
 

  

Milí farníci, 
vstupujeme do nového liturgického roku, který nám má pomáhat prožívat tajemství 
naší spásy. Během vánoční doby, která začíná v Betlémě a končí u Jordánu, si máme 
připomenout, co Ježíš prožíval od narození až do začátku svého veřejného působení.  

O jeho dětství uvažujeme, nejen o Vánocích, poměrně často. Je však užitečné 
přemýšlet i o Ježíšově skrytém životě v Nazaretě. Kromě jedné pasáže o pouti do 
Jeruzaléma a věty, že Ježíš Marii a Josefa poslouchal, „prospíval na duchu i na těle 
a byl milý Bohu i lidem“ (Lk 2,52), nemáme o tomto období žádné zprávy. Skoro 
třicet let je zahaleno tajemstvím. To však neznamená, že bychom o nich nemohli 
přemýšlet. Víme, že nám Ježíš byl 
podobný ve všem kromě hříchu, 
takže i on jedl, pracoval, pomáhal, 
povídal si s rodiči či sousedy, mod-
lil se… Všechno obyčejné a každo-
denní, co prožíváme my, prožíval 
i on, pouze zabalené do tehdejších 
kulturních a společenských reálií.  

Je neuvěřitelné, jak je pro Boha 
čas relativní. Tolik let žil ve skry-
tosti a pouze tři roky působil veřej-
ně. Není to málo? Proč čas nevyu-
žil lépe a nezačal kázat už ve dva-
ceti? Mně jako knězi je v této sou-
vislosti blízká myšlenka na spo-
lubratry, kteří v době totality ne-
mohli působit. Byli vězněni nebo 
pracovali jako dělníci, mnozí se do farností dostali až v důchodovém věku. Člověk by 
si řekl, taková škoda! Tolik nevyužitých let, kdy mohli udělat tolik práce pro Boží 
lid. A přesto se mezi věřícími setkávám s řadou svědectví o tom, kolik dobrého tito 
kněží vykonali a kolik ovoce vlastně přinesli. Byla jejich skrytost zbytečná? Pokud 
žili jako Ježíš v odevzdanosti Otci a lásce k lidem, pak určitě ne. Podobně plodná je 
také skrytá oběť rodičů vůči dětem nebo vytrvalá pomoc potřebným, o které se ni-
kdo jiný nestará...  

I když mnohdy chceme vyniknout, tajemství skrytosti a poctivě žité každoden-
nosti je Božímu životu bližší a pro nás samotné důležitější. Tento Ježíšův postoj ne-
ní třeba horečně vyhledávat. Život nám ho přináší sám. Nutné je ho přijmout a uvě-
řit, že obyčejností a skrytostí neztrácíme nic ze své důstojnosti či užitečnosti. Nao-
pak. Potřebujeme však také vědět, že vše, co je vykonáno v lásce, pokoře a důvěře 
v Boha, má nekonečný užitek. Nevíme sice, kdy se vše zúročí, ale jistě se tak stane.  

Nedychtěme tedy po věcech vysokých, ale spíše se sklánějme k věcem obyčejným 
(srov. Ř 12,16). Prožijme radost, že následujeme Ježíše Krista v nejdelším období 
jeho života, a jak nám doporučuje Matka Tereza, dělejme malé věci s velkou láskou. 

P. Jan Uhlíř 
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Adventní věnce ve školce 
Již tradiční výroba adventních věnců proběhne 
v pátek 29. listopadu od 15:00 v Církevní mateřské 
škole sv. Jakuba; jsou na ni srdečně zváni rodiče 
s dětmi, které chodí do školky. Budou připraveny 
korpusy, větvičky a ostatní zelené materiály, svíč-
ky, ozdoby, stuhy, drátek, náplně do tavné pistole. 
Rodiče prosíme, aby přinesli další přízdoby, suše-
né ovoce, popřípadě vlastní tavnou pistoli. Věnce 
se budou prodávat v kostele před a po dopolední 
bohoslužbě na první neděli adventní, výtěžek bude 
určen pro potřeby mateřské školy.  

Pozvánka na výstavu Člověk a Víra 
Až do 31. prosince mohou návštěvníci chrámu 
sv. Barbory zhlédnout výstavu velkoformátových 
fotografií společenství Člověk a Víra. Výstava je 
umístěna na empoře v prvním patře chrámu a je 
přístupná každý den od 10:00 do 17:00. 

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 

-red- 

Přednáška o františkánství 
V úterý 26. listopadu se bude po mši svaté (od 
17:45) na arciděkanství konat přednáška na téma 
františkánství ve světě. Pozvání přijal kapucín bra-
tr František Kroczek, OFMCap. 
Přednáška bude vedena formou 
talk-show moderované Honzou 
Pošťákem Pospíšilem. Bratr 
František pohovoří o františkán-
ství, o jeho zakladateli, o historii 
třetího františkánského řádu, kte
-rý se nyní nazývá Sekulární 
františkánský řád (SFŘ), ve světě 
i v Česku. Posluchačům přiblíží 
poslání terciářů a jejich postavení 
v občanské společnosti i v rámci řádových pravidel 
(řehole). Pohovoří o praktických zkušenostech 
místních společenství SFŘ u nás, o návaznosti na 
františkánské tradice, o rodině františkánských 
svatých a o rozeznání povolaní do řádového života. 

Honza Pošťák Pospíšil  

Změny bohoslužeb  
Středeční mše svaté se budou v adventní době ko-
nat v chrámu svaté Barbory, a to v obvyklém čase, 
tedy od 18:00. V období od 1. ledna (včetně) do 
Velikonoc nebudou slouženy nedělní mše svaté 
v 7:00.  

-red- 

Barbora Křivohlavá 
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Adventní věnce na faře 
Čas adventu je už za dveřmi a s ním i prodloužené večery, které dříve patřily draní 
peří, spřádání vlny a vzájemnému sdílení. Pokud máte chuť se v podobném duchu 
sejít a při té příležitosti si vyrobit vlastní adventní věnec, srdečně zveme ke společ-
nému tvoření v naší improvizované adventní dílně na arciděkanství v pátek 29. lis-
topadu od 14:00. Přineste si s sebou svůj slaměný korpus a svíčky, případně další 
komponenty, jehličí bude zajištěno. Těšíme se na vás! 

Další pozvání ke společnému adventnímu tvoření bude následovat 11. prosince, 
kdy budeme tvořit drobné dárky, kterými můžete potěšit své blízké. Budeme odlévat 
mýdlo a plstit z ovčího rouna. 

Roráty  
Letošní rorátní mše pro děti se uskuteční v sobotu 14. prosince. Děti zveme už o den 
dříve (13. prosince v 17:00) na faru v Kutné Hoře. Bylo by fajn, aby byly děti nasva-
čené, protože nejdříve si společně vyrobíme lucerničky a teprve pak bude následovat 
večeře. Na faře přespíme a ráno vyrazíme do kostela sv. Jakuba na mši svatou, která 
začíná v 7:00. Po mši se vrátíme na faru na snídani, kam zveme i rodiče. Je možné, 
aby se dítě, které se chce večerního tvoření zúčastnit, ale nechce přespat, vrátilo na 
noc domů a přišlo zase ráno. Děti s sebou potřebují: spacák, karimatku, pyžamo, 
přezůvky a hygienu (obvykle to moc nepřeháníme). Maminky prosíme o napečení 
na snídani. O večeři bude postaráno. Pokud to lze, nedávejte dětem s sebou mobily, 
my dospělí je budeme mít stále zapnuté, děti si je od nás mohou pro kontakt s rodiči 
kdykoliv půjčit. Na mši svatou jsou samozřejmě srdečně zváni všichni farníci. Může-
te se těšit také na krásný hudební doprovod, podobně jako v uplynulém roce.  

Rorátní mši svatou se stejným hudebním doprovodem můžete zažít také 
v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, kde se budou konat o týden dříve, 
tedy 7. prosince od 7:00. Další rorátní mše svaté při svíčkách budou slaveny také 
každou adventní neděli v 7:00 v chrámu sv. Barbory. 

Patricie Koubská 

Oslava svátku sv. Barbory 
Svatou Barboru si bude ve středu 4. prosince připomínat celé naše město, jehož je 
patronkou. V 17:00 začne na Palackého náměstí kulturní program, který vyvrcholí 
rozsvícením vánočního stromu. V 18:00 pak budeme slavit mši svatou v chrámu 
sv. Barbory, kterou bude celebrovat P. Pavel Jäger. Po skončení bohoslužby bude 
u východu z kostela připraveno svařené víno a něco dobrého na zub. 

-red- 

Vzkaz od svatého Mikuláše 
Milé děti, ve čtvrtek 5. prosince v 16:30 navštívím kostel sv. Jakuba a moc se těším, 
že se tam s vámi setkám. Vezměte rodiče a přijďte! 

svatý Mikuláš 

Nabídka knih v sedlecké katedrále  
V předvánoční době připomínáme, že v katedrále Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele v Sedlci je možné vybírat z široké nabídky knih vydaných zejména 
v Karmelitánském nakladatelství. Jistě se mezi nimi najdou vhodné dárky pro naše 
blízké. Katedrála je v zimním období otevřena od pondělí do soboty  
od 9:00 do 16:00 a v neděli od 11:00 do 16:00. V případě zájmu o tituly, které v ka-
tedrále neseženete, se můžete obrátit na Ludmilu Cinerovou z kanceláře sedlecké 
farnosti (tel.: 731 604 760, e-mail: cinerova@sedlec.info) -red- 
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Moje chvilka pro demokracii  
Před letními prázdninami jsem se u fary náhodou setkal s jedním zastupitelem. Bylo 
úterý večer a právě skončilo jednání městského zastupitelstva. Dotyčný vyprávěl 
o tom, jak se při jednání různé skupiny napadají, dohadují, obviňují a ze zastupitel-
stva se úplně vytrácí schopnost dělat něco společně. Protože mám již delší dobu 
z různých setkání nebo textů, které zastupitelé různě zveřejnují, podobný pocit, sta-
lo se mi toto náhodné setkání impulzem k přemýšlení o tom, co mohu já (či my 
křesťané) udělat pro to, aby se atmosféra změnila.  

Osobně je mi blízká iniciativa spolku Milion chvilek pro demokracii, která se nás 
snaží vést k přemýšlení a k občanské aktivitě. Když jsem v rádiu poslouchal vysílání 
z červnové demonstrace na Letné, kterou spolek pořádal, a zaslechl závěrečnou vý-
zvu, abychom tam, kde jsme, pořádali setkání a udělali si čas na přemýšlení a disku-
zi, respektive abychom se snažili udělat si „chvilku pro demokracii“, měl jsem jasno. 
Já jako kněz a křesťan mohu začít jednoduše a účinně. Když bude probíhat jednání 
zastupitelstva, budu všechny zúčastněné jistit modlitbou. Budu všem zastupitelům 
bez rozdílu vyprošovat moudrost, úctu, pokoru. Inspirací mi byla i zkušenost jedné 
paní z farnosti, kde jsem byl kaplanem. Když se manžel jako místostarosta účastnil 
jednání zastupitelstva, modlila se růženec a vyprošovala mu Ducha svatého.   

Když jsem nad tím více přemýšlel, uvědomil jsem si, že každý kdo má moc a zod-
povědnost, je ve větším nebezpečí a ohrožení. Je v pokušení v zápalu boje za to, co 
pokládá za správné, chtít více vítězství než spravedlnost a dobro samé. Prožívá (aniž 
si to uvědomuje) duchovní boj, ve kterém potřebuje Boží milost, aby měl odvahu 
a sílu stát na straně pravdy, spravedlnosti a dobra.  

Vím však, že modlit se potřebuji i sám za sebe. Abych si dokázal i já uchovávat 
pokoj v srdci, když s některým rozhodnutím či postojem zastupitelstva nebudu sou-
hlasit. Chci prosit Boha i za odpouštění, že se někdy příliš rychle a bez znalosti věci 
stavím na tu či onu stranu. Chci prosit o lásku k lidem, jejichž jednání odsuzuji, 
abych jim samotným dokázal žehnat a přát vše dobré. Chci prosit Pána, aby nás 
všechny chránil před zlem pýchy, nenávisti a neodpuštění. Jinými slovy, chci se za-
pojit do Boží péče o naše město a s vírou vyprošovat všem zdejším lidem požehnání.  

