 
Improvize (představení se bude konat od 19:00 v  sále ZUŠ). V sobotu pro vás při-
pravujeme program v prostorách církevního gymnázia. Začínat budeme ve 13:00 
mší svatou v klášterní kapli, poté bude program pokračovat ve školní aule, přileh-
lých prostorách a na zahradě kláštera. Kromě výstavy plánujeme na zahradě soutě-
že, výtvarné dílny, bublinovou show a loutkové divadlo pro děti, příležitost pro sdí-
lení u občerstvení a večerní koncert Michala Horáka (od 19:00). Těšíme se, že zaví-
táte mezi nás.  

Napsali jste... 

Kurz pro akolyty 
V letošním roce byl v královéhradecké diecézi otevřen kurz pro akolyty. Semináře se 
účastnilo také několik zástupců sedlecké a kutnohorské farnosti. V rámci kurzu pro-
běhla série přednášek, například k problematice liturgických předpisů, které vedl 
P. Jan Šlégr, nebo k firemní kultuře církevní organizace, kterou vedl P. Karel Mora-
vec. Součástí výuky byla i praktická cvičení rétoriky, prezentačních dovedností nebo 
krizové intervence. Jeden den byl také věnován doprovázení nemocných a umírají-
cích P. Petrem Kubantem. Na závěr kurzu se ve dnech 17. – 19. května na Hoře Mat-
ky Boží u Králík konalo duchovní cvičení pod vedením P. Karla Moravce. Tématem 
byla cesta ke svatosti inspirovaná blahoslavenstvím v Matoušově evangeliu a apoš-
tolskou exhortací papeže Františka Gaudete et exsultate. Duchovních i praktických 
podnětů, ať už v rámci přednášek, či při duchovním cvičení, byla celá řada, ale já 
bych si dovolil uvést na závěr jen jeden: „Pán Bůh po všech zkušenostech s lidským 
pokolením má člověka nakonec nejraději, když spí.“ 

Martin Siegel 

Robert Otruba 

Pavlína Licková, Klára Procházková 
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Pouť po sedmi kostelích  
V sobotu 25. května jsem se vypravila na pouť po sedmi kostelích. Ta byla určena 
především biřmovancům, jejich kmotrům, ale i nám, ostatním farníkům. Celou pou-
tí nás provázelo téma darů Ducha svatého. Naše putování začalo v osm hodin 
v chrámu sv. Barbory. Otec Jan přednesl krátkou promluvu a zamyšlení. Poutníci 
mohli předložit Bohu své prosby, nechyběl ani zpěv a modlitba a nakonec požehná-
ní na cestu. Z chrámu sv. Barbory jsme se vydali ke kostelu Nejsvětější Trojice, do 
kostela Matky Boží, do chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedl-
ci, do kostela sv. Vavřince na Kaňku. Poté jsme se vraceli zpět do centra Kutné Hory 
a po cestě navštívili klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Naši pouť jsme za-
končili ve farním kostele sv. Jakuba. Celou trasu s námi prošel otec Dmytro a v sed-
lecké katedrále i na Kaňku nás přivítal otec Tobek. Zažili jsme příjemný sobotní ve-
čer a také noc, protože jsme se vraceli domů dlouho po půlnoci. Procházeli jsme 
ztichlým městem, mohli jsme mlčky přemýšlet o tom, co jsme si poslechli v pro-
mluvách v jednotlivých kostelích, nebo si spolu jen tak povídat. Myslím, že pro 
všechny zúčastněné to byl velmi příjemný zážitek. Chci proto moc poděkovat našim 
duchovním, že pro nás pouť připravili, a také všem poutníkům, že vytvořili dobré 
společenství. Doufám, že si to někdy zopakujeme.  

Příprava na biřmování 
Od listopadu minulého roku jsem se spolu s dalšími kandidáty připravovala na při-
jetí svátosti biřmování. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní, vždy v úterý, na arci-
děkanství v Kutné Hoře a pod laskavým vedením otce Dmytra jsme se zabývali zá-
kladními tématy křesťanské víry a snažili jsme se hlouběji proniknout do Božích 
tajemství. Vzhledem k počtu jsme byli rozděleni na dvě skupiny, a to na mladé 
a ještě mladší. Měla jsem trochu obavy, že příprava bude probíhat tak, že dostane-
me knihu nebo texty, které se naučíme, a pak budeme ze znalostí vyzkoušeni. Ale 
obavy byly brzy pryč. S otcem Dmytrem jsme si zopakovali podstatné prvky víry 
a také jsme dostali spoustu nových informací, ale hlavně jsem každé setkání vníma-
la jako posílení pouta s Ježíšem. Při křtu jsme přece dostali stejného Ducha jako 
On, a biřmováním nám tento Duch bude dán zase novým způsobem. 

