
 

  

Drazí bratři a sestry,  
tak je to opět tady, ano, doba postní, do které vstupujeme, doba svatopostní. Jak ji 
přežít? Ne, to, doufám, ne! Jak ji prožít? Co od ní v tomto roce čekám, případně, 
čekám vůbec něco? To je, myslím, důležitá otázka, zda od Pána Boha vůbec něco 
očekávám, zda jsem prošel zkušeností očekávání a naplnění. Protože on je ten, který 
naplňuje naše dobrá očekávání a touhy.  

Zjistil jsem – shodou okolností, jak to tak v životě bývá, – že církev nám jednu 
takovou touhu nenápadně klade před oči v průběhu celé doby postní. Připomíná 
nám ji každý všední den od Popeleční středy do Květné neděle. Mám na mysli ranní 
chvály v denní modlitbě církve, a to konkrétně zpěv po krátkém čtení, kde se modlí-
me: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti, vysvoboď mě 
z otroctví hříchů. Ano, vím , zní to m oc obecně, ale zároveň je to velm i 
konkrétní ranní zvolání člověka, modlícího se spolu s celou církví. V čem je konkrét-
ní? Nebudeme si nic nalhávat, když si řekneme, že naše postní snaha bude stát i pa-
dat s naší každodenní touhou, aby nás Pán v daném dni disponoval k dobru, které 
chceme vykonat. A abychom pak na konci dne mohli v pravdě stanout před Hospo-
dinem  a vyznat – opět spolu s celou církví, která se tak modlí ve večerních chvá-
lách: Volám k tobě, Bože, smiluj se nade mnou. Uzdrav mě, zhřešil jsem 
proti tobě. To ať je náš postní výkon, snaha i touha.  

V okamžiku, kdy Ježíš vyšel na poušť, kde pobýval biblických čtyřicet dní, věděl, 
že se tam může spolehnout pouze na své-
ho Otce. On je také Otcem naším. Vstup-
me i my do posvátné doby postní se spo-
lehnutím se na našeho Otce, který jediný 
má tu moc stvořit nám čisté srdce a obno-
vit v nás ducha vytrvalosti. Který jediný je 
schopen uzdravit nás z našeho hříchu 
a vysvobodit nás z jeho otroctví. Tyto tři 
věty z denní modlitby církve nás mohou 
provázet letošní postní dobou, stát se sou-
částí naši ranní a večerní modlitby, aby-
chom na konci postní doby mohli jinak 
a znovu zakusit svobodu Božích dětí.  

P. Dmytro Romanovský 
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Aktuality a pozvánky 

Poděkování za sbírku pro betlémské děti 
Vážený otče, milí farníci, s velkou vděčností jsme přijali dar, kterým vaše farnost 
podpořila v rámci kampaně Štědrý dar pro betlémské děti náš Azylový dům pro tě-
hotné ženy v tísni. Pomohli jste nám s důvěrou, které si vážíme. I vás mohlo napad-
nout, zda vaše těžce vydělané a uspořené peníze skutečně někomu pomohou.  

Rádi bychom vám touto cestou poděkovali povzbuzením, které život nepíše vždy, 
ale je o to milejší. Bylo to koncem minulého roku, kdy vedoucí našeho azylového 
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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 

Marcela Holeňová 

Během vánočních svátků se v našich kostelích na 
podporu azylového domu vybralo celkem 
90 999 Kč, z toho 20 984 Kč při mši svaté pro děti 
u Sv. Jakuba na Štědrý den, 16 296 Kč při půlnoč-
ní u Sv. Jakuba, 2 442 Kč při půlnoční na Gruntě, 
6 018 Kč při půlnoční v Třeboníně a 19 234 Kč při 
silvestrovské mši svaté u Sv. Barbory; andělíček 
u jeslí ve Sv. Jakubu odkýval dokonce 26 025 Kč. 

domu v Hamrech potkala mladou ženu, naši býva-
lou klientku. Od doby, kdy dům opustila, aby se 
vydala do samostatného života, uplynulo deset let. 
Odcházela tehdy rozhodnutá, ale křehká – a my 
jsme o ni měli trochu strach. Obstojí? V mládí, kdy 
necítila oporu od nikoho, se nechala nalákat na 
kdeco, a právě to jí bralo sílu, stabilitu a radost. 
Azylový dům jí posky-
tl podporu v době, 
kdy na svět přivedla 
růžový poklad, krás-
nou dcerušku. Její 
tvářička tehdy rozněž-
nila a povzbudila 
mnohé z našich dárců 
a přátel na našem 
novoročním přání. 
Ale když od nás ma-
minka s dcerkou od-
cházela, nejistě se nám mávalo… A najednou, po 
deseti letech, ji vedoucí azylového domu potkává 
na ulici. Hezká mladá žena s vyrovnaným pohle-
dem. Dcerka – to miminko z peřinky – s ní není, je 
ve škole, vždyť už je jí deset let, sděluje usměvavá 
žena s hrdostí a klidem. „Moc za všechno děkuju a 
pozdravujte tam! Jsem spokojená, držím se. Už 
nejsem tak nejistá jako dřív. Dala jsem se do kupy. 
No, začíná nám puberta, asi si užijeme, jestli bude 
dcera po mně,“ šibalsky se usměje, „ale to zvládne-
me. A ráda vzpomínám na Hamry.“  

A tak vám, milí přátelé, tento příběh o zakotve-
ní kdysi „těhotné ženy v tísni“, aktuálně spokojené 
mámy desetileté „žabky“, rádi tlumočíme. Je nám 
radostí a ctí, že můžeme oslovit ty, kdo věří – stej-
ně jako my – na příběhy se šťastným koncem. Dě-
kujeme za váš vánoční dárek, který může pomoci 
k tomu, aby se v budoucnu z další těhotné ženy 
v tísni stala spokojená máma.  

S úctou, vděčností a prosbou o modlitbu za toto 
betlémské dílo zdraví  



 

  

Úklid kostela sv. Jakuba v roce 2020 
Rozpis služeb pro úklid farního kostela na letošní rok najdete na nástěnce a na we-
bu farnosti (v sekci Farnost/Dobrovolné služby). Uklízet budou stanovené skupin-
ky, ale zapojit se může i kdokoliv jiný. Koordinátorem služby je Anna Hylská, kterou 
můžete kontaktovat na telefonu 731 598 862. Připomínáme, že v červenci se usku-
teční pravidelný velký úklid před poutí, momentálně uvítáme pomoc s úklidem po 
stavbě betléma. 

Náboženství pro 2. stupeň 
Výuka náboženství pro žáky druhého stupně ZŠ se na arciděkanství rozeběhla hned 
první den po vánočních prázdninách. Není nás sice mnoho, protože najít vhodný 
termín uprostřed školního roku se zdálo jako nerealizovatelný úkol, ale nakonec se 
nás pár našlo. Společná setkání máme v pondělí od 15:50 do 16:35 ve farním sále 
u klavíru, kde společně objevujeme tajemství víry díky seriálu Biblická pátrání. Po-
kud je ti mezi 11 a 15 lety, jsi mezi nás srdečně zván. Cílem našich setkání je určitě 
i něco více než jen společná výuka náboženství. 

Modlitební skupina 
V naší farnosti se již pátým rokem skupina farníků modlí za potřeby druhých. Mod-
líme se na úmysly (v týdenní periodě), které nalezneme v označených džbáncích 
v našich kostelích, anebo za ty, které nám pošlete e-mailem. Někdy přidáváme 
prosby za aktuální potřeby, které vidíme okolo sebe. Úmysly modliteb rozesíláme 
zájemcům e-mailem nebo pomocí SMS.  

Pokud by se k nám někdo chtěl připojit, je možné se s námi domluvit osobně, 
e-mailem nebo po telefonu. Dejte nám vědět i v opačném případě, pokud cítíte, že 
v této službě nechcete dále pokračovat. Zároveň nabízíme „svá místa“; pokud máte 
chuť postarat se o modlitební skupinku a vystřídat nás v této službě, určitě se ozvěte, 
budeme velmi rádi. Jsme k zastižení na telefonu 731 604 147 nebo na e-mailu 
zdenahlavinkova@centrum.cz. 

Zdena a Jiří Hlavinkovi 

Kurz Alfa pro mládež  
Sešli jsme se poprvé ve čtvrtek 6. února na prvním z deseti večerů. Tentokráte je 
kurz Alfa určen výhradně mladým, aby je povzbudil na cestě víry a také jim umožnil 
pozvat na tuto cestu kamarády a přátele. Na rozdíl od Alfy pro dospělé je možné do 
tohoto kurzu kdykoliv nastoupit a kdykoliv z něj vystoupit. Srdečně proto zveme 
všechny váhavce, kteří myslí, že je už pozdě, všechny, v kterých hlodá červík zvěda-
vosti, i všechny, kdo se trochu bojí, aby se vzmužili a přišli se podívat. Možná budou 
příjemně překvapeni, že víra nepředstavuje jen nudné vysedávání v kostele. Jediné, 
co je potřeba (tedy kromě sebrání odvahy), je ohlásit se předem Dmytrovi na telefon 
603 565 676. Je to jen a pouze z toho důvodu, že součástí kurzu je vždy vynikající 
večeře, tak aby se dostalo na všechny.   