Pokud se chcete přidat k mé chvilce pro demokracii, pak se můžeme před kaž-
dým jednáním zastupitelstva sejít k tiché adoraci u skutečného a věčného vládce 
celého stvoření. První příležitost je v úterý 17. prosince od 16:00 do 17:00 v kostele 
sv. Jakuba. 

Domácí hospic  
Milí farníci, skoro rok se ve společných úmyslech modlíme, abychom poznali správ-
nou cestu ke zřízení hospicové služby v Kutné Hoře. 

Loni na podzim se na pastorační radě v sedlecké farnosti zrodila myšlenka zalo-
žit v našem městě domácí hospic. Jako zdravotníci, kteří o této službě už nějakou 
dobu uvažují, jsme byli pozváni tuto myšlenku pomoci naplnit. Shodli jsme se, že 
nejdůležitější bude se za vznik domácího hospice modlit, aby nám Bůh na této cestě 
požehnal a ukázal svoji vůli. Byl to rok hledání a poznávání možností. Informace 
jsme čerpali od Jany Sieberové, zakladatelky prvního domácího hospice Duha v Ho-
řicích, dále z literatury i právní legislativy.  

V té době začal v Kolíně fungovat nově založený domácí hospic Srdcem. Po roce 
má za sebou více než dvacet doprovozených pacientů. Působí v regionech Kolín, 
Kutná Hora i Čáslav. Několikrát jsme se sešli s jeho ředitelkou, Dagmar Ruferovou, 
a hledali takové řešení, ve kterém by nedocházelo ke tříštění sil. V budoucnu, dá-li 
Pán, bude  možnost otevřít v Kutné Hoře pobočku kolínského domácího hospice 
Srdcem. Děkujeme všem za modlitby, ve kterých, prosím, neustávejme. 

manželé Čermákovi 

P. Jan Uhlíř 



 

  

Příprava na první svaté přijímání  
V nadcházejícím roce se bude v našich farnostech podávat první svaté přijímání. 
Protože se jedná o mimořádnou událost v životě rodiny a farnosti jako rodiny, je 
třeba se na ni odpovídajícím způsobem připravit. Příprava na první svaté přijímání 
bude probíhat od února. Scházet se budou nejen děti, ale také jejich rodiče. Pokud 
chcete své dítko k této události připojit, prosíme vás, drazí rodiče, abyste tomu vě-
novali patřičnou pozornost, čas i úsilí. K svatému přijímání mohou přistoupit děti 
z druhých tříd a vyšších ročníků, a to za předpokladu, že chodí minimálně dva roky 
na náboženství. Pro přihlášení či další informace se obracejte do 8. ledna na Patricii 
Koubskou (tel.: 723 234 931, e-mail: patricie.koubska@khfarnost.cz). Zapojena bu-
de zcela jistě i celá farnost. Jak bude vše probíhat, se dozvíte, drazí farníci, v pravý 
čas.  

Štědrý dar pro betlémské děti  
O letošních Vánocích bude, podobně jako ve třech předchozích letech, probíhat 
sbírka, jejíž výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky 
s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska. Dům je zřizován nadačním fondem Betlém 
nenarozeným prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Nabízí 
pomoc těhotným ženám, které se ocitly bez podpory partnera, rodiny, bez materiál-
ního i informačního zázemí, a často proto přemýšlejí o ukončení života svého dítěte. 
Během pobytu v azylovém domě je jim nabídnuto kromě střechy nad hlavou také 
poradenství, doprovázení, aktivity, které pomáhají k rozvoji jejich osobnosti a ke 
zlepšení vztahu s dítětem, k tomu, aby se dokázaly začlenit do běžného života. 

V Kutné Hoře bude možnost do této sbírky přispět při půlnočních mších 
(24. prosince v 16:00 a o půlnoci) v kostele sv. Jakuba, při silvestrovské mši (31. 
prosince v 16:00) v chrámu sv. Barbory nebo v průběhu celých svátků do pokladnič-
ky – andělíčka u jesliček v kostele sv. Jakuba. Případný individuální dar je možné 
odeslat na účet veřejné sbírky nadačního fondu Betlém nenarozeným: 
2100409371/2010. Loni se vybralo více než 100 000 Kč. Jako variabilní symbol 
uveďte 1218, jako specifický symbol případně vyplňte své IČ. Pokud požadujete po-
tvrzení o daru, do poznámky k platbě napište své jméno a adresu. Více informací 
najdete na www.dlanzivotu.cz nebo www.nfbetlem.cz. 

-red- 

Žehnání domů a bytů  
V obvyklém období žehnání příbytků, tedy mezi svátky vánočními a svátkem Zjeve-
ní Páně, budou kněží k dispozici, aby požehnali místa, kde bydlíme. Pokud máte 
zájem o požehání svého domu nebo bytu, kontaktujte některého z nich, abyste si 
domluvili konkrétní termín (P. Jana Uhlíře na telefonu 777 339 233, P. Dmytra Ro-
manovského na telefonu 603 565 676). Požehnání domova trvá necelou půlhodinu, 
předem je dobré připravit misku vodou a také se zamyslet nad potřebami těch, kdo 
společně na daném místě bydlí, aby je mohli během žehnání předložit Pánu. De-
tailnější článek o žehnání domovů najdete ve Zpravodaji 5/2012 (dostupný na 
www.khfarnost.cz). 

-red- 

Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ 
Vyučování náboženství pro děti, které navštěvují 2. stupeň základní školy, bude za-
hájeno v lednu. Budeme se scházet každé pondělí od 15:50 do 16:35 na arciděkan-
ství a společně budeme poznávat a hledat smysl Božího slova. Vyučování bude zahá-
jeno hned po vánočních prázdninách, tedy 6. ledna 2020. Těším se na vás! Pokud 
ještě víte o někom, kdo by se rád zúčastnil nebo je zvědavý, vezměte ho s sebou.  

Patricie Koubská 

P. Dmytro Romanovský 
06 
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Barbora Kutilová 

Diskusní setkání 
Milé sestry, milí bratři v Kristu, v letošním roce jsme se dvakrát setkali k debatě nad 
otázkami, které vás zajímaly. Protože je naše víra živá a vyvíjí se, reaguje na výzvy 
současného světa a situace, do kterých se v životě dostáváme, vyvstává takových 
otázek spousta. Chtěla bych vás proto srdečně pozvat na další diskusní setkání, kte-
ré se uskuteční 16. února po dopolední mši svaté na arciděkanství. Téma, o kterém 
si budeme povídat a sdílet své názory, bude týden předem oznámeno. Těším se na 
společné obohacující setkání.  

07 

Ekumenické setkání na faře 
V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, ve středu 22. ledna v 18:00, se sejdeme ke 
společné modlitbě, tentokrát na arciděkanství. A to nejen proto, že v sále bude tep-
leji než v kostele sv. Jakuba. Hlavním důvodem je snaha o osobnější a spontánnější 
modlitební i lidské setkání s našimi bratřími a sestrami z jiných denominací.  

Celé setkání začne společnou modlitbou, četbou Božího slova, zpěvem a pro-
mluvou Saši Štěpánovského z Křesťanského společenství. Na tuto „oficiální“ část 
naváže posezení u kávy či sklenky vína, při kterém se budeme moci vzájemně více 
poznat a pohovořit. Každá z kutnohorských církví si navíc připraví i krátkou prezen-
taci o životě svého společenství. Všichni jste srdečně zváni! 

Marie Slavotínková 

Anna Hylská  
tel.: 731 598 862, e-mail: annahylska@seznam.cz 

Úklid kostela sv. Jakuba 
Milí přátelé, kutnohorští farníci, přijměte pozvání k této službě farnosti, úklidu kos-
tela sv. Jakuba. Práce není náročná, ale musíme jí věnovat čas. Dobrovolníci jsou 
rozděleni do skupin; pravidelný úklid vychází na každou skupinku asi čtyřikrát do 
roka na dvě hodiny. Zvažte proto, prosím, své možnosti a přihlaste se. Nový rok je 
za dveřmi, a tak je již nutné stanovit nové termíny úklidu. Teď, v období rekon-
strukcí a oprav kostela sv. Jakuba, je úklid opravdu nezbytný. I přesto, že naše úsilí, 
aby bylo uklizeno a vše dobře vypadalo, stojí větší námahu, a efekt mnohdy nespl-
ňuje očekávání. Vám, milí farníci, kteří jste se k této službě farnosti zavázali a kdo 
pomáháte s úklidem, bych chtěla moc poděkovat a zeptat se, zda chcete pokračovat 
i nadále, nebo potřebujete vystřídat a investovat své síly jinde. Těším se na vaši ode-
zvu i připomínky a nápady. Rozpis úklidu kostela pro rok 2020 bude zveřejněn na 
nástěnce nebo na stolku ve Svatém Jakubu a na stránkách farnosti.  

Pozvánka na manželské večery 
Rádi bychom vás pozvali na Manželské večery, které v naší farnosti probíhají již 
několikátým rokem. Tuto zimu plánujeme setkání vždy v pátek mezi šestou a devá-
tou hodinou večerní (čas bude přesně stanoven po dohodě s účastníky). Cyklus šesti 
setkání začne 7. února na arciděkanství. Obsahem kurzů je, kromě videa přednáško-
vé části (od Nickyho a Sily Leeových), především diskuse v páru nad daným téma-
tem. Soukromí manželů je velmi důležité, nikomu dalšímu o svém vztahu nemusí 
nic říkat. Kurz je založen na křesťanských principech, ale není jen pro věřící. Sou-
časně není primárně určen pro ty, kterým manželství troskotá, ale pro každý pár, 
který chce vyšetřit několik hodin během týdne jako čas pro partnera a pro sebe na-
vzájem. A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manželství 
lze zlepšovat.  

Pro přihlášení do kurzu prosím kontaktujte manžele Barboru a Lukáše Kutilovy 
(tel.: 721 278 478, e-mail: kutilovabarbora@gmail.com). 

P. Jan Uhlíř 

mailto:annahylska@seznam.cz
mailto:kutilovabarbora@gmail.com


 

  

Pozvánka na poutní zájezd do Francie 
Milí přátelé cestovatelé! Pomalu nám končí rok 2019 a člověk nostalgicky vzpomíná 
na krásné chvíle, které v jeho průběhu prožil s rodinou, přáteli a nebo s CK Neztrať 
se... Abyste mohli nejen vzpomínat, ale také se těšit, již jsme pro vás připravili na-
bídku poutního zájezdu na rok příští, tentokrát do severní Francie, do tajemné ob-
lasti Bretaně, za divokou i zádumčivou krajinou, megality a farními ohradami.  

Navštívíme turisticky nejatraktivnější místa Normandie, která na nás dýchnou 
bohatou a temnou historií. Oblast získala jméno podle Normanů (Vikingů), kteří 
v 9. století ovládli povodí Seiny, Loiry a Rýna. Bohatou historii připomínají zdejší 
hrady, zámky i malebná městečka. Na plážích v Normandii se odehrávaly největší 
události novodobé historie. V Chartres stojí katedrála Notre Dame z konce 12. stole-
tí, která patří mezi nejstarší a největší gotické katedrály ve Francii a byla význam-
ným poutním místem. Rouen je staré normandské město, v němž se nachází proslu-
lá gotická katedrála Notre Dame, středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na 
Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), justiční palác a orloj, galerie umění 
Musée des Beaux-Arts. V Jumiéges uvidíme ruiny nejvýznamnějšího normandského 
benediktinského kláštera, skvostnou architekturu, venkovské hrázděné domky 08 

Duchovní obnovy ve Slavoňově 
Víkendová duchovní obnova pro mládež se uskuteční od 31. ledna do 2. února, při-
hlášky shromažďuje P. Dmytro Romanovský (tel.: 603 565 676, e-mail: 
dmytro.romanovsky@khfarnost.cz).   

Následující duchovní obnova od 28. února do 1. března je určena pro ženy, kon-
taktní osobou je Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail:  
monicatrd@seznam.cz). Duchovní obnova pro muže pak bude v době od 
20. do 22. března, jako obvykle se hlaste u Ladislava Vokouna (tel.: 602 668 820, 
e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com. Duchovní obnovy pro muže a ženy povede 
P. Jan Uhlíř. 