Vytvořili jsme za těch několik měsíců opravdu přátelské společenství, které je 
jistější ve víře, a hlavně… všichni jsme vytrvali! Setkávání nebylo ztraceným časem 
a já věřím, že nám pomohlo nalézt to, co v životě opravdu potřebujeme.   

Vrcholem přípravy byla noční pouť po sedmi kostelích, přičemž každé ze sedmi 
zastavení bylo věnováno jednomu z darů Ducha svatého. Cestu jsme začali 25. květ-
na v osm hodin večer prvním zastavením v chrámu sv. Barbory, pokračovali jsme ke 
kostelu Nejsvětější Trojice, k Matce Boží Na Náměti, dále do katedrály v Sedlci, do 
kostela sv. Vavřince na Kaňku, do klášterního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
a pouť jsme zakončili 26. května v brzkých ranních hodinách v  kostele sv. Jakuba.  

Tak tedy.... příprava naší duše je zakončena a teď už se těšíme na nedělní slav-
nost a působení Ducha svatého v nás.  

Eva Kurcová 

Mše v kutnohorské nemocnici 
Když jsem se narodila, byla jsem pokřtěna v kapli kutnohorské nemocnice, jako celá 
řada Kutnohořanů. Když jsem v roce 1978 nastoupila do tehdejšího Okresního ústa-
vu národního zdraví, byla jsem ve stejném prostoru na podnikových schůzích. Stále 
se mu říkalo kaple, ale jako kaple už nesloužil. Nevíme, kdy zde byla sloužena po-
slední mše, ale dá se dobře předpokládat, že to bylo nejspíš na začátku 60. let, když 
odešly z Kutné Hory šedé sestry.  

Zdena Radoňová 
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Jana Ehrhardta jsme požádali o rozhovor právě nyní proto, že se v těchto 
dnech rozšiřují řady akolytů v naší farnosti. On sám je akolytou již nějaký 
ten pátek, zeptali jsme se ho tedy, co pro něj tato služba znamená. Došlo 
však i na další zajímavé otázky. 

Rozhovor s Janem Ehrhardtem 

Pokud vím, nepocházíte z Kutné 
Hory. Jak se stalo, že jste se zde 
usadil, a co pro vás toto město 
znamená? 
Z Kutné Hory opravdu nepocházím, ale 
rané dětství (1946 - 1951) jsem prožíval 
zde. Naše rodina se pak přestěhovala do 
Pardubic. Sestra mě seznámila s budou-
cí manželkou Janou a po vojně jsem 
nastoupil v roce 1969 v ČKD. Takže 
jsem se po osmnácti letech vrátil do 
Kutné Hory. V roce 1970 jsme se brali, 
založili rodinu a postupně vychovávali 
čtyři děti. Mohu říci, že Kutnou Horu 
považuji za své rodné město.  
 
Můžete zavzpomínat na léta, kdy 
jste pracoval v sedlecké farnosti? 
Bylo to v době, kdy se například  
začínala opravovat katedrála. 

Jaké to bylo, být „u toho“? 
Na svou práci v sedlecké farnosti vzpo-
mínám s radostí a s určitou nostalgií. 
Nastoupil jsem sem na jaře roku 1999 
jako průvodce v katedrále Nanebevzetí 
Panny Marie. Jaká byla tehdy situace? 
Návštěvnost minimální, interiér chrámu 
zdevastovaný. Čas mi zde ubíhal pomalu 
a já si kladl otázky: Co tady vůbec dě-
lám? Proč tu jsem? Jaký to má smysl?  

Postupem času jsem cítil, že chci na-
jít nové uplatnění. Přebral jsem provoz-
ní záležitosti farnosti: průvodcovskou 
službu, nákupy zboží, údržbu, péči 
o  farní zahradu a v mezích možností se 
zapojoval do oprav katedrály. 

Katedrálu navštěvuji stále a rád. 
Mám radost, že jsem maličkým dílem 
mohl přispět při její opravě. 