-red- 

Patricie Koubská 

P. Dmytro Romanovský 

Příprava na první svaté přijímání 
První setkání pro děti z obou našich farností proběhlo v neděli 9. února na arcidě-
kanství. Na slavnost prvního přijetí eucharistie, která se uskuteční v neděli 17. květ-
na, se připravuje celkem devět děvčátek a šest chlapců. Na arciděkanství se budeme 
scházet s dětmi i jejich rodiči v pravidelném čtrnáctidenním cyklu. Součástí přípra-
vy je také sederová večeře, při které se děti seznámí se smyslem eucharistické boho-
služby. V neděli 22. března se děti při mši svaté představí farníkům, aby je mohli 
doprovázet modlitbou. Děkujeme všem, kteří na ně a jejich rodiny myslí ve svých 
přímluvných modlitbách již dnes. 

Patricie Koubská, P. Dmytro Romanovský 



 

  



 

  

Zprávy z katechumenátu 
Začal únor a s ním se příprava katechumenů přehoupla do druhé části, během níž se 
s nimi budeme více setkávat při nedělních bohoslužbách. Na počátku postní doby 
budou katechumeni přijati mezi čekatele křtu, pak budou následovat tři skrutinia, 
jejichž jádrem a smyslem je očištění mysli a srdce a posílení vůči pokušení. Obřad 
svěření pokladu víry je čeká na počátku dubna. Před Květnou nedělí vyrazí katechu-
meni na setkání s otcem biskupem do Hradce Králové.  

Ti z dospělých, kteří již pokřtěni byli a připravují se na první svaté přijímání spo-
lu s katechumeny, přistoupí k této svátosti poprvé na Zelený čtvrtek 9. dubna. Křest 
katechumenů pak proběhne jako obvykle o Velikonocích v rámci vigilie Vzkříšení. 

Děkujeme všem, kdo katechumeny doprovázíte svou modlitbou. Zvláště v tomto 
období vaši duchovní podporu potřebují, protože na ně doléhají mnohé zkoušky 
a těžkosti, které se je snaží z nastoupené cesty svést. Prosím, neustávejte a posilujte 
je přímluvnou modlitbou, aby je Pán šťastně dovedl až do rodiny Božích dětí. 

Postní středy v Barboře  
Středeční mše svaté se budou v postní době konat v chrámu svaté Barbory, a to 
v obvyklých 18:00. Poprvé tomu tak bude 26. února, na Popeleční středu. Tato mše 
svatá bude v naší farnosti jediná, při které se bude udílet popelec. 

Julie Němcová 

Změna bohoslužeb  
V neděli 23. února nebude sloužena dopolední mše svatá u Svatého Jakuba, všichni 
jsou zváni do sedlecké katedrály na mši, kterou bude v návaznosti na duchovní ob-
novu sloužit P. Elias Vella; začne v 9:30. Ti, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužby 
v katedrále, mohou využít večerní mše v 18:00 v kostele Matky Boží nebo mše svaté 
u Svatého Jakuba ráno od 7:00. Bohoslužba v Křeseticích bude také zrušena.  

Duchovní obnovy  
Postní víkendové duchovní obnovy ve Slavoňově se uskuteční od 28. února do 
1. března pro ženy a od 20. do 22. března pro muže. Obě povede P. Jan Uhlíř. Kon-
taktními osobami jsou, jak jsme již zvyklí, Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820,  
e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com) a Monika Trdličková (tel.: 607 188 396,  
e-mail: monicatrd@seznam.cz), stále je možné se u nich přihlásit. Srdečně vás také 
zveme na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou, kterou pořádá sedlecká farnost ve 
dnech 21. až 23. února; program najdete na předchozí straně. 

Křížové cesty  
V postní době se budeme scházet k pobožnosti křížové cesty každý pátek a neděli, 
vždy půl hodiny před večerní mší svatou. Páteční pobožnosti povedou zástupci růz-
ných společenství. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni vést pobožnosti v neděli, se mo-
hou hlásit u Pavla Štorka na tel. 603 785 330. 

V pátek 3. dubna půjdeme po křížo-
vé cestě ulicemi našeho města. Vyrazí-
me v 18:00 od farního kostela. Mše 
svatá bude ten den mimořádně v 7:30 
u Svatého Jakuba. Na Velký pátek 
(10. dubna) se ve farním kostele sejde-
me tradičně v pravé poledne, křížovou 
cestu připraví mládež. 
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P. Jan Uhlíř 

Rovnodennost v sedlecké katedrále 
Při letošním sledování unikátního úkazu v katedrále v Kutné Hoře Sedlci čekají tuto 
akci novinky. V letošním roce se první jarní den díky 29. únoru posouvá ze středy na 
pátek, a tak to bude v Sedlci žít celý víkend 20. – 22. března.  

Páteční Rovnodennost zahájí v 17:00 hodin herec David Prachař, který 
v minulosti propůjčil svůj hlas animovanému filmu o sedleckých památkách Splen-
dissima Basilica. O hudební doprovod se postará Yvonne Sanchez, energická jaz-
zová zpěvačka s kubánsko-polskými kořeny, s kapelou. V podkroví katedrály bude 
probíhat vernisáž výstavy Světlo a tma místních začínajících umělců pod vedením 
lektorů z Domu dětí a mládeže Dominik. Desátý ročník Rovnodennosti v sedlecké 
katedrále zároveň symbolicky otevírá celoměstské oslavy 25 let zápisu Kutné Hory 
na seznam UNESCO.  

Novinkou letošního roku je zavedení symbolického vstupného. Farnost si od to-
hoto kroku slibuje nejen zvýšení komfortu návštěvníků, ale také větší klid při sledo-
vání paprsku a probíhajícím koncertě. Vstupenky na páteční akci budou v předpro-
deji od 1. března za 50 Kč, a to na www.rezervace.sedlec.info, v sedleckém informač-
ním centru, nebo přímo v katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Předprodej končí 
19. března. Na místě v den konání koncertu budou k sehnání, nebude-li obsazena 
kapacita 400 lidí, za 100 Kč. Celý výtěžek z letošní Rovnodennosti poputuje na pro-
jekt Oblastní charity Kutná Hora Plujeme do přístavu.  

Sledovat kouzlo zapadajících jarních paprsků bude možné i v sobotní podvečer, 
kdy dveře do katedrály zůstanou otevřené až do 18:00; od 17:00 bude vstupné dob-
rovolné.  

Na neděli chystá sedlecká farnost od 18:00 jarní koncert v horní kapli kostela 
Všech svatých. Žánrově se posuneme do šansonu, který z Pardubic přijede zahrát 
kapela Les Trois. Vstupné bude opět dobrovolné a výtěžek poputuje na obnovu kos-
tela Všech svatých. Rezervaci míst doporučujeme na www.rezervace.sedlec.info. 

Radka Krejčí 
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Zvon do Rokole 
V Rokoli nemají už léta žádný zvon. Touha schönstattských sester je, aby se i na 
tomto místě nesl hlas zvonu ke chvále Boží a Panny Marie. Proto se po dohodě 
s obcí Bohdašín, které poutní kostel patří, rozhodly uspořádat veřejnou sbírku. 

Mnozí toto mariánské poutní místo dobře známe, neboť se právě sem každý rok 
uchylujeme na duchovní obnovu 
či víkend s kurzem Alfa. Navíc, 
když jsme my sami sbírali pro-
středky na zvon Jakub Maria, 
sestry z Rokole velkoryse přispě-
ly. Proto se velmi přimlouvám, 
abychom se zapojili do jejich 
iniciativy a podíleli se na vrácení 
zvonu na rokolské poutní místo.  

Pokud chcete, můžete na ten-
to účel přispět při nedělní sbírce 
8. března nebo poslat peníze 
přímo na účet, který byl pro 
sbírku zřízen: 123-566180207/0100. Máme nyní možnost pomoci sestrám uskuteč-
nit jejich sen a dopřát jim stejnou radost, jakou jsme před lety také díky štědrosti 
jiných prožívali při instalaci zvonu Jakuba Maria my sami.  

http://www.rezervace.sedlec.info
http://www.rezervace.sedlec.info


 

  

Dmytro Romanovský, vikariátní kaplan pro mládež 

Nabídka brigády 
Zájemci o celoroční brigádu v oblasti turistických služeb a provozu památek farnosti 
se mohou hlásit u Dany Vokolkové na e-mailu: dana.vokolkova@khfarnost.cz. Poža-
dujeme věk minimálně 18 let, zodpovědnost, spolehlivost. Znalost angličtiny a mož-
nost práce ve všední dny výhodou. 

Zájemci o letní brigádu v úseku stavební a technické činnosti se mohou obracet 
na Soňu Krejčovou prostřednictvím e-mailu sona.krejcova@khfarnost.cz nebo tele-
fonu 732 653 055. Počet míst je omezen. Nejzazším termínem přihlášení pro letošní 
léto je 31. březen. Konkrétní termíny brigád vyhlásíme po dohodě s přihlášenými 
uchazeči.  
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Sbírka na misie 
Jak se již stalo zvykem, o 4. neděli postní, která letos vychází na 22. března, uspořá-
dáme v našich kostelích sbírku Misijní koláč. Při ní budete mít možnost přispět na 
Papežská misijní díla a podpořit jejich misijní aktivity a pomoc potřebným. 