-red- 

P. Elias Vella v Kutné Hoře  
V termínu od 21. do 23. února chystá sedlecká farnost duchovní obnovu – víkendo-
vý seminář s P. Eliasem Vellou. Vzhledem k atraktivitě této akce a v očekávání vel-
kého zájmu prosíme zájemce, aby si hlídali internetové stránky sedlecké farnosti, 
kde bude pro tuto akci již brzy spuštěn rezervační systém. Veškeré informace nalez-
nete v nejbližší době na www.sedlec.info, budete na ně upozorněni také v ohláškách.  

E-vstupenky aneb online prodej vstupenek 
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora  a Římskokatolická farnost 
Kutná Hora - Sedlec po několika měsících vývoje spustí online prodej vstupenek. 
Nový prodej se týká památek, které jsou otevřené návštěvníkům a které farnosti 
spravují, tedy chrámu sv. Barbory, katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 
Křtitele a kostela Všech svatých s kostnicí.  

Obě farnosti tak chtějí zlepšit dostupnost prodeje vstupenek, které lze nyní kou-
pit samostatně nebo ve formě velmi populární trojvstupenky na dvou prodejních 
místech - přímo v chrámu sv. Barbory a v nově vybudovaných pokladnách v budo-
vě Informačního centra Kutná Hora - Sedlec. 

Nový online prodej bude spuštěn v neděli 1. února a zástupci obou farností si od 
tohoto kroku slibují, že se část prodeje přesune z velmi exponovaných prodejen prá-
vě na nově otevřený webový obchod. Zároveň ho vnímají jako udržitelnou, moderní 
službu turistům, kteří do výše zmiňovaných památek míří z celého světa.  

Radka Krejčí 

-red- 
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s doškovými střechami. V Giverny je možné vidět dům, kde žil od roku 1883 až do 
své smrti v roce 1926 malíř Claude Monet; řada asi 250 malířových obrazů nazvaná 
Lekníny vznikla právě zde, v přilehlé zahradě. V Les Andelys podnikneme výstup na 
zříceninu mohutného hradu Château Gaillard Richarda Lví srdce, který se tyčí vyso-
ko nad Seinou a krajinou jejích meandrů. Na Alabastrovém pobřeží budeme obdivo-
vat skaliska prudce spadající na oblázkové pláže oceánu. Navštívíme města Étretat 
i Honfleur. Nesmíme minout Lisieux, kde v konkatedrále uctíme ostatky mladé kar-
melitánské světice, Terezie od Dítěte Ježíše, která zde zemřela roku 1897. V Colle-
ville sur Mer se zastavíme na americkém hřbitově, uvidíme neblaze proslulé pláže 
Omaha a Arromanches s památníkem a muzeem vylodění. V Bayeux nás čeká ka-
tedrála a Muzeum tapisérie z Bayeux s výšivkou z 11. století, dozvíme se nejzajíma-
vější informace z dějin Normanů (bitva Viléma Dobyvatele s králem Haroldem 
u Hastingsu v r. 1066). Nachází se zde Muzeum bitvy o Normandii zaměřené na 
vojenskou techniku. V Caen, hlavním městě departementu Calvados, budeme obdi-
vovat extériery hradu Viléma Dobyvatele, budovu opatství nebo Památník míru. 
Pobřeží růžové žuly je část severního pobřeží Bretaně, charakterizovaná skalami 
a velikými balvany z narůžovělé žuly. V Guimilliau se nachází kamenný kostel 
sv. Miliau s bohatě zdobeným jižním průčelím a jedna z nejproslulejších bretaň-
ských kalvárií, kamenných sousoší zpodobňujících Kristovo ukřižování, která čítá 
na 200 soch. Farní dvůr ve St. Théogonnec patří k nejúplnějším v Bretani, dochova-
la se zde kamenná kalvárie a kostnice. Navštívíme také přírodní park D´Armorique 
a pochopitelně klášter a opatství Mont St. Michel, jedno z nejvýznamnějších 
a nejnavštěvovanějších francouzských poutních míst středověku. Saint Malo je měs-
to mořeplavců a pirátů, pocházel odtud například objevitel Kanady Jacques Cartier. 
V městečku Dinan uvidíme věž s orlojem, anglické zahrady a přístav. Pak už bude 
naše cesta směřovat do Paříže, kde navštívíme Pantheon, Sorbonnu, Latinskou 
čtvrť, chrám Notre Dame, bývalý královský palác Conciergerie s vězením, Sainte-
Chapelle, Kulturní centrum Pompidou, Louver, Vítězný oblouk, kterým končí zná-
má třída Champs Elysées, čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur a Eiffelovu věž.  

Termín zájezdu je stanoven na 9. – 19. července. Odjíždět budeme ve čtvrtek 
podvečer, vrátíme se v neděli v odpoledních hodinách. Cena 13 500 Kč zahrnuje 
dopravu, osm noclehů se snídaní; nezahrnuje vstupy a pojištění. Zálohu ve výši 
7 000 Kč bude nutné uhradit do 31. ledna, zbývajících 6 500 Kč pak do 31. května.  

Závazné přihlášky zasílejte do 31. prosince na e-mailovou adresu moni-
catrd@seznam.cz nebo mi je předejte osobně v kostelích. Pokud se přihlásí méně 
než 40 účastníků, zájezd se neuskuteční. 

Těším se na viděnou a na nové zážitky, které jsou zaručeny netradičním progra-
mem, úžasnými průvodci P. Janem a P. Radkem a také skvělým společenstvím ces-
tovatelů. 

Závazná přihláška na poutní zájezd do Francie (9. – 19. července 2020) 
 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Datum a místo narození:     

Číslo cestovního dokladu (pas/OP): 

Kontaktní telefon a e-mail: 
 

V Kutné Hoře dne:     Podpis: 

Monika Trdličková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1897
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/colleville/
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/colleville/
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/muzeum-vylodeni/
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/tapiserie-z-bayeux/
https://www.geops.cz/zajezdy/francie/normandie/
https://www.geops.cz/zajezdy/francie/bretan/
https://www.geops.cz/zajezdy/francie/bretan/
https://www.geops.cz/zajezdy/kanada/
https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/zahrady/
https://www.ckmayer.cz/zajezdy/francie/eiffelova-vez.html
mailto:monicatrd@seznam.cz
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Farní knihovna 
Milí přátelé, v novém zpravodaji vám chci představit další tituly, které stojí za po-
zornost. První z nich je kniha P. Bohumila Víta Tajovského Člověk musí hořeti. Jde 
o rozhovor s novináři Alešem Palánem a Janem Paulasem. Vzpomínky byly nahrá-
vány od dubna 1998 do srpna 1999 na diktafon a brzy na to byla kniha připravena 
k vydání. Ale P. Tajovský se jejího vydání nedočkal, po autorizaci v prosinci 1999 
zemřel v želivském klášteře. Předmluvu ke knize připravil P. Anastáz Opasek jako 
svůj poslední text, neboť i on v roce 1999 odešel na věčnost. V ní uvažuje o tom, proč 
byly cesty jeho a P. Tajovského tak rozdílné, když byli oba zvoleni opaty ve velmi 
mladém věku, ve stejnou dobu, oba prošli stejnými komunistickými lágry a jejich 
přátelství trvalo již od dětství. Ze vzpomínek P. Tajovského nám vyplyne průběh 
dějin celého 20. století. Již jako student vstoupil k premonstrátům do Želiva, 
v r. 1948 byl zvolen opatem. Hned na to ale byl prohlášen nepřítelem národa a po-

čátkem r. 1950 zatčen a odsouzen v prvním proce-
su s církevními představiteli k odnětí svobody na 
20 let. Za 10 let putování po lágrech byl propuštěn 
a vrátil se se značně podlomeným zdravím. V roce 
1985 mu režim umožnil vycestovat do Říma, kde 
se setkal a papežem Janem Pavlem II. a také 
s přítelem Anastázem. V r. 1968 se zúčastnil gene-
rální kapituly řádu v Rakousku jako premonstrát-
ský opat, zároveň však odmítl nabízenou emigraci. 
Situace naopak využil k návštěvě dalších klášterů 
v Evropě. Po návratu byl za to odměněn odnětím 
státního souhlasu. Až teprve po revoluci se ujal 
své funkce opata (podobně jako P. Opasek). Kniha 
je doplněna vzpomínkami přátel P. Tajovského; 

na setkání s ním vzpomínají například jeho studenti z humpoleckého gymnázia, 
známé osobnosti Vysočiny, kolegové profesoři i spoluvězni z lágrů. Dále jsou zde 
fotografie z autorova archivu, které jsou velmi cenné, neboť část dokumentů se ztra-
tila při likvidaci kláštera. Zajímavé jsou i zveřejněné dokumenty z archivů StB. 

Další knihou, kterou bych vám ráda představila, je příběh P. Reného Luca Vy-
choval mě gangster. Autor v současné době žije ve Francii a ve své kazatelské čin-
nosti se orientuje zejména na mladé lidi. Se svým příběhem navštívil již mnoho ze-
mí a přednášel i v Čechách na charismatické konferenci v Brně. Jeho příběh potvr-
zuje, že Boží cesty mnohdy vedou člověka tam, kam by ho ani nenapadlo. P. René se 
narodil do neúplné rodiny se čtyřmi sourozenci. Jeho matka strávila život po boku 
mnoha různých „otců“, zatímco on sám svého vlastního vůbec nepoznal. Vychovával 
ho matčin druh, který všechny často bil, měl problém se zákonem a po návratu 
z vězení se nakonec před očima chlapce zastřelil. René absencí svého otce velmi tr-
pěl a celý pozdější život se ho pokoušel nalézt. Jeho matka je přes všechny rány osu-
du věřící žena a vezme svého dospívajícího syna na charismatickou konferenci, kde 
káže bývalý vůdce gangu. Tady poprvé René uslyší autentické svědectví o setkání 
s Kristem a jeho divoký život dostává nový směr. Seznamuje se s hnutím charisma-
tické obnovy a s otcem Danielem Angem. Dokonce s nimi později odjíždí na misii do 
válečného Libanonu. Stává se studentem bohosloví a nakonec je i vysvěcen na kně-
ze. Nejpůsobivější z celé knihy, alespoň dle mého mínění, je návštěva věznice na 
Elbě, kde s vězni vytváří pašijové hry, do nichž zakomponuje i svůj životní příběh.  

Knihy vám rádi zapůjčíme po nedělní mši svaté nebo v pracovní době farní kan-
celáře. Příště se můžete těšit na anotaci knihy P. Františka Radkovského V Boží re-
žii. Milena Pfaifrová 



 

  
11 

Jednání pastorační rady 6. listopadu 
Poslední setkání současné pastorační rady se neslo v duchu reflexe uplynulých čtyř 
let a způsobu, jakým rada pracovala. Členové (přítomni byli všichni) se v zásadě 
shodli, že jednání byla někdy náročná a o některých tématech se diskutovalo možná 
až příliš detailně, nicméně právě z takových debat nakonec vycházely nejlepší nápa-
dy a rozhodnutí. Také se postupně zlepšovala „kultura diskuse“, členové se zdoko-
nalovali ve vzájemném naslouchání a konstruktivním jednání. Důležitá byla práce 
pastoračního výboru, který připravoval program některých jednání. Počáteční po-
chyby o tom, zda patnáct členů není příliš, se nakonec zdají být zbytečné, i když pro 
jmenování nové pastorační rady nynější členové doporučují, aby P. Uhlíř zvážil 
menší počet. Podrobnosti o chystaných volbách najdete v samostatném článku níže. 

K hodnocení nedávných událostí a akcí: misijní rok a měsíc říjen přinesly do far-
nosti nový důraz na evangelizaci. Všechny dílčí aktivity se podařily, zejména Modlit-
by za ulice je potřeba ohodnotit jako skvělý a originální projekt, který oslovil široké 
spektrum lidí. Posvícení s Během pro zvon a další aktivity pro veřejnost mají velký 
preevangelizační potenciál, rozšiřují povědomí o farnosti mezi našimi spoluobčany; 
nicméně zvaní nových lidí přímo na bohoslužbu bylo nedotažené a nepřineslo patr-
ně žádné viditelné výsledky. Pozitivně byla hodnocena společná pouť z naší farnosti 
na posvícení v Sedlci, rada ji doporučuje za rok zopakovat. 