 

22. května letošního roku tedy otec Romanovský sloužil mši svatou 
v kutnohorské nemocnici po více než padesáti letech.  Stalo se tak na oddělení palia-
tivní péče, které je vybudováno v budově bývalého dětského oddělení. Mše pro ně-
kolik málo lidí ve společenské místnosti oddělení. Za přítomnosti pana primáře 
Heřmánka a jeho rodiny, která zde pomohla vytvořit velmi milou atmosféru.  

Tichá a neokázala událost, která je znamením naděje. Boží přítomnost 
v prostoru, kde prostě jde o život. Život časný i věčný.  

Marie Macková 
Inspirace 

 

Po tichu v duši zatoužíš, 
nerad bys překřikoval. 
Raději v nitru probouzíš, 
co jsi tam dávno schoval.  
 

A člověk tvoří z vůle Tvé 
svá nejkrásnější díla. 
Ať zpívá, píše, maluje, 
vždy je v tom Tvoje síla. 
 

Zachovej prosím přízeň svou 
umělcům v celém světě. 
Pak spoustu pravdy dovedou 
vystihnout v jedné větě.  

Jana Zelenková 
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-red- 

Od roku 2011 působíte jako kos-
telník v chrámu svaté Barbory. 
Rád brzy vstáváte? Ne, vážně – 
jistě je to náročná, ale i krásná 
práce. Čím je krásná a náročná 
pro vás? A jak se ve Svaté Barbo-
ře cítíte?  
Když mě otec Uhlíř oslovil, abych se této 
role ujal, moje první reakce byla zápor-
ná. Musím přiznat, že postavit se téměř 
po padesáti letech před věřící jako mi-
nistrant pro mě nebylo jednoduché. Ale 
vzal jsem to jako službu a radost se brzy 
dostavila.  

Se vstáváním problémy nemám, vět-
šinou si ani nenařizuji budík.  

V každé kapličce, kostele, a obzvlášť 
v chrámu sv. Barbory cítím Boží přítom-
nost. Každá tato stavba byla vybudová-
na s láskou a úctou k Pánu Bohu, u Sva-
té Barbory je pro mě vše znásobeno. 

 
Řadu let sloužíte také jako akoly-
ta. Nejen, že podáváte svaté přijí-
mání při bohoslužbách, ale hlav-
ně chodíte se svátostí oltářní za 
nemocnými, pravidelně přímo do 
nemocnice. Jaká jsou tato setká-
ní? A čím je pro vás Eucharistie? 
Návštěvy nemocných mě velmi oboha-
cují. Necítím to jako službu, ale přímo 
jako povolání. Snad nejhlubším radost-
ným prožitkem byla moje první návště-
va u paní doktorky Maříkové. První, co 
s otevřenou náručí řekla, bylo: „Vítám 
tě, Pane Ježíši.“ A teprve potom jsme se 
pozdravili my dva.  

Další hlubokou zkušeností je být 
svědkem toho, jak nemocní přijímají své 
utrpení, bolesti a obavy. Pro mě osobně 
je to příklad, jak přijímat Boží vůli s dů-
věrou, že Pán nikdy své děti neopouští. 

Eucharistie pro mě znamená trvalou 
a skutečnou přítomnost Ježíše. Ten stej-
ný z velikonočního večeřadla je i ve sva-
tostánku, před kterým klečím. Vždycky 
na mě čeká. 

 
S manželkou máte čtyři děti, star-
ší syn Jan před více než dvaceti 

lety zemřel při automobilové ne-
hodě. Můžete se s námi podělit 
o to, jak jste tuto ztrátu prožívali 
a jak jste se s ní v průběhu let vy-
rovnávali? Jak tato zkouška pro-
měnila váš vztah k Bohu, k sobě 
navzájem? Hrálo v celém procesu 
nějakou zásadní roli to, že se Jen-
da rozhodl připravovat na kněž-
ství? 
V dospělosti jsem cítil povolání 
k rodinnému životu. V tom jsme s man-
želkou byli jednotní a děti, kterými jsme 
byli obdařeni, jsme přijali s velkou ra-
dostí. 