Chrám sv. Barbory je už 25 let v seznamu kulturního dědictví UNESCO 
V letošním roce oslaví Kutná Hora 25. výročí od zápisu jejích památek na seznam 
kulturního dědictví UNESCO. V roce 1995 bylo do kulturního dědictví zapsáno ne-
jen historické centrum města, ale také chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. V duchu tohoto výročí se ponese celý rok 
2020. Do oslav se zapojí také naše farnost, která otevře turistickou sezónu jarní akcí 
INITIUM, při níž se otevřou veřejnosti kostely s nabídkou komentovaných prohlí-
dek. Výročí zápisu do kulturního dědictví si farnost připomene také při Oslavě svát-
ku sv. Jakuba a při podzimním Běhu pro zvon.  

V den výročí zápisu na seznam kulturního dědictví, 9. prosince, proběhnou hlav-
ní oslavy pořádané městem Kutná Hora; farnost se k tomuto významnému dni při-
pojí akcí Den otevřených památek. Chrám sv. Barbory si toto významné výročí při-
pomene již 4. prosince, o svátku sv. Barbory. Svou účast na této slavnosti přislíbil 
také Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. 

Pozvání na Diecézní setkání mládeže  
Ahoj mládeži, chci vás všechny z malého i velkého spolča pozvat na Diecézní setkání 
mládeže do Hradce Králové, které se bude konat v sobotu před Květnou nedělí, tedy 
4. dubna. Mottem letošního setkání je úryvek z Lukášova evangelia: „Mládenče, 
pravím ti, vstaň!“ Program je obvyklý. V nabídce bude opět velké množství zajíma-
vých workshopů, ze kterých si budete moci vybrat. Letos budeme prý také více 
v pohybu, asi v souvislosti s mottem setkání.  

Z Kutné Hory budeme odjíždět společně ráno v 7:30 od arciděkanství. Hlásit se 
můžete u kaplana Dmytra Romanovského. Bližší informace se dozvíte v průběhu 
postní doby v ohláškách i na webu. Těším se na vás.  

-red- 

Katolická charismatická konference 
Tradiční  katolická charismatická konference se uskuteční ve dnech 8. – 12. červen-
ce na výstavišti BVV v Brně. V případě zájmu je možné a dobré zajistit si předem 
vstupenku, ubytování i stravu. Doba na rozmyšlenou je do konce února, v březnu je 
třeba odeslat závazné přihlášky. Pokud se chcete zúčastnit společně s dalšími z naší 
farnosti, kontaktujte Aničku Hylskou na tel. 731 598 862 nebo e-mailu  
annahylska@seznam.cz. 

-red- 

-red- 

Julie Němcová 

mailto:sona.krejcova@khfarnost.cz
mailto:AnnaHylska@seznam.cz
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Příměstský farní tábor  
Vážení rodiče, i na letošní léto jsme pro vaše ratolesti připravili příměstský farní 
tábor. Letos se bude konat od 17. do 21. srpna. Program budeme začínat vždy v 7:30 
a končit v 16:00 tradičně začínáme v 7. 30 hodin a končíme v 16 hodin na klášterní 
zahradě, v případě nepříznivého počasí uvnitř, v prostorách církevního gymnázia. 
Obědy a pitný režim budou mít děti zajištěny, bude tedy stačit, když připravíte sva-
činu. Společný čas naplníme nejrůznějšími sportovními hrami, kvízy, výtvarnými 
a rukodělnými činnostmi, četbou na pokračování, katechezemi... Vše bude letos rá-
mováno tématem vesmíru; zkusíme ho společně proletět a prozkoumat. Příspěvek 
na tábor činí 500 Kč na jedno dítě, bude vybírán v den nástupu. Tábor je určen pro 
školní děti od 6 do 11 let. Své přihlášky směřujte prosím v papírové podobě do farní 
kanceláře nebo elektronicky na e-mail patricie.koubska@khfarnost.cz. 

-red- 

 

Přihláška na příměstský farní tábor (17. – 21. srpna 2020) 
 

 

Jméno dítěte: 

Bydliště: 

Zákonný zástupce:     

Kontaktní telefon a e-mail: 

Alternativní kontakt (např. babička): 

 

Věk dítěte: 

Které dny bude dítě přítomno (zakroužkujte): PO ÚT ST ČT PÁ 

Jméno a kontakt na osobu, která bude dítě na tábor vodit/vyzvedávat: 

 

Dietní omezení: 

Alergie: 

Další zdravotní omezení dítěte, medikace atp.: 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

mailto:patricie.koubska@khfarnost.cz


 

  

Co to vlastně na tom Vranově u Brna dělám, aneb něco o studiu  
Někteří jste si možná všimli, nebo jste zaslechli, že kamsi jezdím a cosi studuji. 
A protože dobrá informovanost je dobrým předpokladem k poznání, chtěl bych vám 
tu něco málo napsat o tom, co na tom Vranově u Brna vlastně studuji.  

Akademie kanonického práva v Brně dne otevřela 13. ledna letošního ro-
ku diplomové studium manželského práva. Jedná se o trimestrální studijní program 
kanonického práva, organizovaný ve spolupráci s papežskými univerzitami, který 
má připravit pracovníky v pastoraci (kněze i laiky) k tomu, aby mohli účinně pomá-
hat věřícím, jejichž manželství je zasaženo vážnou krizí, hrozí jim rozvod nebo ho již 
absolvovali, nebo žijí v neregulérních životních podmínkách, takže nemohou přijí-
mat svátosti, přestože by si to přáli. Studium je odpovědí na výzvy papeže Františka, 
který žádá, aby se věřící v těžkých situacích měli na koho obrátit, aby jim bylo účin-
ně pomáháno a aby mohli být také doprovázeni na své cestě víry. Studium je konci-
pováno jako paralelně probíhající program pro konzultory II. stupně a konzultory 
III. stupně (viz Instrukce Novis postulatis z 29. dubna  2018). Já osobně jsem zařa-
zen v programu konzultora III. stupně a po ukončení a splnění všech potřebných 
náležitostí budu pokračovat v licenciátním studiu církevního práva, přičemž před-
měty předchozího studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním pro-
gramu.  

Vykročil jsem, myslím, na zajímavou cestu, která, jak věřím, může v budoucnu 
přinést ovoce. Tak vás prosím o modlitbu, aby ty plody byly hojné a samozřejmě 
také dobré.  

P. Dmytro Romanovský, farní vikář  

Farní knihovna 
Milí přátelé, čtenáři, v dnešním zpravodaji bych vám chtěla představit dvě knihy, 
které jsme pro vás nově zakoupili do knihovny.  

První z nich je kniha Marka Orko Váchy Jízda v levém pruhu. Známý teolog 
a autor oblíbených knih poskytl svůj první rozhovor o životě svému příteli a bývalé-
mu studentovi Jožkovi Valentovi. Jožin je nyní studentem teologie a bohoslovcem 
olomouckého semináře, současně také varhaník a charismatický táborový vedoucí, 
učitel latiny a češtiny na biskupském gymnáziu. Oba přátele spojuje mnoho společ-
ných cest do přírody, např. do Argentiny, Jižní Ameriky nebo na Antarktidu. Někte-
ří z vás možná znají Orkovy přednášky, kterým se hojně věnuje; jen o Antarktidě 
jich prý absolvoval přes neuvěřitelných 200. Na Antarktidě byl Marek Orko Vácha 
poprvé v roce 1997. Tehdy zde téměř přišel o život, a od té doby je přesvědčen, že je 
třeba využít každou minutu života. A opravdu tak činí. Přednáší na několika vyso-
kých školách, s dalšími přednáškami cestuje po muzeích, spolcích, katolických 
i protestantských společenstvích. Tato činnost spolu s vedením farnosti 
v Lechovicích nenechává Orkovi příliš času na odpočinek, který nejraději tráví 
v přírodě. Na začátku knihy vzpomíná Orko na své dětství v katolické rodině, na 
zakázaných salesiánských „chaloupkách“ a stanových táborech. Vypráví také o svém 
studiu na přírodovědecké fakultě, kde se věnoval molekulární biologii, a následném 
přechodu do semináře a také zkušenosti z Bruselu, kde se ocitl na jezuitském insti-
tutu. Zmiňuje se o svém prvním kněžském působení ve Velkém Meziříčí, o výuce na 
biskupském gymnáziu. Zásadním zlomem v jeho životě byla zkušenost 
z trapistického kláštera v Sept Font, kde strávil půl roku a vyrovnával se zde 
s otázkou celibátu. V oddíle knihy, která se věnuje domovu, uvažuje Orko o tom, jak 
problém potřeby domova a celibátu spolu úzce souvisí. V knize je také několik úvah 
o přírodě ve spojení s Boží přítomností, jak je známe z ostatních Orkových knih. 