Pastorační rada dále stručně probrala nutné přípravy a rozdělení úkolů na miku-
lášské setkání pro děti, na adventní duchovní obnovu, vánoční bohoslužby, na eku-
menické setkání a setkání dobrovolníků. Schválila také návrh na dotazníkový prů-
zkum ohledně aktivit ve farnosti, který připravila Patricie Koubská. O vyplnění do-
tazníku budou požádáni všichni členové farnosti v únoru příštího roku.  

Důkladné diskusi bylo také podrobena otázka role a podpory malých společen-
ství ve farnosti; toto bylo stanoveno jako téma pro rok 2020. Cílem je, aby všichni 
farníci měli možnost patřit do společenství, ve kterém budou moci prožívat a sdílet 
víru; a aby také nově příchozí (absolventi Alfy, čerstvě pokřtění atd.) v těchto spole-
čenstvích nacházeli přijetí a mohli tak zakořenit svůj křesťanský život. P. Uhlíř se 
v příštím roce sejde se zástupci existujících společenství a bude s nimi hledat cestu, 
jak tento ideál naplňovat. Tématu se bude rovněž věnovat nová pastorační rada. 

V závěru jednání P. Uhlíř poděkoval všem členům za čtyřletou službu. Díky za 
spolupráci a inspiraci vyslovil rovněž P. Romanovský, který se těší, že bude z této 
zkušenosti čerpat i ve svém samostatném působišti.   

Pastorační a ekonomická rada farnosti 

Volby do pastorační rady farnosti 
Současnému obsazení končí mandát a v lednu je třeba zvolit novou pastorační radu. 
Ta bude podle stanov volena na čtyři roky. Vhodné kandidáty budete moci navrh-
nout do 12. ledna, lístečky s jejich jmény vhodíte do připravených krabiček v koste-
lích, případně zašlete na email malikf@centrum.cz. Pro snadnější komunikaci uví-
táme, pokud nám poskytnete na kandidáty i kontakt. P. Jan Uhlíř posléze navržené 
farníky osloví, zda by v případě zvolení byli ochotni tuto službu přijmout. Teprve 
ten, kdo bude se svou kandidaturou souhlasit, bude zapsán na oficiální kandidátku. 

V neděli 19. ledna budou všichni kandidáti při bohoslužbě u Sv. Jakuba předsta-
veni farnosti. Samotné volby proběhnou 26. ledna. Volit budeme pět členů následu-
jícím způsobem: předchozí neděli (19. ledna) každý dospělý farník dostane volební 
lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše pět kandidátů; takto vyplněný volební lístek 
odevzdá v neděli 26. ledna do volební urny v kostele. Všechny hlasy spočítá volební 
komise pod vedením Františka Malíka a výsledek bude o týden později uveřejněn. 

-red- 

František Malík 

https://mail.centrum.cz/#composeto


 

  

Nová ekonomická rada farnosti 
S platností od 1. listopadu 2019 byla na další dva roky jmenována Ekonomická rada 
farnosti. Jejími členy, kromě P. Jana Uhlíře, jsou Marie Kárníková, Tomáš Kecl 
a Robert Krejčí. Mandát zvoleného zástupce Pastorační rady farnosti, Lukáše Kutila, 
trvá dále. 

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem, který pomáhá 
duchovnímu správci farnosti ve správě majetku s péčí řádného hospodáře.  
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-red- 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Máme za sebou první podzimní měsíce, ale protože počasí je stále teplé a příjemné, 
podnikli jsme několik společných akcí a výletů. Ve školce jsme slavili svátek sv. Vác-
lava. Nejdříve jsme si povídali o dveřích, vratech a branách. Zkoušeli jsme otevřít 
dveře, postavili jsme bránu. Všechny vrata, brány a dveře, o kterých hovoříme, jsou 
místy, která se nacházejí na hranici dvou prostorů. Povídali jsme si o tom, co by-
chom dělali pro naše knížectví, kdybychom byli knížata nebo kněžny. Vyprávěli 
jsme si o knížeti Václavovi, který se celý život snažil lidi tam, kde byli rozdělení, po-
kojnými prostředky zase spojovat. Podobně jako se otevírají dveře, aby spojily různé 
prostory. Nakonec jsme se šli s dětmi podívat do Vlašského dvora, kdy jsme našli 
sochu sv. Václava. Naše povídání jsme zakončili vycházkou na vinice u sv. Barbory. 

V říjnu jsme se 
s dětmi věnovali 
drakům. S dětmi 
jsme si vyrobili 
papírového draka 
a šli jsme ho pouš-
tět na Rovina. Na 
Rovinách je nově 
otevřená environ-
mentální stezka 
s naučnými tabule-
mi. Protože jednou 
z priorit „naší“ pe-
dagogiky Franze 
Ketta je také úcta 
k životu ve všech 
jeho formách, rádi 
využíváme i mož-
ností, které nám 
nabízí okolí Kutné 
Hory. V polovině října jsme byli společně s mateřskou školou z Malína na výletě 
v Dýňovém světě na statku u Pipků. Děti běhaly v dřevěném  a dýňovém labyrintu. 
Největší radost měly ze slámových hradů a bazénu. Potěšily se se zvířaty typickými 
pro český venkov. Do školky jsme si kromě spousty zážitků odvezli i velkou dýni na 
vydlabávání.  

Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Čáslavi jsme s dětmi oslavili Den 
stromů. Studentky si pro děti připravili řadu soutěží a úkolů ve Sklenářově dolíku. 
Děti si vytvořily lístečkového skřítka, skládaly puzzle, poznávaly, kde zvířata žijí. 
Nechyběl ani slalom mezi stromy či sbírání odpadků. Oslava Dne stromů se vydaři-
la, děti i studentky si společný den užily. Velký dík patří nejen studentkám, ale 
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Barbora Křivohlavá 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Školní rok 2019/20 jsme zahájili 2. září v kostele sv. Jakuba mší svatou, kterou ce-
lebroval biskupský vikář pro školství Prokop Brož. Následující tři dny strávila prima 
na Dnech poznávání v Jeníkově u Hlinska. Na stejné místo odjela tercie o dva týdny 
později, aby zde pobyla rovněž tři dny v rámci Dnů pro duši. Další školní mše svatá 
se konala 3. října v klášterním kostele.  

Studenti gymnázia se i v letošním roce zapojili do charitativního projektu Svět-
luška Nadačního fondu Českého rozhlasu. V rámci Dnů evropského dědictví se brá-
ny školy, resp. voršilského kláštera, otevřely turistům. Komentované prohlídky, 
o které se postarali pedagogové školy, se uskutečnily 7. září. Nějaký čas již funguje 
spolek absolventů gymnázia Ursulus, který zorganizoval v polovině září neformální 
setkání studentů, absolventů i učitelů na klášterní zahradě. První říjnový týden vy-
razila kvinta na tradiční poznávací zájezd do Londýna. Pobytem španělských stu-
dentů ze školy IES Andreu Sempere v Alcoy pokračoval projekt Erasmus+ této školy 
a našeho gymnázia. Španělští hosté navštívili turisticky zajímavá místa nejen 
v Kutné Hoře, ale i v širším regionu, a společně s našimi studenty pracovali na pro-
jektu, jehož výstupem je tvoření méně známých tras pro mobilní aplikaci, videozá-
znamů kulturních a přírodních zajímavostí Alcoy a Kutné Hory, a to ve španělštině, 
češtině, angličtině a valencijštině. Studenti kvarty uskutečnili v polovině října vý-
tvarně-hudební exkurzi do Prahy. V Paláci Kinských navštívili výstavu Francouzský 
impresionismus a v gotickém domě U Kamenného zvonu zhlédli výstavu Zvuky/
kódy/obrazy. Měli možnost si vyzkoušet interaktivní výtvarně-zvukové instalace. 
Proběhly i další exkurze. Třídy kvinta a sekunda navštívily Planetárium v Hradci 
králové, oktáva firmu TPCA v Kolíně, prima Archeopark ve Všestarech a nejvyšší 
ročníky zhlédly ve dvou termínech anglické divadlo v Praze. Studenti gymnázia také 
zazpívali klientům kutnohorské LDN. V Městské knihovně besedovala sexta v rámci 
výuky literatury se scénáristou a spisovatelem Arnoštem Vašíčkem.  

V letošním roce si připomínáme 30. výročí tzv. sametové revoluce, události, kte-
rá znamenala přechod od komunistické diktatury k demokracii. V prostorách školy 
byla instalována putovní výstava s názvem Střípky revoluce, která seznámila stu-
denty s událostmi roku 1989. Zajímavé bylo, že byla interaktivní, studenti si mohli 
pomocí QR kódu stáhnout aplikaci, která umožnila fotografie na jednotlivých pane-
lech rozhýbat. Na měsíc listopad je k těmto významným událostem naplánováno 
ještě několik dalších akcí. 

i pedagogům školy, kteří nám tuto společnou akci umožnili. K oslavě Dne stromů se 
připojili také rodiče. Od jedné maminky jsme dostali mladý třešňový stromek, který 
jsme zasadili v zahradě školky a v červnu snad ochutnáme jeho první plody. 

K podzimu patří neodmyslitelně také výlovy rybníků. Navštívili jsme rybářství 
Haering na Vrchlici. O prvním listopadovém víkendu zde probíhal výlov rybníka, po 
kterém rybáři dětem nechali na ukázku v kádi ryby, které zde chovají. Největší 
úspěch mělo, když si děti mohly ryby pohladit. Cestou zpět jsme sbírali přírodniny, 
které jsme pak použili na výrobu lucerniček do průvodu sv. Martina.  

V pátek 29. listopadu nás čeká tradiční dílna adventních věnců. Rodiče s dětmi 
vyrobí zelené adventní věnce zdobené svíčkami a různým přírodním materiálem. 
Tyto věnce bude možné zakoupit první adventní neděli v kostele při dopolední bo-
hoslužbě. Výtěžek bychom chtěli letos věnovat na dárky pro děti.  

Zároveň bychom vás chtěli pozvat na společnou modlitbu za školku, děti a jejich 
rodiny. Můžete přijít přímo do prostor školky ve středu 11. prosince ve 20:30. 

Stanislava Lisková 
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Oblastní charita Kutná Hora 
Vás zve k účasti na  

 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 

2020 
 

Sbírka bude probíhat na Kutnohorsku, Čáslavsku  
a Poděbradsku 4. - 12. ledna 2020 

 

V Kutné Hoře se sbírka uskuteční  
v sobotu 11. ledna 2020 

 

Z výtěžku sbírky bychom rádi 
  podpořili služby Střediska Na Sioně pro rodiny dětí s handicapem, pořídili  

automobil pro terénní služby střediska 

  zajistili provoz Dobrovolnického centra, které koordinuje práci dobrovolníků 
v nemocnicích, domovech pro seniory a střediscích charity 

  realizovali příměstské tábory Rodinného centra Kopretina a aktivity  
pro školní a předškolní děti Centra Maják 

 

Děkujeme vám předem jménem všech potřebných za vaši podporu  
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Marcela Mommersová  

Oblastní charita Kutná Hora 

Pozvánka na 6. ples neziskových organizací 
Zveme vás na šestý společný ples kutnohorských neziskových organizací, který se 
uskuteční v sobotu 15. února od 20:00 v KD Lorec. Těšit se můžete tentokrát na 
hudbu v podání orchestru JEL-BAND, tombolu, občerstvení i tradiční soutěže. Vý-
těžek plesu bude opět věnován na údržbu obnoveného Sklenářova dolíku. Rádi se 
s vámi setkáme, přijďte si zatančit a užít si s námi společný večer. 