Smrt Jendy byla náhlá, a tedy na-
prosto nečekaná. První reakcí bylo lid-
ské odmítání, otázky – proč zrovna my? 
– a snad i určitý vzdor. Sdělit zkušenosti 
a prožitky ze ztráty Jendy v krátkosti 
nelze. Společně prožívaná bolest nás 
však více přibližovala Bohu a ještě více 
nás s Ním spojovala.  

A k Jendovu přání stát se knězem –  
nabídl se službě Bohu a Bůh tuto jeho 
nabídku přijal, i když jinak, než jsme my 
– rodiče, sourozenci a okolí – čekali.  

 
Vaší celoživotní láskou je sport 
a zejména závod Velká pardubic-
ká. Kolikrát jste tento dostih 
osobně navštívil? Co vás na něm 
přitahuje a fascinuje? A jezdíte 
nebo jezdil jste na koni vy sám?   
Velkou pardubickou navštěvuji 
pravidelně od roku 1951, loňský 128. 
ročník byl 66., který jsem přímo sledo-
val.  

Přitahuje mě vztah kůň – příroda. 
Použiji citát Miroslava Horníčka: „Kůň 
patří do přírody. Ke koni patří volnost, 
běh, skok… strom kdesi v dálce, pod 
kopyto příkop a hle, kůň se raduje. 
A třeba bez jezdce, pádí krajinou a je 
mu dobře.“ 

Na koni jsem jezdil jako kluk, hlavně 
o prázdninách. Největší radost jsem 
zažil, když jsem jako osmiletý hošík 
mohl s koněm přejít náves a dovést ho 
ke kováři.  



 

  

Poučení z literatury (fejeton) 

Na jaru je nejhezčí to, že co bylo v zimě daleko, je najednou zase blízko – stačí sed-
nout na kolo a párkrát šlápnout. Nevýhoda je, že když už není sníh, ale ještě není 
vzrostlá zeleň, je až bolestně vidět, kolik je na mnoha místech nepořádku. Například 
okolo silnic.  

Od té doby, co jsem se nastěhoval do svého domku na Maxovně, což je v samém 
lůně přírody, jsem kvůli tomu pravidelně na jaře pociťoval lehkou 
nevoli. Viděno zpětně, vlastně mi trvalo dost dlouho, než mi došlo, 
že když nechci, aby se alespoň v nejbližším okolí válely plastové 
láhve a plechovky podél silnice, asi je budu muset sebrat. Zvykl jsem 
si na to a obvykle v březnu a dubnu (dokud nevyroste tráva) přemis-
ťuji nepořádek z příkopů do popelnice. Na úseku od svého domku 
k rybníčku Prosíku. Předtím, než jsem vyrazil za tímto účelem 
s kyblíkem v ruce poprvé, obával jsem se, že si budu připadat jako 
blbec nebo Sisyfos. Ale nakonec to tak nebylo – ten příjemný pocit, 
že je alespoň na malém úseku alespoň na chvíli čisto, je silnější než 
takové to udivené rozhořčení (?), nepochopení (?), zklamání (?) plynoucí z toho, že 
tolik lidí vyhodí z auta plechovku, která se pak čtyři sta let rozkládá v trávě u lesíčka.  

Nicméně nad tím samozřejmě visí otazník: Jak to? Harmoničtější než uklizeno, 
které někdo uklidil, by bylo nezaneřáděno, které nikdo nezaneřádil, přece. Přemýš-
lel jsem o tom a na nic jsem nepřišel.  

Ale pak jsem četl knihu Dobrodružný Simplicius Simplicissimus. Napsal ji Hans 
Jakob Christoffel von Grimmelshausen v průběhu třicetileté války. Není sice zdale-
ka jenom o hrůzách té doby, ale jsou tam a nelze je nevnímat. Když to člověk dočte, 
chtě nechtě si musí říct – jestli ti vadí kelímky od kafe v příkopu, tak je hoď do po-
pelnice a buď rád, že žiješ teď.  

Možná se mi to píše snadno proto, že tak vydatně zapršelo. Všechno je zelené 
a nové plechovky budou vidět zase až v dubnu.  