Druhou knihou, kterou vám chci představit, je rozhovor emeritního biskupa 
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Milena Pfaifrová 

Pastorační rada farnosti 

Františka Radkovského s redaktorem Katolického týdeníku Tomášem Kutilem. Kni-
ha nese název V Boží režii. Autor vypráví nejprve o svém dětství, které strávil 
v dědečkově truhlářské dílně a také na faře v Třešti jako ministrant. Se svým půvo-
dem se těžce dostával na studia. Na střední školu se dostal až po roce, na Matema-
ticko-fyzikální fakultu UK až po intervenci u prezidenta Zápotockého. Zde vystudo-
val statistiku, které se po vojně věnoval v praxi. Až po intervenci kardinála Tomáška 
mohl později nastoupit do semináře v Litoměřicích. Zde se seznámil s hnutím Foko-
láre, kterému zůstal věrný celý život. Po vysvěcení se dostal do západních Čech 
k tehdejšímu premonstrátskému převorovi Heřmanu Tylovi do Mariánských Lázní. 
Pobyt zde považoval ze velkou školu života. Další místo získal ve Františkových Láz-
ních, zde bydleli a působili společně s P. Josefem Rybenským. Oba přátelé si velmi 
rozuměli, oba také byli pod dohledem StB a pod neustálou hrozbou odnětí státního 
souhlasu. Nemohli ve farnosti provádět žádné aktivity s mládeží, ani vyučovat nábo-
ženství, ale skrze hnutí Fokoláre se jim přesto mnohé věci dařily. Před revolucí se 
biskup František podílel na přípravě duchovní obnovy národa. Po revoluci se stal 
pomocným pražským biskupem a předsedou biskupské konference, po jejím rozdě-
lení se pak ujal plzeňské diecéze, kde dobře využil své zkušenosti se statistikou: bylo 
třeba budovat nové struktury, spojovat farnosti, plánovat využití neobsazených kos-
telů a budov. V započaté práci dnes pokračuje biskup Tomáš Holub, biskup Franti-
šek po 23 letech náročné práce odešel na zasloužený odpočinek. Je však stále aktiv-
ní a věnuje se mnoha činnostem, mezi něž patří například obnova česko-německých 
vztahů. 

Obě knihy si můžete půjčit v naší farní knihovně. Příště se můžete těšit na recen-
zi knihy Osudy Prokopa Siostrzonka, která je již nyní k zapůjčení. 

Rovněž prosím přijměte upozornění, že v neděli 23. února nebude knihovna 
k dispozici (důvodem je duchovní obnova s P. Eliasem Vellou) a zavřená bude také 
v neděli 1. března, kdy probíhá duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově. 

Pro nové funkční období pastorační rady (do ledna 2024) bylo v neděli 26. ledna 
zvoleno pět zástupců: Jan Čermák, Tomáš Hladík, Anna Hylská, Radka Karelová 
a Marie Knappová. Předsedou byli do rady dále jmenováni Lucie Grenarová a Pře-

mysl Jiřík. Církevní organizace působí-
cí ve farnosti delegovaly tyto své zá-
stupce: Barboru Křivohlavou (Církevní 
mateřská škola sv. Jakuba), Marii Sla-
votínkovou (Církevní gymnázium 
v Kutné Hoře) a Roberta Otrubu 
(Oblastní charita Kutná Hora). Členy 
pastorační rady jsou také P. Dmytro 
Romanovský a P. Jan Uhlíř, který je 
podle stanov jejím předsedou.  

Ustavující jednání nové, celkem 
dvanáctičlenné pastorační rady se ko-
ná v úterý 18. února. Na tomto setkání 

si členové mezi sebou zvolí místopředsedu, sekretáře a delegáta pro ekonomickou 
radu. Jednání je veřejně přístupné. Stanovy pastorační rady jsou k dispozici na we-
bových stránkách farnosti. -red- 
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Pastorační aktivity 2019 

Leden 
 Tříkrálová sbírka 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Setkání dobrovolníků farnosti 
 
Únor 

 Udílení svátosti pomazání nemocných 

 Duchovní obnova mládeže  
ve Slavoňově 

 
Březen 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Pobožnosti křížové cesty 

 Postní almužna 

 Misijní koláč 
 
Duben 

 Víkend pro děti  
a přespávání na arciděkanství 

 Křížová cesta městem 

 Diecézní setkání mládeže  
v Hradci Králové 

 Velikonoční bohoslužby  
 
Květen 

 Pouť za rodiny do Sudějova 

 Májové pobožnosti 

 Farní shromáždění 

 Noc kostelů 

 Poutní zájezd do Maďarska 

 Modlitby za ulice 

 Putování po kutnohorských kostelech  
 
Červen 

 Svátost biřmování 

 Farní výlet nejen pro seniory  
do Klokot a Tábora 

 Slavnost Těla a Krve Páně  

 Přijetí nových akolytů do služby 

 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba 
 
Červenec 

 Oslava svátku sv. Jakuba  

 Putování se sv. Jakubem – camino 

 Tábor Slunečního kmene 

 Chaloupka družiny Concordia 
 
Srpen 

 Prázdninové společenství dětí  
(„tábor“ na klášterní zahradě) 

 Společenství mládeže v Malé Fatře 

 Novokněžské požehnání  
P. Petra Vtípila 

 
Září 

 Duchovní obnova pro seniory  
ve Slavoňově 

 Oslavy 25. výročí  
Oblastní charity Kutná Hora 

 
Říjen 

 Misijní měsíc říjen 

 Živý růženec 

 Přijetí do katechumenátu 

 Diecézní setkání seniorů 
v Hradci Králové 

 Běh pro zvon 

 Duchovní obnova pro mladé rodiny  
ve Slavoňově  

 
Listopad 

 Svatomartinský průvod 

 Oslava 17. listopadu a průvod městem 

 Přednáška pro lektory Božího slova 

 Adventní duchovní obnova farnosti 

 Jmenování nové ekonomické rady 
 
Prosinec 

 Přespávaní dětí na arciděkanství 

 Roráty 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Setkání s Mikulášem 

 Vánoční besídka dětí  
CMŠ v kostele sv. Jakuba  

 Vánoční besídka Slunečního kmene  
a družiny Concordia 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 
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Pravidelné aktivity 

 Adorace za prohloubení víry a lásky  
v rodinách 

 Modlitba za církevní mateřskou školu  

 Modlitby matek 

 Modlitební setkání mužů 

 Společenství mládeže 

 Setkávání maminek s dětmi 

 Setkávání seniorů 

 Schůzky ministrantů 

 Příprava katechumenů 

 Večery chval 

 Výuka náboženství 

 Mše svaté pro děti 

 Četba Starého zákona 

 Kavárna s překvapením 

 Kurz Alfa 

 Kurz Beta 

 Seminář život v Duchu 

 Biblické a židovské tance  

 Biblické hodiny 

 Dětský pěvecký sbor Nebojsa 

 Chrámový sbor 

Statistika 2019 

 křty pohřby svatby 

Kutná Hora 27 12 16 

Bykáň 2 5 0 

Třebonín 1 0 2 

Jaroslav Bouška 

Návštěvnost památek a úpravy v chrámu sv. Barbory 

Uplynulý rok 2019 byl pro chrám svaté Barbory velmi příznivý, co se týče počtu ná-
vštěvníků. Po mírném zakolísání v roce 2018 se návštěvnost vyšplhala na nový vr-
chol. V průběhu roku 2019 na-
vštívilo chrám sv. Barbory přes 
347 tisíc turistů. Návštěvnost 
chrámu oproti roku 2018 vzrostla 
o více než 7 % a překonala tak 
i rekordní návštěvnost roku 2017.  

Začátkem minulého roku za-
jistila farnost v chrámu sv. Bar-
bory lepší podmínky pro pohodl-
né odbavení návštěvníků tím, že 
oddělila prodej suvenýrů od vstu-
penkové pokladny. Letos se mů-
žeme těšit na nový design vyba-
vení prostoru severního vstupu 
do chrámu i na nové prostředí 
obchůdku se suvenýry v prostoru 
sakristie. Obě upravená prodejní 
místa by měla zvýšit komfort slu-
žeb nabízených návštěvníkům. 

Julie Němcová, Kamila Dostálová 

Statistika  
návštěvnosti 

Chrám  
sv. Barbory 

Kaple  
Božího těla 

Kostel  
sv. Jakuba 

Kostel  
Matky Boží  

rok 2018 324 213 46 952 42 847 2 408 

rok 2019 347 523 53 199 44 036 1 852 



 

  

Opravy památek v roce 2019 

Náklady na obnovu střech 2 350 293 Kč  

Náklady na elektroosmózu 1 558 254 Kč 

Celkové náklady (hrazeno z vlastních  prostředků) 3 908 547 Kč  

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

Celkové náklady  9 595 422 Kč  

Dotace IROP (Integrovaný regionální operační program EU) 8 423 651 Kč 

Vlastní podíl 1 171 771 Kč  

Kostel sv. Jakuba 
Obnova obvodového pláště. 

Budova arciděkanství 
Dokončení opravy střechy, obnova jižní a západní fasády. 

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova fasády severního průčelí, elektroosmóza. 

Celkové náklady  1 456 568 Kč  

Dotace Program záchrany architektonického dědictví 1 225 000 Kč  

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 110 000 Kč 

Vlastní podíl 121 568 Kč  

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

Kostel Nejsvětější Trojice 
Oprava tesařských konstrukcí věže. 