Poděkování týmu rané péče ze Střediska na Sioně a výsledek benefiční-
ho turnaje Sion Charity cup 2019 
Středisko Na Sioně děkuje bowlingovému týmu Kostelních myší z kutnohorské far-
nosti za příspěvek a účast na historicky prvním benefičním bowlingovém turnaji 
Sion Charity cup 2019. Vybralo se celkem 55 000 Kč. Výtěžek se stal součástí sbírky 
Dáme auto na pořízení nového automobilu, kterým jezdí vyškolené sociální pra-
covnice do rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. V tuto chvíli je vybráno 81 % 
z celkových 250 000 Kč, které jsou na pořízení vozidla potřeba. Děkujeme, velmi si 
Vaší podpory vážíme. 

Svatomartinský průvod 
Svatý Martin ani tento rok děti nezklamal a přijel 11. listopadu na bílém koni pod 
lípu před arciděkanství. Odtud se průvod s více než 750 lidmi vydal centrem města 
a kutnohorskými uličkami k chrámu svaté Barbory, kde dramatický kroužek základ-
ní umělecké školy sehrál scénku ze života svatého Martina. Svatý Martin se narodil 
v rodině setníka v římské provincii Panonii. Podle legendy v zimě, když projížděl 
městskou branou, spatřil chladem se třesoucího chudáka. Protože neměl u sebe nic, 
rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval. Následující noci se mu zdálo, že 
vidí Spasitele oděného do jím darované poloviny pláště. Martinovo milosrdenství, 
kdy se rozdělil s trpícím, je útěchou a zábleskem naděje i pro nás. Tradice lampió-
nových průvodů tuto skutečnost symbolicky odráží; podobně jako sv. Martin máme 
být i my těmi, kteří přináší světlo do tmy. Tuto myšlenku jsme si připomněli na zá-
věr průvodu, kdy jsme v tichosti prošli setmělým chrámem svaté Barbory a před 
kaplí sv. Martina zapálili svíčku.  

kutnohorské neziskovky 

Napsali jste... 

Duchovní obnova seniorů   
Září, září volá do školy… To je začátek jedné písničky, kterou všichni známe. Nás 
sice (myslím nás, seniory) už září do školy nevolá, ale je pro nás důležitým měsícem 
v roce. Každý rok totiž odjíždíme na duchovní obnovu do Slavoňova. Tak se stalo 
i letos, ve dnech 22. – 24. září. Vyrazili jsme z Kutné Hory přesně v 15:00 od fary, 
cesta ubývala při modlitbě růžence a v 17:00 jsme byli na místě. Letos nás jelo 24, 
byli mezi námi i čtyři noví senioři.  

Hned po večeři se ujal slova otec Dmytro, požádal nás o ztišení a rovnou nám 
také vysvětlil, jak je pro nás důležité. Všichni jsme se tou radou snažili řídit. Před 
spaním jsme zhlédli krátký film. V tichosti jsme vytrvali i celé dopoledne, při před-
náškách. V poledne nás navštívil vzácný host, Mons. Vladimír Hronek, všechny nás 
jeho přítomnost potěšila. Odpolední program začal mší svatou ve farním kostele, 
kde otec Hronek nyní působí. Je to roubený kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. 

Marcela Mommersová  



 

  

Svědectví z katechumenátu 
Jmenuji se Petra a na začátku října jsem byla při mši svaté v kostele sv. Jakuba při-
jata mezi katechumeny. Tím jsem vstoupila do období bezprostřední přípravy na 
křest. Odpovídám tím na Boží zavolání. Bůh mě volá už dávno, měla jsem však  
spoustu „ale“, která byla snad snazší obejít, nepátrat a nehledat odpovědi na mé 
otázky. Až se smrtí člověka mně velmi blízkého jsem poprvé mohla cítit něco nepo-
psatelného, něco tak „Božího“, co nebylo možné ignorovat. Rozhodla jsem se Boha 
následovat, poznávat ho.  Tak jsem začala s kurzem Alfa, což bylo perfektní rozhod-
nutí. Má touha po poznání Boha ještě zesílila. Křest považuji za logické vyústění své 
cesty a neskrývám radost z toho, že jsem mohla vstoupit při tak nádherném obřadu 
do katechumenátu. Děkuji všem, že stojíte při nás, katechumenech. Děkujeme vám 
za každou modlitbu, kterou nám věnujete. Zlo o nás neustále usiluje, ale jsme pevně 
rozhodnuti nad ním zvítězit, společně s vámi, společně s Bohem.  

Patricie Koubská 

Petra 

Společné tvoření pro děti a seniory na faře 
V polovině měsíce října jsme se sešli s dětmi z církevní mateřské školky na faře ke 
společnému tvoření. Původně jsme plánovali, že s námi budou i senioři, ale nakonec 
z nich nikdo nedorazil. Chtěli jsme společný čas věnovat výrobě růženců z ovčího 
rouna. I přesto, že jsme nakonec ve farní kuchyni byli jen s dětmi a museli jsme tro-
chu improvizovat, podařilo se nám vyrobit nejen růžence, ale i krásné gumičky 
s plstěnými kuličkami pro maminky do vlasů. Doufáme, milí senioři, že příště vás už 
nalákáme a přidáte se k nám.  

16 

Olinka Lomová 

Oslava 30. výročí založení Slunečního kmene 
V pátek 18. října večer jsme se sešli v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, 
abychom oslavili třicet let existence Slunečního kmene. První částí oslavy byla dě-
kovná mše svatá, kterou celebroval P. Karel Moravec. Po mši ještě na všechny zú-
častněné čekalo v zadní části katedrály občerstvení a také překvapení: oboustranná 
nástěnka s fotkami ze schůzek a táborů, která zachycuje uplynulých třicet let Slu-
nečního kmene od jeho vzniku až do současnosti.  

Na tuto velkolepou oslavu dorazilo mnoho současných i dřívějších členů Sluneč-
ního kmene, včetně bývalých náčelníků a zakladatelů. Nakonec největší radostí pro 
všechny zúčastněné bylo, že za uplynulých třicet let se ve Slunečním kmeni vystřída-
lo nespočet mladých kluků, kteří mezi sebou navázali přátelství na celý život a i po 
tak dlouhé době se Sluneční kmen stále schází a je otevřen dalším členům. 

Martin Siegel ml. 

Poté jsme společně odjeli do Rokole, kde nás čekala křížová cesta. Počasí bylo nád-
herné a my jsme za zpěvu písně zbožně kráčeli jednoho zastavení k druhému. Sice 
jsme se nemohli zúčastnit všichni, kvůli různým zdravotním omezením, ale i tak nás 
bylo dost. Večer jsme zakusili hluboký prožitek při adoraci. Před Nejsvětější Svátost 
jsme složili mnoho svých díků, proseb a vyznání víry. V úterý dopoledne jsme se 
sešli v rokolské kapličce na mši svatou a tam jsme se také rozloučili s Pannou Marii 
Schönstattskou. Přednesli jsme jí své prosby a prosili ji o přímluvu, abychom se u ní 
mohli sejít i napřesrok, poděkovat za další uplynulý rok a prosit ji o další přímluvy 
u našeho Pána. Odjížděli jsme radostní a posilnění Duchem svatým a v pořádku se 
vrátili do Kutné Hory.  

Poděkování patří P. Dmytrovi za pěkný program, poučné přednášky a čas, který 
nám  věnoval. Vřelé díky patří též naší Monice Trdličkové: Moniko, dobrá a starost-
livá duše našich seniorských duchovních obnov, moc ti děkujeme za tvoji obětavost 
a péči, kterou nám seniorům dáváš!           
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Večerní pouť za běh  
V předvečer posvícenského víkendu jsme se sešli pod lípou před arciděkanstvím, 
abychom se vydali poutí po cestě, kudy následující den povede trasa již tradičního 
Běhu pro zvon. Bylo nás něco kolem dvaceti, včetně několika malých dětí. Nízké 
slunce už pomalu ztrácelo na své síle a na budovy kolem nás padal soumrak. Otec 
Jan nás pozdravil a rozdal nám lístečky, na které jsme si mohli poznamenat, za ko-
ho svou pouť chceme jít, na koho při ní myslet. Vyrazili jsme v tichosti, tma se sná-
šela velice rychle, takže v lese nad Královskou cestou jsme šli už úplně potmě. Světla 
baterek ostře rozkrajovala temnotu, trochu jsme ve svahu klopýtali a navzájem si 
pomáhali. Na cestě nás čekala dvě zastavení, která nás vybízela k rozjímání nad 
smyslem běhu a tématem letošního běhu – svobodou. Třetí zastavení nám svým 
osobním svědectvím naplnil Honza Pošťák Pospíšil. Na závěr pouti jsme vešli do 
kostela sv. Jakuba osvětleného jen světlem paškálu a za svitu útlých svíček zapále-
ných právě od něj jsme do ticha přednesli Bohu své přímluvné modlitby. Myslím, že 
pro všechny zúčastněné byla pouť silným zážitkem, znásobeným hlubokým prožit-
kem noci a krásou jednoduché liturgie v kostele.  

O posvícení a Modlitbách za ulice 
Během posvícení u Sv. Jakuba jsme slavnostně zakončili naše společné půlroční 
úsilí na aktivitě Modlitby za ulice. 

Přišlo mi hezké, že jsme během mše symbolicky proměnili naše pozemské snahy. 
Tím, že se během liturgie stuhy povznesly trochu výš ke klenbám kostela, předložili 
jsme modlitby a starost o naše 
město Pánu. 

Myslím, že dílo se zdařilo, po-
vzbudilo mnohé lidi, ohlasů se 
dostavilo nad očekávání. Dokonce 
nás oslovila Papežská misijní díla, 
aby vyzkoušená aktivita mohla 
sloužit a nabídnout inspiraci i dal-
ším lidem v jiných farnostech. 
Vlastně vše se zdá být úspěšné… 

Jenže doma mi stále trčí jedna 
kartička s názvem ulice, kterou 
jsem si vybrala a za kterou jsem se 
doteď nepomodlila. Už za ni ani 
nezavěsím stuhu k ostatním do 
hroznu. Možná je to ulice, ve které 
žijí lidé a fungují instituce, který-
mi doteď nepřiznaně pohrdám, 
možná jim i něco závidím. Myslím, 
že za tuto ulici, která mi tu zbyla, 
se potřebuji pomodlit především 
já, že mou modlitbu nepotřebují 
tolik ti dotyční jako já sama. Po-
třebuji se za ně zkusit pomodlit.  

Pachuť, která mi kvůli zbylé kartičce za touto aktivitou zůstala, je pro mě možná 
dalším podnětem. Sama jsem se za toho půl roku příliš misionářsky nepředvedla, 
ale nakonec si alespoň uvědomuji stále přítomnou Boží milost, která mě přijímá 
i s nedokonalostmi. Věřím, že Pánu Bohu jsou nakonec nějaké jednolící atlasové 
stuhy putna a že přijme mou modlitbu za ulici i bez nich, po termínu. Vnímám 

Patricie Koubská 

Symbolika Modliteb za ulice 
Hrozen stuh představuje dobré plody odevzda-
né Bohu. Symbolizuje sílu a účinnost modliteb 
společenství, které sdílí jednu víru. Tam, kde 
jsou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je On 
uprostřed nich. Jednotlivě bychom stuhu po 
stuze ke klenbám těžko dostávali, to, že jsou 
spojené a drží pohromadě, je uschopňuje 
k tomu, aby se vznesly výš. 

Kovová krychle, do které jsme stuhy zavě-
šovali, měla v celé aktivitě rovněž svůj význam 
a její roli jsem si nejvíce uvědomovala právě 
během pozvednutí stuh ke klenbám kostela. 
Krychle představuje církev, která je pro křes-
ťana rámcem, předpokladem zdařilého koná-
ní. Vyrůstá ze země a poskytuje pevnou oporu 
pro dobré dílo. My (každý z nás) tvoříme její 
obsah. Náš pozemský život potřebuje řád, pra-
vidla a hranice. V dnešní době všech možných 
chutí a nabídek nám církev jako instituce po-
skytuje jasně vymezený a bezpečný prostor, 
jehož naplněním je život každého z nás jako 
jednotlivce i jako společenství. 