Duben je nekrutější měsíc.  
Václav Schuster 

Út 11. 06. Koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 12. 06.  Koncert ZUŠ (18:00 – kostel Matky Boží) 

So 15. 06. Koncert VeKa (18:00 – klášterní zahrada) 

So 15. 06. 
Koncert Evy Štruplové a Svatopluka Sema na podporu  
Střediska Na Sioně (19:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého) 

Ne 16. 06.  
Pověření ke službě akolytů; mši svatou hudebně doprovodí VeKa 
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 16. 06.  Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (11:00) 

Ne 16. 06.  Sklenářův den (od 13:00 do 18:00 – Sklenářův dolík) 

Út 18. 06. Jednání Pastorační rady farnosti (18:30 – arciděkanství) 

St 19. 06. Koncert v rámci Operního týdne (20:00 – chrám sv. Barbory) 

Čt 20. 06.  Slavnost Těla a krve Páně (18:00 – chrám sv. Barbory) 

Kalendář akcí 
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Pá 21. 06. 
Vernisáž výstavy Splendissima Basilica  
(18:00 – sedlecká katedrála); výstava potrvá do 28. 10. 

Pá 21. 06. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 22. 06.  Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 22. 06.  Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

So 22. 06.  Večer chval (19:00 – Křesetice) 

Ne 23. 06.  Sbírka na charitu 

Ne 23. 06.  Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory) 

Ne 23. 06. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 23. 06. Poutní mše svatá v sedlecké katedrále (9:30) 

Ne 23. 06. Poutní mše svatá na Nové Lhotě (10:45)   

Ne 23. 06. 
Závěrečný koncert Podlipanských hudebních slavností  
(18:00 – sedlecká katedrála) 

Po 24. 06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 25. 06. Zahradní slavnost CMŠ (16:00 – klášter. kostel a zahrada CMŠ) 

Pá 28. 06. Zakončení školního roku CG (9:00 – sedlecká katedrála) 

Pá 28. 06. Poutní mše svatá v klášterním kostele (18:00) 

So 29. 06. Slavnost sv. Petra a Pavla (8:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 29. 06. Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00) 

Ne 30. 06. 
Koncert Slávka Klecandra (19:00 – sedlecká kostnice); 
nutná rezervace míst  

  01. – 12. 07. Tábor Slunečního kmene 

Pá 05. 07. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 05. 07. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 05. 07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 06. 07. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 07. 07. Koncert Noc v katedrále (19:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 07. 07. 
Večerní zastavení při svíčkách:  
varhanní hudba, žalmy, doprovodné slovo (20:00 – Grunta)  

 11. – 15. 07. Katolická charismatická konference v Brně 

Ne 14. 07. Pouť v Křeseticích (9:00)  

Po 15. 07. Film Můj nový život (18:00 – kino Modrý kříž) 

 20. – 27. 07.  Chaloupka družiny Concordia 
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Ne 21. 07. Poutní mše svatá v Paběnicích (10:45) 

Pá 26. 07. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 27. 07. Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00) 

So 27. 07.  Poutní mše svatá ve Zdeslavicích (14:00) 

  27. – 28. 07. Oslava svátku sv. Jakuba 

Ne 28. 07. Slavnostní poutní mše svatá (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

  30. 07. – 11. 08.  Putování Camino 2019 (Hosín u Hluboké n. Vlt. – Salzburg) 

Pá 02. 08. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 02. 08. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 03. 08. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 11. 08. Kartička na četbu Starého zákona 

So 14. 08. Poutní mše svatá na Gruntě (19:00) 

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

Ne 18. 08. Poutní mše svatá v Bykáni (9:00) 

Ne 18. 08. Poutní mše svatá v sedlecké katedrále (9:30) 

  19. – 23. 08. Prázdninové společenství dětí („příměstský tábor“) 

Pá 23. 08. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 25. 08. 
Večerní zastavení při svíčkách:  
varhanní hudba, žalmy, doprovodné slovo (19:00 – Grunta)  

  25. – 30. 08.  Společenství mládeže (6. – 9. třída) na Malé Fatře  

So 31. 08. Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00) 

Ne 01. 09. 
Mše svatá pro děti, žehnání školákům  
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 01. 09. Poutní mše svatá v Chlístovicích (9:00) 

Po 02. 09.  Zahájení školního roku CG (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 02. 09.  Zahájení školního roku CMŠ (9:00 – klášterní kostel) 

Pá 06. 09. Prvopáteční adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 06. 09. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 09. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

 07. a 08. 09. Koncerty skupiny Timothy (sedlecká katedrála) 

Ne 08. 09. Posvícení v Hraběšíně (10:45 – u nové kapličky) 

Ne 08. 09. Poutní mše svatá na Roztěži (15:00) 
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