Celkové náklady  349 365 Kč  

Podpora obnovy kulturní památky prostřednictvím  
obce s rozšířenou působností 

250 000 Kč  

Vlastní podíl 99 365 Kč  

Náklady na opravy střechy 5 440 881 Kč  

Náklady na obnovu fasády 4 355 946 Kč 

Celkové náklady  9 796 827 Kč  

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 240 000 Kč 

Vlastní podíl 9 556 827 Kč 

Celkové náklady  1 833 969 Kč  

Dotace Program záchrany architektonického dědictví 1 295 000 Kč  

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 210 000 Kč 

Vlastní podíl 328 969 Kč  



 

  

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

Celkové náklady  524 895 Kč  

Program regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón 

490 000 Kč  

Vlastní podíl 34 895 Kč  

Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě (farnost Třebonín) 
Obnova věže. 

Celkové náklady v roce 2018 380 000 Kč  

Dotace z Havarijního programu 274 000 Kč 

Dar soukromé osoby 64 000 Kč  

Vlastní podíl 42 000 Kč  
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Každý školní rok se ve školce věnujeme určitému tématu, které nás provází celým 
rokem. Již jsme měli projekt zaměřený na správnou výslovnost a řeč Hrajeme si 
s říkadly, minulý rok jsme se zaměřili na hudbu s projektem Proz(s)píváme celý 
rok. Pro letošek jsme vybrali stále aktuální téma, a tím je pohyb. 

Touha malých dětí se hýbat je stejně přirozená jako jejich touha po poznávání 
nových věcí. Proto cvičení a pohybu ve školce nemůže být nikdy dost. V celoročním 
projektu s názvem Hýbeme se celý rok se děti seznamují s různými pohybovými 
hrami a tělocvičným nářadím. S dětmi cvičíme na různá témata, která korespondují 
s ročním obdobím. Na podzim to byly rozcvičky rozfoukané, kaštánkové nebo roz-
cvička stromu. V zimě, ačkoli na sníh zatím stále čekáme, máme témata jako koulo-
vačka, ledová rozcvička, když bíle sněží. 

Těšili jsme se na zimní sportovní den; proběhl sice bez sněhu, ale děti si ho užily. 
Vyzkoušely si skok do dálky, slalom, běh přes překážky. Na podzim jsme několi-

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Soňa Krejčová 
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Barbora Křivohlavá 

krát navštívili sokolovnu. Děti si vyzkoušely spoustu nářadí, které ve školce nemá-
me. Skákaly přes švédskou bednu, lezly po žebřinách, nechyběly hry s míčem, vel-
kou trampolínou a obří prolézačkou. 

Díky daru od královéhradockého biskupství jsme mohli školku dovybavit spor-
tovním nářadím, obručemi a lanem. Na jaře nás čeká plavecký kurz a spousta aktivit 
venku. 

O tom, že pobyt v přírodě je důležitý, jsme povídali s rodiči a s ředitelkou lesní 
školky Adélou Richterovou. Beseda byla nazvána Jak trávit čas s dětmi v přírodě. 
Povídali jsme si o vybavení pro venkovní činnosti, o tom, jak děti venku zaujmout, 
o bezpečnosti dětí a o jejich svobodě. 

V cyklu besed navázala v lednu psycholožka Pavla Koucká s tématem Emoce 
u dětí a jak s nimi nakládat. Rodiče měli příležitost otevřít témata týkající se žárli-
vosti mezi dětmi, jak řešit konflikty mezi dětmi a mnohá další 

Ráda bych vás pozvala na třetí besedu v tomto školním roce. Blíží se zápisy dětí 
do základní školy, a proto jsme pozvali psycholožku z pedagogicko-psychologické 
poradny v Kutné Hoře. Tématem besedy bude Školní zralost a připravenost. Sejde-
me se v úterý 25. února v 16:30 ve školce. 

Se zápisy do školy souvisí i zápisy do mateřské školy. Každým rokem bojujeme 
s nedostatkem míst ve školce. Minulý rok jsme mohli přijmout pouze polovinu těch, 
kteří přišli k zápisu. Máme proto velikou radost, že se nám snad podaří otevřít dru-
hou třídu mateřské školy s plánovanou kapacitou 17 dětí. (V létě jsme zvažovali va-
riantu založit paralelní dětskou skupinu pro 12 dětí. Tu by však nebylo možné spo-
jovat s mateřskou školou, proto jsme od této varianty nakonec ustoupili.) V domě, 
kde má školka pronajaté prostory, je ještě jeden prostor ve stejné úrovni, který je 
vhodný pro naše potřeby. Jsme teď ve fázi příprav rekonstrukce prostoru na třídu 
mateřské školy. Pokud se vše zadaří, od 1. září letošního roku budeme mít dvojtříd-
ní mateřskou školu s celkovou kapacitou 45 dětí. Do nově otevřené třídy budeme 
potřebovat učitele mateřské školy. 

Nejen tento projekt svěřujeme do Božích rukou. Můžete se k nám připojit při 
modlitebních chvilkách, které jsou naplánovány na 4. března ve školce a 6. května 
v kostele sv. Jakuba, pokaždé od 20:30. 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Rozsvícením první svíce na adventním věnci jsme 3. prosince zahájili advent. Du-
chovní slovo pronesl jako vždy spirituál školy Pavel Tobek. V sobotu 8. prosince se 
uskutečnila duchovní obnova pro zaměstnance školy, o program se postaral opět 
školní spirituál. Učitelky hudební výchovy připravily na 12. prosince adventní kon-
cert, konal se v kostele sv. Jakuba. Téhož dne naši studenti zazpívali klientům na 
kutnohorské LDN. Poslední školní den před vánočními svátky se celá škola odebra-
la do sedlecké katedrály, kde jsme slavili mši svatou. Zaměstnanci potom společně 
poobědvali v restauraci. První lednová školní mše svatá byla 29. ledna v klášterním 
kostele.  

Ve středu 18. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů školní povídkové 
soutěže v anglickém jazyce. Porota složená ze studentů oktávy hodnotila práce 
svých mladších spolužáků. Zabývali se obsahem, gramatikou a estetikou každé prá-
ce. Soutěž měla dvě kategorie – pro nižší i vyšší gymnázium. Taková akce je jednou 
z možností spolupráce studentů napříč třídami. Stejně zajímavý a prospěšný byl 
i benefiční program plný pěveckých, recitačních a tanečních vystoupení, videí a roz-
hovorů s osobnostmi školy, který připravili septimáni pro své spolužáky. Pomáhají 



 

  

Stanislava Lisková 

tak oktávě při organizaci maturitního plesu, který bude 8. února v Lorci (tj. po uzá-
věrce tohoto vydání zpravodaje – pozn. red.). 

V adventní době proběhl výměnný pobyt se studenty BIP Kreativitätsgymnasium 
v Lipsku. Kvartáni byli ubytováni v německých rodinách, účastnili se výuky 
v němčině a navštívili zajímavá místa tohoto města, např. památník Bitvy národů, 
muzeum moderního umění, dům, ve kterém pobýval básník Fridrich Schiller; 
společně s německými studenty také sportovali. Protože výměna se uskutečnila již 
poněkolikáté v předvánoční době, zúčastnili se vánočního koncertu partnerské školy 
a představili se na něm s českou písní. Samozřejmě nezapomněli navštívit vánoční 
trh.  

Také v letošním roce se v lednu uskutečnilo pravidelné setkání s absolventy, 
o jehož organizaci se postaral spolek absolventů Ursulus. Mělo interaktivní charak-
ter, bývalí studenti se na plakátku představili a studenti septimy a oktávy měli mož-
nost pohovořit s tím absolventem, jehož současné studium nejvíce odpovídá jejich 
zájmu.  

Na přednášce spisovatelky Ilony Ferkové, která gymnázium navštívila, měli stu-
denti sexty a septimy možnost se seznámit s romskou literaturou. Během prvního 
měsíce roku se konala školní kola olympiád z různých předmětů, pořádali jsme jako 
každoročně okresní kolo matematické olympiády kategorií Z5 a Z9. Uskutečnila se 
také okresní kola některých olympiád, ve kterých naši studenti sbírali úspěchy. Jed-
ná se o soutěže v českém jazyce, dějepise a matematice.  

Podnikli jsme rovněž několik exkurzí, kvinta navštívila Národní muzeum peda-
gogiky J. A. Komenského v Praze, sexta čáslavský Zenit.  

Výpisy pololetních vysvědčení převzali studenti 30. ledna a následující den měli 
jednodenní pololetní prázdniny.  
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Oblastní charita Kutná Hora 

Letos vyjedou pro charitní Středisko na Sioně dvě nová auta 
Díky štědrým dárcům budeme moci v letošním roce koupit pro Středisko Na Sioně 
dvě nová auta. Jedno auto, které nahradí starou Škodu z roku 2001, pořídíme z ve-
řejné sbírky Dáme auto. Druhý automobil bude hrazen z výtěžku letošní Tříkrálové 
sbírky. Již teď víme, že obě nová auta budou plně vytížená, budou sloužit našemu 
rozrůstajícímu se pracovnímu týmu a především rodinám dětí se zdravotním znevý-
hodněním v celém Středočeském kraji. 