 

  

Duchovní obnova rodin 

Pořád tomu ještě říkáme duchovní obnova, i kdyz otec Jenda se při tomto označení 

notně ošívá. Ale nic naplat, pro nás, rodiče malých dětí, je tento každoroční 
společný víkend ve Slavoňově významně obnovující, a nad naším každodenním 
standardem vysoko vyniká i svou duchovností. Děti míváme s sebou, a každý rok 
jich je víc. A tak není úplně myslitelné, abychom se na tři dny ponořili do ticha 

a rozjímání. Ale o to více si užíváme společné chvíle, hladově chňapeme po každém 
kousku přednášky, který si můžeme v klidu vyslechnout, a modlitbě, která má 
v tomto společenství velkou sílu. Mně pravidelně i slza ukápne.  

Letos jsme dostali navrch i krásné počasí, takže sobotní odpoledne jsme strávili 
venku, cestou z Deštného na Vesmír, resp. ke Svatému Matoušovi, kde jsme slavili 
mši svatou. Řada z nás má s tímto místem spojeny důležité zážitky duchovního do-
spívání, a tak to byl krásný a trochu nostalgický návrat. V neděli pak udávala tón 
návštěva manželů Marušky a Dušana z České Třebové, kteří se s námi podělili o své 
bohaté zkušenosti s odpouštěním. 

Jsem vděčná za společenství i za péči otce Jana, za pohodlí slavoňovského domu 
a za všechno, co nám umožňuje načerpat inspiraci a povzbuzení do dní, ve kterých 
je tak trochu těžké usilovat o duchovní růst.  

Oslavy 10. výročí znovuvysvěcení katedrály v Sedlci  
V neděli 27. října vyvrcholily oslavy 10. výročí znovuotevření a 310. výročí vysvěcení 
katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele slavnostní mší svatou, na 
kterou se k nám připojili i farníci ze sousední kutnohorské farnosti. Místo králové-
hradeckého biskupa Mons. Jana Vokála, který musel nečekaně odjet do Říma, dora-
zil světící biskup Mons. Josef Kajnek. Ten během slavnostní bohoslužby přednesl 
krásné kázání o rodině a domově, což hezky korespondovalo s jeho dospíváním strá-
veným právě v této farnosti. Připomněl nám také zážitek z žehnání chrámu před 
deseti lety, kdy tehdejší královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka kráčel kated-
rálou osvícenou odpoledním sluncem a pronesl: „Tak tuhle Splendissimu Basilicu 
nám zanechala uplynulá doba temna.“ Během slavnostní bohoslužby zazněla Missa 
cum canto populi Jiřího Laburdy v podání spojených sborů sedlecké a čáslavské 
farnosti za varhanního doprovodu Michala Hanuše.  

Terezie Cinerová 

Barevná poutní neděle 
K výročí posvěcení sedlecké katedrály jsme v kutnohorské farnosti založili novou 
tradici. Letos zatím malá skupina farníků – poutníků absolvovala pěší pouť od kos-
tela sv. Jakuba do katedrály. Putovali jsme kolem Vlašského dvora, Žižkovou bra-
nou do údolí řeky Vrchlice. Po cestě jsme se modlili Slavný růženec. Bylo krásné 
barevné podzimní ráno.  

A proč je dobré putovat? Putování nám poskytuje neomezený prostor pro hledá-
ní duchovních pravd, nabízí možnosti řešení osobní krize, umocňuje soucit 
s přírodou,  poodkrývá  hledání smyslu života a má ohromný potenciál v přirozené 
pohybové aktivitě. Víru je třeba okořenit barevnými prožitky: přidejte se za rok 
k nám a putujte do míst, odkud se víra šířila také do naší farnosti, díky nejstaršímu 
cisterciáckému opatství v Čechách. 

 

Kateřina Grenarová 

Radka Karelová  

však zároveň, že to není jedno. Že právě skrze tuto situaci si mám uvědomit a prožít, 
jak důležité jsou věci, které nás v každodenním úsilí nesou, že potřebuji jasně vyme-
zený rámec, pravidla, která mi budou oporou, abych se neroztekla v rozplizlé sou-
časnosti. 

Krása, která kolem dobré věci vznikla, má být povzbuzením pro naše další úsilí. 

Lucie Grenarová 
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Aneta Kosová 

Víkend s kurzem Alfa 
Jmenuji si Marta Borovičková a jsem účastníkem kurzu Alfa. Byla jsem vybrána, 
abych pro vás něco zaznamenala. Tak tak činím:  

Narodila jsme se za komunismu. Vztah k církvi a víře byl u nás doma nevstřícný. 
Ale už dlouho ve mně něco hlodalo. Starám se o své děti, o své tělo, o zvířata, o náš 
dům, ale tak trošku zapomínám na duši či srdce. Chodit cvičit je bezva, člověk vypne 
mozek, zapotí se, natáhne se. Ale co ten vnitřek? Pak ke mně přišel tento kurz.  

Na prvním sezení jsme byli, my účastníci, povzbuzeni, že první krok už máme za 
sebou. Tím je překročení prahu fary a odhodlání se dozvědět, jestli jde v životě 
o něco víc. Velmi pozitivně mě však překvapilo, že pan farář a vůbec celý jeho tým 
jsou lidé vtipní, vstřícní a chápou, že já „to“ zatím nechápu. Po dalších sezeních vě-
novaných Ježíši Kristu, víře, modlení a Bibli nás čekal víkend.  

Páteční nasycení těla nás připravilo na rozmluvu o Duchu svatém. Doposud mi 
předešlé informace nedávaly smysl, celek. Přece to, co hledám, je klid v duši... Du-
chem se to pro mě pěkně spojilo. Všichni přítomní byli úžasní a podporovali mě při 
dalším programu, kterým byla ranní mše. Ještě nikdy jsem na mši aktivně nebyla, 
ale rozhodla jsem se překonat obavu a jít. Byla v místě našeho ubytování, v kapli. 
Vlastně už si ani nevzpomenu, jak to probíhalo, ale nejvíc jsem měla pocit, že jsem 
součástí něčeho, čeho jsem vždy součástí být měla. Rozhodně jsem se necítila trap-
ně, nevzdělaně a vůbec debilně, čehož jsem se na začátku obávala. Při závěrečné 
písni jsem se už jen modlila, ať neudělám v slzách obrovský vzlyk, jenž naruší jedi-
nečnost okamžiku.  

Čekalo mě ještě mnoho informací. Byla jsem hrozně vyčerpaná. Vařilo se to ve 
mně vevnitř. Vně mi byla zima. Mnoho emocí a chaosu v hlavě i srdci. Radost. Smu-
tek. Ale rozhodně ne zklamání. V žádném případě pocit, že jsem někam tlačena. Při 
nedělní mši v dřevěném rozvrzaném a voňavém kostelíčku ve Slavoňově, kdy babič-
ky pokorně odříkávaly, vstávaly, sedaly i klekaly a krásně zpívaly, svítilo na mou 

Víkend s kurzem Alfa ve Slavoňově u Nového Města nad Metují 
V úvodu bych všem čtenářům chtěla říci, že jsem se do kurzu Alfa přihlásila jako 
nevěřící. Tím netvrdím, že bych v nic nevěřila, ale jsem člověk, který hledá tu pra-
vou cestu. Svým způsobem jsem na víkendový pobyt do Slavoňova odjížděla 
s velkou nejistotou a netušila jsem, co mě čeká. Za těch pár dní jsem poznala něco, 
co jsem potřebovala. Jsem velice ráda, že jsem se tohoto pobytu mohla zúčastnit. 

Silný dojem ve mně zanechalo čtení a diskuse o milosrdném otci a dvou synech, 
které mě doprovázelo celým pobytem. Velké prozření a přínos mi dala přednáška 
o Duchu svatém. Dalším z příjemných momentů byla návštěva poutní kaple Panny 
Marie Rokolské a kaple Schönstattské Panny Marie. Zde jsme mohli do karafy hodit 
lístek s naším přáním, ale zároveň se závazkem modlitby k jeho vyplnění. Nejsilněj-
ším prožitkem pro mne byla návštěva kostela sv. Jana Křtitele ve Slavoňově ve ve-
černích hodinách. Kostelík byl vybudován ke konci 16. století a původně byl zasvě-
cen sv. Martinovi, jehož obraz můžete spatřit hned nad vstupem. Krásná renesanční 
výmalba nebyla tím jediným, co dělalo dobře mé duši. Příjemná byla především at-
mosféra, hudba a společná chvála a přání pro každého z nás. Před odchodem do 
kostela jsme měli čas napsat svůj dopis Bohu a následně jsme jej mohli v kostele 
zanechat a později si ho odnést domů, abychom se k němu jednou mohli vrátit.  

Celý tento pobyt a především ten úžasný pocit klidu, přátelství, společenství 
a hlavně lásky, který se mi dostavil v tomto krásném místě, jsem si už odnesla napo-
řád. Moc děkuji všem zúčastněným za velice milou společnost, P. Janu Uhlíři, Julii 
Němcové a Patricii Koubské za perfektní vedení a taky paní kuchařce za výborné 
pokrmy, které pro nás s láskou připravovala.  
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Přednáška o kultuře slova a čteném přednesu 
V pátek 15. listopadu večer se na faře uskutečnila přednáška či spíše seminář o kul-
tuře řeči a čteném přednesu s podtitulem Základní body srozumitelného předávání 
Božího slova při mši svaté. 

Přednášejícím byl velmi sympatický Daniel Rumpík, pracovně novinář, moderá-
tor, mediální a marketingový specialista a současně programový ředitel Rádia Bla-
ník, soukromě otec od rodiny a praktikující katolík z Hradce Králové. Nás, poslu-
chačů, bylo asi 24. 

Přednáška byla naplánována na dvě hodiny a skutečně dvě hodiny trvala. 
V první části jsme se seznámili s teoretickými základy a historií rétoriky. Ukázky 
z projevů Platóna a Aristotela jsme pochopitelně neslyšeli, ale zato jsme vyslechli 
projev J. F. Kennedyho přednesený v roce 1963 v Západním Berlíně, který začal slo-
vy „Ich bin ein Berliner“ a kterým vyjádřil svou sounáležitost s občany rozděleného 
Berlína a připomenul blokádu v letech 1948-1949. Jako protipříklad jsme slyšeli 
projev Adolfa Hitlera. Srovnání obou rétorů je jasné – není důležitý jen obsah sděle-
ní; to, co přiláká posluchačovu pozornost, je jeho forma. 

K přípravě řečníka patří kromě znalosti českého jazyka a jeho zákonitostí hlavně 
hluboké dýchání pomocí bránice (nikoli však funění), správný postoj a rozcvičená 
mluvidla. Vady řeči a tréma naopak tolik nevadí . Toto vše jsme si prakticky vy-
zkoušeli, a byla opravdu velká legrace recitovat sborově jazykolamy a přitom správ-
ně stát a dýchat… Tak snad od nás už nikdy neuslyšíte „memeno“ místo „mé jméno“ 
nebo „šemoucihoboa“ namísto „všemohoucího Boha“.  

Ale to nejdůležitější jsem dosud nezmínila – je důležité prohlubovat svůj vztah 
k Bohu a přistupovat k Písmu s pokorou, abychom neprezentovali sami sebe, ale 
sloužili četbou Písma Bohu a bratřím a sestrám. 

Pavlína Hladíková  

Pojďte s námi! Aneb oslavy 17. listopadu v Kutné Hoře 
Letošní rok jsme si připomněli již třicáté výročí sametové revoluce, v níž se daly do 
pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokracii. Období konce ro-
ku 1989 ukázalo to nejlepší z české společnosti, kdy byli pro svobodu a demokracii  
lidé ochotni riskovat. V pokojných protestech vyjádřili požadavky na změny politic-
kých a hospodářských poměrů v naší zemi a díky nim prošla naše země proměnou, 
na jejímž konci byly po čtyřiceti letech totalitního režimu opět demokratické volby. 

To, že svoboda není samozřejmost a že stav naší společnosti nám nesmí zůstat 
lhostejný, jsme si připomněli v Kutné Hoře již podruhé. Společně se studenty kut-
nohorských středních škol farnost pro toto významné výročí připravila bohatý kul-
turní program. Vzpomínkový akt zahájil koncert Leška Semelky na Palackého ná-
městí, slavnostní slovo pronesl starosta Kutné Hory Josef Viktora. Následně pro-
běhlo promítání filmových záběrů z období sametové revoluce a o svoje vzpomín-

hlavu ranní slunce. Opět jsem měla „ten“ pocit, jako by mi někdo dával sílu shora. 
Prostě jako by tu Bůh byl. Chtěla jsem vám jen naznačit, jak se mě to dotklo. Nedo-
kážu odříkat žádnou modlitbu. Nedokázala bych udělat kříž. Slovo amen jako by 
nepatřilo do mých úst.  

Po příjezdu domů se na mě vrhla celá rodina. Všechny děti na mě mluvily. Muž 
na mě koukal s podezřením. Zjistila jsem, jak mi google vyluxoval účet, a přirozeně 
ze mě nepadala pěkná slova. Byla jsem na pracovním pohovoru a tam mi lhali… Sta-
rosti. Realita. Ale kdybyste mě na ulici zastavili, tak vám řeknu vzkaz, který jsem za 
dopis Bohu dostala já: „Dotazujte se na Hospodina, dokud je možné ho najít, volejte 
ho, dokud je blízko.“ (Iz 55,6) … anebo to alespoň zkuste. Kvůli sobě. 

Marta Borovičková 
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ky se s námi 
z pódia podělil 
zakladatel a poz-
dější předseda 
místního Občan-
ského fóra Alexej 
Říha. Nakonec 
jsme měli možnost 
shlédnout film 
studentů Gymná-
zia Jiřího Ortena. 
Na Havlíčkově 
náměstí u pamětní 
desky jsme za do-
provodu student-
ského pěveckého 
sboru Gaudeamus 
spolu se skauty 
uctili památku obětí komunistického režimu. Za zvuku zvonů jsme pak průvodem 
pokračovali do Barborské ulice, kde nás čekalo divadelní představení studentů cír-
kevního gymnázia. Ve Vorlíčkových sadech proběhlo vystoupení studentů Ortenova 
gymnázia, které ozvučili studenti střední průmyslové školy.  

Oslavy jsme zakončili v chrámu sv. Barbory, kde se na závěr za svobodu a demo-
kracii modlil P. Jan Uhlíř. Protože se nám ještě nechtělo domů, mnozí zůstali chvíli 
před chrámem sv. Barbory u stánku SOŠ a SOU řemesel nebo si zazpívali se skauty 
u ohně.  

Kamila Dostálová  

Očekávání 
 

Když začíná se život nový, 
smím prožívat ho s matkou tvou. 
To ona spěchá bez přípravy 
do hor za svou příbuznou. 
 

Ta pozdraví ji, láskyplná, 
tím nejkrásnějším pozdravem. 
Maria, Matka oslavená, 
přijímá Ave s úsměvem. 
 

 

Když potom přijde její čas, 
porodí Syna zcela skromně. 
Ví, že to byl jen lidský hlas, 
co odepřel jim místo v domě. 
 

Teď vidí Boha, svého syna,  
jak v jeslích krásně tiše spí. 
Odpuštěna je všechna vina, 
ta duše zpívá a my s ní. 

Jana Zelenková 
(napsáno v době očekávání narození druhého syna) 

Střípek z mariologie 
Došli jsme s mariologií do finále. Je mlhavé sobotní ráno a sedám k počítači, ať už 
mám tento úkol splněn. A najednou si uvědomím, že právě tento víkend slaví sed-
lecká katedrála Nanebevzetí Panny Marie 10 let od znovuvysvěcení. Mohli bychom 
říci, náhoda? Nemyslím si. Bůh řídí naše cesty a určitě chtěl, abych tuto událost, 
která má spojitost i s jejím posledním a nejmladším dogmatem, také zmínil. V dru-
hé řadě jsem si uvědomil, že to není otrava, psát o naší Matce v nebi.  

Jak už mnozí tuší, řeč bude o nanebevzetí Panny Marie s tělem i duší. V katolické 
církvi byla víra v Mariino nanebevzetí vyhlášena jako dogma 1. listopadu 1950 pa-
pežskou konstitucí Munificentissimus Deus papeže Pia XII. V této konstituci na-
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Tvoje rozhodnutí působit ve far-
nosti na plný úvazek zrálo po-
stupně, pokud vím, poměrně 
dlouhou dobu. Co pro tebe bylo 
podstatné, když jsi přemýšlela 
o své práci na tomto místě, a co 
nakonec vedlo k tomu, že ses pro 
ni rozhodla?  
Máš pravdu. Pastorační asistentkou 
jsem měla být už před lety, kdy jsem 
začala učit náboženství, a měla jsem 

tehdy patřit pod sedleckou farnost, kde 
jsem doma. Ale to nakonec nevyšlo, jed-
ním z důvodů bylo i to, že jsem byla v té 
době hodně potřebná u nás ve škole. 
Čas se naplnil letos před prázdninami, 
kdy se do školy vrátily dvě staronové 
kolegyně a já najednou získala prostor. 
Mluvila jsem o tom s otcem Janem 
a z mého původního nápadu, že na-
stoupím na částečný úvazek, se nakonec 
vyklubala nová pozice.  

Výtvarnice a ilustrátorka, pedagožka, 
máma a manželka, farnice a členka 
pastorační rady v Sedlci. A ještě mno-
ho dalších slov bychom potřebovali, 
abychom vystihli, kým je Patricie 
Koubská. Nejlépe ji ovšem poznáte 
tváří v tvář, k čemuž máte v součas-
nosti řadu příležitostí. Od začátku září 
totiž v naší farnosti působí jako pasto-
rační asistentka.  

Pokud jste s ní ještě neměli možnost 
mluvit, nabízíme vám následující roz-
hovor. A při osobním setkání na něj 
pak můžete navázat.  

Rozhovor s Patricií Koubskou 

jdeme slavnostní definici: ,,Proto tedy poté, co jsme se opět obraceli k Bohu s nalé-
havými prosbami a žádali o světlo Ducha pravdy, ke slávě všemohoucího Boha, 
který zahrnul Pannu Marii svou jedinečnou přízní, ke cti jeho Syna, nesmrtelného 
Krále věků a vítěze nad hříchem i smrtí, k větší slávě jeho vznešené Matky a pro 
radost a jásot celé církve autoritou našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolů 
Petra a Pavla i naši autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bo-
hem zjevené dogma, že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, 
když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem do nebeské 
slávy.“  

V církevním kalendáři tento svátek slavíme 15. srpna. Jeho historie sahá až do 
5. století. V Římě je slaven od 7. století. Od té doby se Nanebevzetí Panny Marie stá-
vá nejčastějším názvem mariánských kostelů. V okolí Kutné Hory najdeme hned 
několik kostelů nebo kaplí zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie, např. v Gruntě, 
Bykáni, Rašovicích, Schořově, Starkoči…  

Katolický kněz a teolog Ctirad Václav Pospíšil říká, je nutné si uvědomit, že Ma-
riino nanebevzetí má jinou povahu než Ježíšovo definitivní vítězství nad smrtí. On 
je Spasitel a ona byla první spasena.  

Jsem rád, že jsem mohl psát o Nanebevzetí Panny Marie a zároveň se účastnit 
slavností sedlecké katedrály, která tento titul nese a mně před necelými třiceti lety 
otevřela svoji náruč, ve které jsem Boha pozval do svého srdce. 

Jan Čermák 
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Být pastorační asistentkou je pro mě 
srdeční záležitost. Kdysi jsem podobnou 
pozici zastávala v Praze ve Vršovicích. 
Tam jsem měla možnost zažít, jak fun-
guje velká a živá farnost, vydávali jsme 
farní časopis, fungovala zde nedělní 
škola, katecheze pro děti, vedli jsme 
společenství, měla jsem i výtvarný krou-
žek.  

 
V minulém Zpravodaji jsme se 
dočetli, že tvým prvním úkolem 
bude seznámit se s aktivitami 
a děním ve farnosti. Jak se ti to 
daří a jaké z toho máš dojmy?  
Mám-li být upřímná, nejsem si vůbec 
jistá, zda tu vůbec k něčemu budu, pro-
tože vaše farnost by mohla být vzorem 
mnoha dalším. Jste živé společenství, ve 
farnosti běží mnoho atraktivních aktivit, 
oceňuji skvělé propojení farní firmy 
a farníků, navíc spolupracujete i na ak-
cích, které pořádá město. To vše funguje 
docela samozřejmě bez větších výkyvů 
a mám z toho radost.  

V tuto chvíli se účastním kurzu Alfa 
a semináře o Duchu svatém, obojí je pro 
mě i hlubokým osobním obohacením. 

Obecně mohu říct, že jsem se tu po-
tkala s velkým množstvím ochotných 
a obětavých lidí, pro které je život víry 
základním stavebním kamenem jejich 
života.   

 
Jsem si celkem jistá, že „k něče-
mu“ tady jsi a budeš  Máš už jas-
nou představu o tom, čemu se bu-
deš jako pastorační asistentka 
nejvíce věnovat? Co tě láká, jaké 
jsou tvé představy a cíle? A co te-
be očekává náš milý pastýř, otec 
Jan? 
Mám ráda lidi, to je i důvod, proč jsem 
se nikdy nedokázala věnovat jen umění. 
Vždycky jsem tíhla k dětem, práce 
s nimi mě naplňuje velkou radostí a při-
náší mi do života štěstí. Mám také blíz-
ko k těm, kteří jsou stranou nebo mají 
různé trable. Díky své profesi jsem se 
potkala s mnoha, které druzí odepsali 
nebo nebyli pro své okolí tak atraktivní, 

a přesto jsem s nimi zažila mnoho vel-
kých věcí. Mám v paměti slova pana 
biskupa Malého, který nám vždy říkal, 
že právě tohle je naplnění evangelijního 
poslání, když se věnujeme i těm, o které 
nikdo nestojí, protože církev je tu pro 
nemocné, ne pro zdravé. Tohle si odná-
ším jako cenný vklad do svého dalšího 
působení a myslím, že právě v tomhle 
misijním zaměření se setkávám se zá-
měrem otce Jana. Ale abych byla trochu 
konkrétní: mám na starosti též nábo-
ženství, plánujeme výuku i pro druhý 
stupeň, spolupracuji na zpravodaji… 
 
Jedna oblast tvé činnosti je nej-
spíš více než nasnadě. Máš boha-
té pedagogické zkušenosti, které 
se v kombinaci s tvým výtvarným 
umem již úročí v naší mateřské 
školce. Jak tvoje spolupráce 
s dětmi vypadá? Co se ti na ní lí-
bí? A jaká bude její podoba přímo 
ve farnosti? 
Určitě budu pokračovat v práci s dětmi 
ve školce, zde se budeme věnovat vý-
tvarným činnostem, ale i cíleně podpo-
rovat jejich rozvoj třeba v oblasti grafo-
motoriky, kterou nevedu ani tak já, ale 
divočák Fanda (plyšový a ilustrovaný 
průvodce aktivitami pro předškoláky – 
pozn. red.) Do budoucna bych byla rá-
da, a je to náš společný cíl s paní ředitel-
kou, aby se nám podařilo školku více 
spojit s farností, nejlépe se seniory. Je-
den pokus už proběhl, sice neúspěšně, 
ale věřím, že příště už to bude lepší. Dá-
le by měla od nového roku začít výuka 
náboženství pro druhý stupeň, budu 
spolupracovat i na přípravě dětí ke svá-
tostem. 
 
Co od tebe máme očekávat a s čím 
se na tebe máme obracet my, far-
níci? A co naopak potřebuješ 
a čekáš ty od nás? 
Ráda bych, abyste mě vnímali jako sou-
část farnosti a neváhali se na mě obrátit, 
pokud máte s čímkoliv problém. Jsem 
tu, abych vám poskytovala podporu 
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Nedávno jsem potkal svou známou, Aničku, která byla celý život učitelka a do dů-
chodu dospěla přibližně v době, kdy jsem já sám začal učit. Máme k sobě blízko 
a tykáme si. Zeptala se mě: „Tak co, Václave, jak to jde?“ – což je obvyklá věta, před-
znamenávající minimálně čtvrthodinu strávenou na chodníku nezacíleným klábose-
ním. Vyprávěl jsem jí asi deset let starý příběh.  