K dnešnímu dni (4. února) máme na veřejné sbírce Dáme auto vybráno 
266 100 Kč včetně přislíbených darů. Na podporu této sbírky probíhala v loňském 
roce řada akcí. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili v rámci akce Pošli kačku, 
i těm, kteří, i přes nepřízeň počasí, dorazili na náš červnový benefiční koncert do 
kostela svatého Jana Nepomuckého. Velký dík patří také těm, kdo jste reagovali na 
Jendovu nebo Tomášovu běžeckou výzvu v rámci akce Běh pro zvon. Další benefiční 
akcí byl bowlingový turnaj Sion Charity Cup, do kterého se zapojily obě farnosti 
a několik kutnohorských firem. Na sbírce se podíleli také návštěvníci našeho stánku 
na vánočním trhu, kteří ochutnali adventního charitativního svařáčka anebo zde 
přispěli do sbírkové pokladničky.  

Z jubilejní, dvacáté Tříkrálové sbírky s rekordním výtěžkem 865 640 Kč pro Ob-
lastní charitu Kutná Hora bude hrazen nákup druhého automobilu.  

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na jednu nebo obě naše sbírky, za jejich 
štědrost a vstřícnost. S novými auty se určitě pochlubíme. A přijďte zase poslat kač-
ku, rádi vás uvidíme 18. dubna.  

Tereza Šedivcová 
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Tříkrálová sbírka  
Výtěžek letošní, jubilejní dvacáté 
Tříkrálové sbírky je 865 640 Kč 
a předčil všechna naše očekávání. 
Vybralo se o 110 030 Kč více než 
v roce 2019. Do sbírky se zapojilo 
přes 70 měst a obcí v regionu Kut-
nohorska, Čáslavi a Poděbradech. 
Zapečetěno bylo 200 pokladniček. 

Sbírka se letos uskutečnila 
ve dvou termínech. První povánoční 
víkend 4. ledna proběhla v Čáslavi, 
poté v sobotu 11. ledna v Kutné Ho-
ře a nakonec v Poděbradech. Nově 
se do koledování zapojily tři obce: 
Horušice, Borová a Útěšenovice. 
V Kutné Hoře se koledovalo 
s výtěžkem 215 617 Kč. Přehled vý-
těžku sbírky v jednotlivých obcí na-
šich farností najdete v tabulce. 

Prostředky získané ve sbírce ny-
ní poputují na společné celorepubli-
kové konto, následně jsou pak roz-
děleny podle tradičního klíče: 65 % 
se vrací zpět do naší organizace, 
15 % je určeno pro větší diecézní 
projekty, 10 % na humanitární po-
moc v ČR i zahraničí, 5 % na projek-
ty Charity ČR a 5 % pokrývá nákla-
dy na uspořádání sbírky v celé ČR. 

Záměrem sbírky v našem regio-
nu je financování nového auta pro 
Středisko Na Sioně, kterým jezdí 
pracovnice do rodin po celém Stře-
dočeském kraji za dětmi s různým 
znevýhodněným. Část finančních 
prostředků ze sbírky bude využito 
na příměstské tábory pro děti Ro-
dinného centra Kopretina v Čáslavi 
a aktivity pro předškoláky a školáky 
Centra Maják. Z tříkrálových darů 
se podpory dočkají rovněž dobro-
volnické programy v nemocnicích 
a sociálních zařízeních. Část výtěžku půjde také lidem v nouzi a rodinám a jednotliv-
cům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

„Děkujeme malým i velkým koledníkům, vedoucím skupin, štědrým dárcům, 
organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhají. Letos vás bylo 
více než 800 a bez vaší pomoci bychom sbírku těžko mohli uskutečnit“, říká Jindřiš-
ka Vinická, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka sbírky. 

Obec Městys, městská část Výtěžek  

Církvice Církvice 32 648 Kč 

Černíny 

Bahno 6 010 Kč 

Černíny 3 470 Kč 

Hetlín 3 602 Kč 

Zdeslavice 1 400 Kč 

Červené Pečky Dolany 1 610 Kč 

Grunta Grunta 8 437 Kč 

Hlízov Hlízov 19 293 Kč 

Kluky 

Kluky, Pucheř 6 537 Kč 

Nová Lhota 1 062 Kč 

Olšany 1 570 Kč 

Křesetice  
Chrást, Krupá 3 350 Kč 

Křesetice 13 487 Kč 

Kutná Hora  

Kaňk 16 562 Kč 

Karlov 7 691 Kč 

Hlouška, Šipší 25 917 Kč 

Vnitřní Město 47 013 Kč 

Malín 19 696 Kč 

Sedlec 30 709 Kč 

Žižkov 68 029 Kč 

Libenice Libenice 4 388 Kč 

Miskovice  
Bylany 3 326 Kč 

Hořany 3 130 Kč 

Nové Dvory Nové Dvory 12 834 Kč 

Svatý Mikuláš  
Svatá Kateřina 8 081 Kč 

Svatý Mikuláš 12 238 Kč 

Třebonín Třebonín 10 012 Kč 

Úmonín Úmonín 6 014 Kč 

Marcela Mommersová  
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za dobrovolnické centrum Daniela Stýblová 

V adventním čase dobrovolníci rozezpívali seniory 
Studenti církevního gymnázia navštěvují několikrát do roka pacienty nemocnice 
v Kutné Hoře. V prosinci pro ně připravili tradiční koledy 
s doprovodem několika hudebních nástrojů. Mnozí senioři si za-
zpívali své oblíbené koledy s nimi. Originální pojetí zimních písní 
a koled si pro pacienty v léčebně dlouhodobě nemocných a na od-
dělení paliativní péče připravili žáci ZŠ Hůrka. Řada seniorů měla 
prvně možnost seznámit se s nástrojem ukulele a potěšit se pohle-
dem na milé děti. V Čáslavi v nemocnici přinesl zpívání Mikuláš 
v podání našich dlouhodobých dobrovolníků – společníků, kteří 
dochází do nemocnice každých čtrnáct dní a věnují svůj čas senio-
rům na geriatrii nebo dětem na dětském lůžkovém oddělení. 
 

Napsali jste... 

Seminář O duchu svatém podle P. Sieverse  
Z duchovní obnovy podle Ernsta Sieverse jsem měl velikou radost z mnoha důvodů. 
Potřebuji v modlitbě vnímat Boží reakci, ale často ztrácím chuť Bibli číst, protože 
některé části nejsou moc čtivé a nic mi neříkají. Výběr jednotlivých textů na každý 
den mi moc pomohl vnímat Boží hlas a radovat se z Jeho lásky. Také způsob vnímá-
ní textů mi pomohl k hlubšímu prožívání. Především dosazení vlastního jména za 
některá jména v textu. I pravidelnost tichých chvilek mi moc pomohla, protože bez 
řádu se často snaha o pravidelnou modlitbu vytrácela. 

Velmi cenné pro mě bylo i sdílení. Malé skupinky byly ideální pro možnost pro-
brat věci, které nás zasáhly, nechat se inspirovat ostatními, nebo naopak odkrýt jiný 
úhel pohledu na text. Doma se mi o duchovních věcech vůbec nedaří mluvit, ačkoli 
jsme všichni věřící, a moc mi to chybí.  

Jsem moc vděčný za všechny milosti, které jsem v průběhu kurzů dostal. Láska 
a obětavost farníků, kteří vše připravovali a chystali, je pro mě také velikým povzbu-
zením, protože si vůbec nedokážu představit, jak mohli takové množství práce vů-
bec zvládnout. A hlavně, když vidím, že tohle pro mě někdo nezištně dělá, dokážu si 
snáz přestavit, že i Bůh mě nezištně miluje. 

Tomáš Hladík 

Ohlédnutí za Alfou 
Kdo z nás by neměl radost, když se farní společenství rozroste o sestru nebo bratra, 
kteří si našli cestu k Bohu? Nevím, kolik sester a bratrů v Kutné Hoře a okolí aktuál-
ně v sobě slyší hlásek: „Pojď za mnou,“ ale vím, že když se naskytne příležitost 
s někým na téma víry začít hovor, je to téma křehké a nejednoduché. A jednoduché 
není ani to, jak navázat. 

Vloni na podzim jsem přijal nabídku být v přípravné skupince Alfa kurzu. A tak ji 
chci z vlastní zkušenosti moc doporučit pro několik důležitých rysů, které v sobě 
propojuje. Nejsou uvedené podle pořadí důležitosti. 

 Je to seriál večerních setkání. To už není jeden duchovní rozhovor, jedna návště-
va, ale skoro tři měsíce pravidelného setkávání – dost času na otázky, odpovědi 
a přemýšlení o nich. 

 Je to vykročení. Účastníci se setkají s kněžími, s farníky, možná poprvé překročí 
práh fary a možná poprvé navštíví mši svatou. 

 Je to seriál témat, která uvádí do světa křesťanské víry.  
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 Je to společenství. Mnoho bratří a sester nehledá jenom Boha, ale taky laskavé 
společenství, ve kterém se dobře cítí. Byl jsem až překvapený, jak rychle se ve 
společenství změnila skupina 20 – 30 lidí, kteří se mezi sebou příliš neznali. At-
mosféře každého večera pomáhá společná večeře. 