Tehdy byl u mě doma na návštěvě můj bratr. Bylo to v době, kdy se musí topit, 
v mém případě v kamínkách na dřevo. Pro počáteční zátop používám staré písemky 
– mám jich přebytek a není vhodné, aby se někde válely, když je každá podepsaná a 
poznamenaná občas nelichotivým číslem. Vysvětlil jsem svému bratrovi, ze které 
hromádky má brát – měl tou dobou prázdniny, zatímco já jsem učil. Ve škole se mi 
pak stalo, že jsem v tehdejší kvartě rozdal opravené testy a jeden student se přihlásil 
a řekl: „Pane profesore, mně jste nedal písemku.“ Odpověděl jsem mu: „Asi jste to 
nepsal.“ – Jenže se stejnou poznámkou se přihlásilo asi osm dalších. Už přesně ne-
vím, jak jsem to tehdy vyřešil. Tuším, že těm bez písemek jsem koupil každému 
mandarinku a těm ostatním jsem uznal pouze jedničky, pokud je dostali. Jisté je, že 
se nikdo nezlobil, protože ty písemky dopadly celkově špatně a většina postižených 
byla ráda, že jejich test shořel. Každopádně to vešlo ve známost a občas se někdo po 
napsání nějaké jiné písemky zkormouceně přihlásil a zeptal se: „Pane profesore, 

Poznámka o životnosti (fejeton) 

zejména ve všech vašich dobrovolnic-
kých aktivitách, také pro další nápady 
a návrhy, co by se dalšího mělo ve far-
nosti dít.  
 
Tvým domovem je Sedlec, zaměst-
naná jsi v Kutné Hoře. Pro obě 
farnosti je toto propojení ve tvé 
osobě jistě velmi přínosné, jak ale 
tento fakt vnímáš a prožíváš ty 
sama? Co vidíš jako hlavní poziti-
va a případně i negativa této sku-
tečnosti? 
Myslím, že pozitiva této skutečnosti jed-
noznačně převažují. O všem, co se tu 
řeší, můžu hned u nás referovat a rov-
něž tak obráceně. Mám možnost hned 
upřesnit některé předpoklady nebo do-
mněnky, případně je korigovat. V Sedlci 
jsem členem pastorační rady, takže mo-
hu přenášet i příklady dobré praxe, jiný-
mi slovy, vzájemná inspirace je žádoucí 
na obou stranách. Můžeme zároveň ak-
tivně spolupracovat, a to nejen ve sdíle-
ní aktivit, ale i farníků. Mnoho z toho se 
už děje, viz třeba seminář o Duchu sva-
tém, kde působí i naši farníci, nebo ná-
boženství pro dospělé v Sedlci, kam zase 
dochází Kutnohoráci. Přála bych si, aby 

tato provázanost pokračovala a měla 
v aktivním životě našich farností trvalý 
prostor a podporu.  
 
Jeden rozhovor pro Zpravodaj 
jsme spolu vedly před šesti lety,  
tehdy bylo rovněž před koncem 
církevního roku. Říkala jsi, že 
k životu potřebuješ ticho a že pod-
statnou součástí tvé přípravy na 
Vánoce bude tichá duchovní ob-
nova. Máš něco podobného 
v plánu i letos? Jak se budeš chys-
tat na vánoční svátky? 
Popravdě, letos žádný tichý adventní 
víkend v plánu nemám, ale protože jsme 
nedávno vypustili do světa naši poslední 
dceru, mám dostatek ticha doma. A vyu-
žiji ho hlavně tvořivě: to, jak člověk stár-
ne, se projevuje zejména v tom, že se 
vrací ke kořenům. V mém případě to 
bude tvorba, mám na stole příběh o hol-
čičce Lucince, divočák Fanda by se měl 
dočkat pokračování a pak mám také za 
úkol připravit pro děti misál. Tohle vše 
vyžaduje především ponořit se do příbě-
hu a nějaký čas v něm setrvat, aby vše, 
co pak předám papíru, bylo autentické.  

 
Kateřina Grenarová 



 

  

Vánoční bohoslužby v našich farnostech 

Půlnoční 
24. prosince 

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

Kostel sv. Jakuba (mše svatá pro děti) 
Malín (mše svatá pro děti) 
Třebonín 
Grunta 
Malešov 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
Kostel sv. Jakuba 

Slavnost Narození Páně 
25. prosince 

8:00 
9:00 
9:00 
9:30 
10:45 
11:00 
18:00 

Malín 
Chrám sv. Barbory 
Bykáň 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
Třebonín 
Církvice 
Kostel Matky Boží 

Svátek sv. Štěpána 
26. prosince 

8:00 
9:00 
9:00 
9:30 
10:45 
11:00 

Kaple katedrály Nanebevzetí P. Marie 
Kostel sv. Jakuba 
Chlístovice 
Malín 
Paběnice 
Církvice 
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nepřijede k vám na návštěvu váš bratr?“ Své starší kolegyni, tedy Aničce, jsem ten 
desetiletý příběh vyprávěl, protože několik dní před tím, co jsem ji potkal, mi zase 
někdo položil stejnou otázku: „Nepřijede k vám váš bratr?“ – Ta historka ani po 
deseti letech nespí. Nu, a Anička řekla: „Tak já ti taky povím historku.“  

A popisovala, jak kdysi dávno, v osmdesátých letech, řekla ve své (matematické) 
třídě na základní škole: „Sedněte si spolu, jak chcete, ale nesmíte mluvit – jinak vás 
přesadím.“ Nějakou dobu to vydrželo, ale jak děti postupně přicházely do puberty, 
začaly se hemžit a ona musela zakročit. Sdělila jim: „Nefunguje to, vytvořím zaseda-
cí pořádek.“ A po té hodině, kdy to oznámila, přišel za ní do kabinetu jeden žák z té 
třídy, Jirka (považte – do kabinetu – v osmdesátých letech!), a nesměle Aničku po-
žádal: „Paní učitelko, já bych vás chtěl poprosit, když budete dělat ten zasedací po-
řádek… jestli bych mohl sedět s Luckou.“ Byl úplně červený a dodal: „My budeme 
úplně zticha.“ Paní učitelka Anička mu v tu chvíli měla tendenci vysvětlit, že přesa-
zení je výchovné opatření a způsob, jak docílit pořádku. A že jeho přístup je 
v podstatě troufalost. Jenže Jirka byl nenápadný, slušný chlapec, v tu chvíli červený 
jako lesní jahůdka, a to, co mu chtěla říct, vlastně věděl. Takže se ho jen zeptala: 
„A Lucka o tom ví?“ Jirka jen zakroutil hlavou a Anička řekla, že si to rozmyslí. Zby-
lé tři roky seděl Jirka v lavici s Luckou a byl úplně zticha. A teď nedávno měli sraz – 
po 35 letech. Jirka a Lucka jsou seriózní padesátiletí lidé a mají nezávisle na sobě 
každý svou rodinu. Když si Jirka v průběhu toho srazu povídal se svou paní učitel-
kou Aničkou, mimo jiné jí řekl: „Mně se na základce líbilo,“ – a oba i po pětatřiceti 
letech věděli proč.  

Některé příběhy mají podivuhodnou životnost. Uvědomil jsem si to v souvislosti 
s nedávnou stávkou učitelů – většina věcí ve školství je běh na dlouhou trať. Prů-
měrná životnost ministra školství v naší republice je rok a půl. 

Václav Schuster 



 

  

Ne 24. 11. Ukončení semináře Život v Duchu podle E. Sieverse 

Út 26. 11. 
Beseda s kapucínem P. F. Krozcekem na téma františkánství 
(17:45 – arciděkanství) 

Pá 29. – 30. 11. Dny otevřených dveří církevního gymnázia 

Pá 29. 11. Výroba adventních věnců (14:00 – arciděkanství) 

So 30. 11. Adventní duch. obnova s Mons. Slavíkem (9:00 – arciděkanství) 

So 30. 11. Večer chval (19:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 01. 12. První neděle adventní, žehnání věnců (9:00 – Sv. Jakub) 

Ne 01. 12. Sbírka na kněžský seminář 

Ne 01. 12. 
Adventní koncert osadního výboru Vrchlice – Žižkov  
(15:00 – kostel Nejsvětější Trojice) 

Ne 01. 12. Koncert Freetet a Trampoty (15:00 – Grunta) 

Út 03. 12. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

St 04. 12. Poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory (18:00) 

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

Pá 06. 12. Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 06. 12. Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 12. Roráty v sedlecké katedrále (7:00) 

Kalendář akcí 
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Prohlídka jesliček 
Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také  
24. – 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna vždy od 14:00 do 16:00.  

Svátek sv. Rodiny  
29. prosince 

7:00 
8:30 
9:00 
9:00 
9:30 
10:45 
11:00 
18:00 

Chrám sv. Barbory 
Svatý Mikuláš 
Kostel sv. Jakuba 
Křesetice 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
Třebonín 
Církvice 
Kostel Matky Boží 

Silvestr 
31. prosince  

9:00 
16:00 

Kaple katedrály Nanebevzetí P. Marie 
Chrám sv. Barbory 

Slavnost Matky Boží  
Panny Marie 
1. ledna 

8:00 
9:00 
9:00 
9:30 
10:45 
11:00 
18:00 

Malín 
Kostel sv. Jakuba 
Křesetice 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
Třebonín 
Církvice 
Kostel Matky Boží 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov


 

  

So 07. 12. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

Po 09. 12. 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
(18:00 – kostel Matky Boží) 

St 11. 12. Adventní a vánoční tvoření (14:00 – arciděkanství) 

St 11. 12. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

St 11. 12. Modlitba za církevní mateřskou školu (20:30 – CMŠ) 

Čt 12. 12. Adventní koncert církevního gymnázia (16:30 – Sv. Jakub) 

Čt 12. 12. Ukončení kurzu Alfa 

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

Pá 13. 12. Děti, které chodí na náboženství, přespávají na arciděkanství 

Pá 13. 12. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(21:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 14. 12. Roráty nejen pro děti (7:00  – kostel sv. Jakuba) 

Út 17. 12. Adorace za moudrá rozhodnutí zastupitelů (16:00 – Sv. Jakub) 

St 18. 12. Vánoční besídka CMŠ (16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 20. 12. Koncert žesťového kvintetu Neplecha plech (19:30 – refektář GASK) 

So 21. 12. Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie (14:30 – CG) 

So 21. 12. 
Koncert Viktora Darebného – varhany  
a Magdalény Hebousse – soprán (17:00 – Malešov) 

Ne 22. 12. Kartička na četbu SZ 

Ne 22. 12. 
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření  
(od 14:00 do 16:00 – Sv. Jakub a arciděkanství) 

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

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

Ne 29. 12. Obnova manželských slibů (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 01. Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 01. Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 01. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 05. 01. Slavnost Zjevení Páně 

Út 07. 01. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

St 08. 01. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 09. 01. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

So 11. 01. Tříkrálová sbírka: žehnání koledníkům (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 12. 01. Svátek Křtu Páně 
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Ne 12. 01. Termín odevzdání návrhů na kandidáty do PRF 

St 15. 01. Kavárna s překvapením: Izrael (19:00 – arciděkanství) 

Pá 17. 01. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(21:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 19. 01. Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 19. 01. Představení kandidátů do PRF 

St 22. 01. Ekumenická bohoslužba (18:00 – arciděkanství) 

St 22. 01. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 23. 01. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

So 25. 01. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

Ne 26. 01. Volby do Pastorační rady farnosti 

Ne 26. 01. Kartička na četbu SZ 

Út 28. 1. Mše svatá za dobrovolníky ve farnosti (17:00 – Sv. Jakub) 

  31. 01. – 02. 02. Duchovní obnova mládeže ve Slavoňově 

So 01. 02. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

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

St 05. 02. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 06. 02. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 07. 02. Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 02. Manželské večery – zahájení kurzu (arciděkanství) 

So 08. 02. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

Ne 09. 02. Udílení svátosti nemocných 

St 12. 02. Kavárna s překvapením: Japonsko (19:00 – arciděkanství) 

Pá 14. 02. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(21:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 16. 02. Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 16. 02. Diskusní setkání (10:00 – arciděkanství) 

St 19. 02. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

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

Čt 20. 02. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

So 21. – 23. 02. Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou 

So 22. 02. Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 