 Je to také Alfa víkend – společenství před svatostánkem, v přírodě, u stolu… 

 Je to kurz pro i pro ty, kdo „chodí pravidelně do kostela“ – jako svého druhu du-
chovní obnova, kde ti hledající mohou být paradoxně největším povzbuzením.  

 Je to podpírané modlitbou – před každým setkáním se účastní přípravný tým 
adorace, během setkání se před nejsvětější svátostí modlí další farníci – za dar 
víry a Svatého Ducha. 
Pozvat na Alfu může znamenat „vystoupit z vlastní zóny komfortu“, ale znáte-li 

někoho hledajícího, pozvěte ho. Další Alfa je „coming soon“ – zase na podzim.  

Jirka Vaněk 

Podruhé k Alfě… 
Původně jsem chtěla tento text napsat jako omluvu za svou nejapnou otázku, co cír-
kev dělá pro osvětu a k tomu, aby přivedla k naději lidi z ulice. Při výčtu všech akcí, 
které fara pořádá, se nyní cítím trapně. Nemohu skončit jen omluvou. Vrtá mi to 
stále v hlavě. Chtěla bych s podělit o to, co se děje mně. Jak to mohu sdělit já sama? 

Zkusím to od píky. Na začátku otázky jsem byla já. Taková já, která doma slyšela, 
že Bůh není. Není, protože by něco nedopustil. Není, protože ho nikdo neviděl. Ne-
ní, protože jeho existenci nelze dokázat fyzicky, prakticky. Církev ho používá jako 
nástroj k naší poslušnosti a strachu. Bible je pohádka. Takhle jsem žila 43 let. Ne, že 
bych něco nehledala nebo po něčem, co by leccos vysvětlovalo, netoužila. Hledala 
jsem kolem celého světa, hledala jsem vším, co jsem dělala, každou svou zkušeností. 
Hledala jsem u psychologů, pseudopsychologů. Ale nikdy mě, pro úplné zabednění, 
nenapadlo, že vysvětlení je v Bibli, v kostele. 

A pak přišla Alfa. Nešla jsem na setkání ani s obavou ani s očekáváním. Výsledek 
je neuvěřitelný. Jako bych vylezla z neuklizené nory a ocitla se v čistém prostoru, 
kde věci dávají smysl, mají svůj řád, opomíjí voloviny, kterými je náš život protkán. 
Přesně ty věci, které mě zabednily. Je pro mě těžké to popsat. Ale nahlížení na 
spoustu věcí se mi otočilo naruby. 

Jak bych řekla sama sobě před půl rokem: „Jdi na Alfu“?  
Na faře a kolem ní probíhá mnoho akcí. Ale když do kostela nechodíš, nic nevíš. 

Nestaráš se o tyto informace, protože vůbec netušíš, že tohle by mohlo být východis-
ko. Žiješ v ateistické společnosti, kde by většina lidí nepřiznala, že jim něco vrtá 
v hlavě. Byla jsem před 14 dny s holkama na vínku a zrovna došlo na vyslání dítěte 
na církevní gymnázium. Nelibost byla u většiny. Pár dnů nato jsem v Reflexu četla 
rozhovor s dredatým politikem, který je křtěný a říká: „Víra je maximální vzpruha. 
Je můj vnitřní motor… Nikomu to necpu. Každý vzhlíží k něčemu jinému.“ Ani já 
bych teď ještě nikomu neřekla, že chodím do kostela. Ale není právě tohle špatně? 

Minulý týden jsem sebrala odvahu a napsala jsem svému o 13 měsíců mladšímu 
bratrovi, který byl celé naše dětství můj nejbližší člověk. Hrozně jsem se bála, aby si 
nemyslel, že jsem se zbláznila.  A on mi napsal: „Já myslím, že tě chápu, ale já třeba 
takové věci jako je víra v Boha nejsem asi schopen, takže tu samotnou nechápu, ale 
mám několik kamarádů, kteří věří, takže chápu, že je dobrý věřit. “ Tak to jsem 
fakt nečekala. Ale i tak si myslím, že nejsem jediný zabedněnec. 

Původně jsem navrhovala osvětu moderního střihu (marketingovou), ale to je 
úplná blbost. Ale je mi líto, že jsou mezi námi i ti, pro které by víra mohla být řeše-
ním, jenom to neví… Nevím. Není ta osvěta nakonec jen o tom, nestydět se říct, že 
věřím?  Marta Borovičková 



 

  

Ekumenické setkání  
„Kázání skončilo, lidé se rozestupovali a odcházejícímu páterovi mlčky uvolňovali 
cestu. Brzy ale nabyli řeči a shromáždění se začalo rozcházet za nadšené výměny 
názorů a tichých úvah o tom, co právě slyšeli.“ Právě tato slova z kutnohorské po-
věsti Budeť jeden pastýř krásně charakterizují atmosféru, kterou zažili účastníci 
ekumenického setkání na arciděkanství v Kutné Hoře ve středu 22. ledna tohoto 
roku. Šťastná volba teplého sálu místo studeného kostela přivedla opravdu mnoho 
hostů z církví z našeho města. V centru místnosti stál rozsvícený ozdobený paškál 
jako světlo Kristovo, jako Ježíš, který je uprostřed těch, kdo se scházejí v jeho jmé-
nu.  

Společně jsme zpívali, modlili se za odpuštění, vyslechli velmi záživnou promlu-
vu Saši Štěpanovského, pastora Křesťanského společenství v Kutné Hoře. Promluva 
to byla neobvyklá, neboť se zpočátku tvářila jako vyprávění o Chřenovickém hradu, 
který je opravován i za pomoci dobrovolníků. Konečné vyznění bylo, že jen společně 
můžeme něco dokázat a že i ten nejmenší je ve společenství důležitý. Znovu jsme 
zpívali a v sále, v němž byla zhasnuta všechna světla kromě svíce uprostřed, lidé 
ztratili ostych a chválili svými slovy Pána. Modlitbou Otče náš byla tato část zakon-
čena.  

Nikdo ještě neodcházel, občerstvení donesené z domácností příslušníků všech 
církví totiž odchod ani nedovolovalo, neboť bylo velmi hojné. Občerstvovali jsme se 
dobrotami i milými rozhovory, které byly přerušeny prezentacemi o životě zúčastně-
ných sborů a farností. Seznámili jsme se s Církví československou husitskou, 
s Církví bratrskou, s Českobratrskou církví evangelickou, s Křesťanským společen-
stvím. I pro nás, domácí katolíky, byla zajímavá prezentace ze života obou katolic-
kých farností v našem městě. Za zmínku stojí i informace o internetovém časopisu 
eTabita, což je časopis nejen pro křesťany, magazín nejen pro ženy. Lze ho nalézt na 
internetové adrese www.etabita.cz. 

Krásná atmosféra vydržela až do samého konce. Lidé pomalu odcházeli, někteří 
zůstávali v srdečných rozhovorech, pomáhali s úklidem.  

Zpívání koled s Nebojsou 
Každé pondělí se od 17:00 do 18:00 rozléhá farou veselý hlahol a zpěv zvonivých 
hlásků dětí z farního sborečku Nebojsa. Je jich sice zatím jen hrstka, ale energie, 
nadšení ani talent jim rozhodně nechybí. V pondělí na Tři krále však bylo na faře 
ještě veseleji a živěji. Sešlo se zde totiž velké společenství složené nejen ze členů sbo-
ru, ale i z jejich hudbychtivých rodinných příslušníků, od těch úplně nejmenších až 
po nejstarší. V doprovodu klavíru, houslí, ukulele, zvonkohry, foukací harmoniky, 

několika fléten a bezpočtu různoro-
dých rytmických nástrojů zaznělo ve-
dle mnoha krásných českých koled 
dokonce i latinské Adeste fideles. 
O přestávce se prohodilo pár slov, 
dojedly se zbytky vánočního cukroví. 
Na závěr zazněla tříkrálová klasi-
ka  My tři králové jdeme k vám, vše 
bylo zakončeno mohutným spontán-
ním potleskem a radostí ze společné-
ho muzicírování. Těším se, že se se-
jdeme zase za rok a ze společného 
zpívání koled se stane každoroční tra-

Hana Prknová 
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Duchovní obnova mládeže ve Slavoňově  
Bylo brzy ráno. Vytrvale mrholilo a foukal studený, lezavý vítr. Špatně sepnuté běž-
ky se mi již poněkolikáté rozjely a zákeřně mi přiskříply zkřehlé prsty. Nevraživě 
jsem se na ně podívala a zvažovala, jak velká je šance, že je ten den doopravdy pou-
žiji. Moje nálada to ráno přesně odrážela nevlídné počasí.  

Nepříznivým faktorům navzdory jsem dorazila ve stanovený čas na faru. Sešlo se 
nás všeho všudy čtrnáct, kteří doufali, že si kromě duchovního obnovení užijí i něco 
málo zimních radovánek. Musím sebekriticky přiznat, že osobně jsem na duchovní 
obnově nebyla léta, naposledy pravděpodobně někdy v mém gymnaziálním pravě-
ku. Byla jsem tedy svým způsobem nováček, či spíše znovuobjevující nováček, který 
už téměř zapomněl, čím jsou podobné akce charakteristické a výjimečné. 

Nasedli jsme do dvou tranzitů a vyrazili do Slavoňova, kde jsme měli strávit dva 
a půl dne duchovním obnovováním a rozjímáním. Zbývající půl den měl být věno-
ván aktivitám spojeným se sněhem, 
kterého bylo nakonec k všeobecné ra-
dosti právě tak akorát na krátkou, ale 
zato výživnou běžkařskou výpravu a 
návštěvu jediného ski areálu široko 
daleko, který se nezalekl povětrnost-
ních podmínek.   

Během odpoledne déšť zcela ustal a 
obloha se začala trhat. Když jsme ně-
kdy v pozdním odpoledni vyhlédli ven 
z okna, naskytl se nám zcela nečekaně 
půvabný pohled na západ slunce nad 
nízkými mraky. Někde pod nimi zůsta-
la patrně i moje veškerá mrzutost, a tak jsem se mohla snadno a s upřímným očeká-
váním ponořit do filmu Josef, který jsme ten večer zhlédli. Nejsem příliš zdatná ani 
zkušená divačka biblických příběhů, ale styl vyprávění na mě tentokrát skutečně 
zapůsobil a doporučuji ho k zhlédnutí komukoli, kdo si chce vychutnat poměrně 
přesnou interpretaci starozákonního příběhu a zároveň si potrpí na šťastné konce 
(což je kombinace, kterou je třeba náležitě vyzdvihnout). 

Večer jsem uléhala se zvláštním pocitem, že se dohromady nestalo nic mimořád-
ného, a přesto jsem byla jaksi příjemně naladěna. Po celý večer až do následujícího 
poledne bylo vyhlášeno silentio, se kterým jsem se ještě do té doby nikdy přímo ne-
setkala. Bylo skutečně pozoruhodné, jak skupina mladých lidí dokáže držet téměř 
naprosté ticho a jak zároveň všichni vnímají jeho význam a přidanou hodnotu. To 
mě upřímně překvapilo a jsem ráda, že jsem to mohla zažít. Sobota byla věnována 
rozjímavým programům na téma Kým jsem. Je zajímavé, že při každém podobném 
zamyšlení člověk přijde s jinými myšlenkami a jiným pohledem na sebe sama. Čas 
od času je velmi prospěšné si v tichu popřemýšlet o vlastních dovednostech a nedo-
statcích a o tom, co z nich pro nás plyne jako pro jedinečné osoby, které mohou 

Marie Macková 

Je nutné napsat i to, že nikdo nezastíral, že se v některých věcech nemůžeme 
shodnout, ale při tomto setkání se kladl důraz na spojení s Ježíšem Kristem. Za 
zmínku stojí i fakt, že byly vybrány písně, které znají ve všech církvích; zpěv v sále 
zněl opravdu pěkně.  

Nebojím se říci, že všichni si v srdci odnášeli velikou radost naději, že se dočká-
me toho, co je psáno ve zmíněné kutnohorské pověsti: „Když dozpívali, vstoupil sva-
tý Petr a řekl vlídně: Bůh otec vás všechny povolává do nebe, když se tak krásně sná-
šíte a společnou písní ho velebíte.“ 



 

  

Animátorský kurz 
Když jsem před pár lety slyšela o animátorském kurzu, nebyla jsem si jistá, jestli je 
úplně vhodný pro někoho, jako jsem já, ale postupem času jsem zjistila, že bych ho 
ráda zkusila. Nejdříve jsem měla být jediná z mých vrstevníků v okolí, kdo se měl 
účastnit, ale postupně se začali přidávat další kamarádi a známí, a všechno nakonec 
dopadlo opravdu nad moje očekávání.  

A teď bych asi měla vysvětlit těm z vás, kdo si myslíte, že na animátorském kurzu 
se učíme vytvářet animace nebo analyzujeme animované filmy, jak se věci mají, pro-
tože i já jsem byla původně silně zmatená.  

Animátorský kurz je dvouletý kurz pro mladé věřící lidi, zaměřený na vedení 
společenství, pořádání a organizaci duchovních akcí pro různé cílové skupiny, na 
osobní duchovní růst, rozšíření znalostí z Bible nebo ze života svatých, sebepřijetí 
atd. Sjíždíme se vždy na víkend, většinou na Diecézním centru života mládeže Ves-
mír v Orlických horách, a to pětkrát ve školním roce, a o prázdninách je pro nás při-
praveno pětidenní soustředění zaměřené spíše na hraní různých her, ale samozřej-
mě nechybí mše svaté a duchovní přednášky. Víkendy probíhají v podobném duchu, 
akorát máme více přednášek a méně her. A kdo to všechno pořádá a organizuje? 
Celý kurz se koná pod diecézí Hradec Králové a program pro nás chystají Mirka, 
Káťa a Filip z Diecézního centra mládeže, které taktéž sídlí v Hradci. Je to úplně to 
stejné centrum, které pořádá např. i každoroční diecézko (diecézní setkání mláde-
že), které možná někteří z vás znají.  

A teď zpátky k tomu, jak že to nakonec dopadlo. Celkem se nás sešlo šest, tři klu-
ci a tři holky, z kutnohorské farnosti a jejího okolí. Jsme právě ve druhém ročníku 
a v dubnu nás čekají závěrečné zkoušky, jejichž součástí bude i zorganizovat něja-
kou vlastní akci a napsat o ní tzv. animátorskou práci. Myslím, že za nás za všechny 
můžu říct, že je pro nás kurz přínosný nejen po stránce duchovní a praktické, ale že 
bylo moc fajn poznat i mladé lidi napříč královéhradeckou diecézí.  

Anna Šustková 

Helena Böhmová 

s těmito svými vlastnostmi naložit dle své svobodné vůle. Velmi povzbudivou a hod-
notnou částí celé obnovy pro mě byla spontánní večerní konverzace o nejrůznějších 
teologických tématech. Ani v nejmenším mě nemrzelo, že jsem nebyla schopná vět-
šinu z vysvětlovaných problematik plně pochopit, hodnotu jsem spatřovala spíše 
v tom, že jsou podobné diskuze možné a žádoucí. Že je vítané o věcech diskutovat, 
otevírat složité otázky a uvažovat nad nimi v rámci společenství.  

Největší nejistotu jsem od začátku tradičně cítila z adorace, která proběhla na 
závěr sobotního dne v krásném dřevěném kostelíku ve Slavoňově. Z adorací mám 
vždy trochu trému, je pro mě těžké vyslovovat před ostatními chvály či díky nahlas 
a nikdy jsem se je vlastně nenaučila hezky prožít. Ne snad, že bych se zázračně zba-
vila tohoto hluboce zakořeněného pocitu, ale musím přiznat, že skutečně tentokrát 
na tom bylo cosi vlídného a uklidňujícího – zda to bylo skvělým kolektivem, krás-
ným prostředím nebo celým naplněním dne, nedokážu posoudit, ale bylo to tam.  

Na začátku víkendu nám byl sdělen pro mě velmi ambiciózně působící cíl du-
chovní obnovy: slyšet, jak k nám promlouvá Bůh. Skutečně nevím, zda se mi to ně-
kdy podaří, dokonce si ani nejsem jistá, zda bych to poznala, ale mohu se o to stále 
snažit. A v každém případě, ať už se člověk ponoří jakkoli hluboko a cokoli (byť ne-
patrného) si odnese, má, alespoň v mém poněkud omezeném chápání, velkou cenu.  

Na cestě zpět opět začalo pršet a už nepřestalo. Neuvědomila jsem si, jak osvěžu-
jící ty tři dny byly, dokud mi běžky cestou domů znovu nepřipomněly, že jsem je 
zapomněla pořádně utáhnout. Z nějakého důvodu jsem se tentokrát nerozčílila na 
hloupý nefunkční systém, zastavila jsem se a dala si čas upravit je tak, aby držely 
pevně pohromadě.   
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Zkušenost z manželských setkání  
Manželská setkání jsou iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, 
zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Ve společenství manželů a rodin 
probíhá vzájemné sdílení, výměna zkušeností, ale také pomoc s nesením bolestí 
a těžkostí v přímluvné modlitbě. Program manželských setkání, který úspěšně fun-
guje již od roku 1973, vznikl ve Finsku v helsinské YMCA. U nás kurzy probíhají od 
roku 1989. Pozornost je zaměřena na nejfrekventovanější témata manželství: krize 
v manželství, priority, zdravé 
sebevědomí, odpuštění, rozdíly 
mezi mužem a ženou, základy 
komunikace, vzájemné poro-
zumění, vyjadřování pocitů, 
naplňování potřeb, pozornosti 
a sexualitu. V přednáškách 
často zaznívají osobní zkuše-
nosti s danými tématy, což 
ostatním účastníkům pomáhá 
otevřít neřešené věci v jejich 
vztazích a společně hledat vý-
chodisko. Po každé přednášce 
přichází skupinová práce tří až 
čtyř párů, které o tématu dis-
kutují ve skupinkách a sdělují 
si, jak ho prožívají ve svém 
vzájemném vztahu. O děti, 
které mají někteří manželé 
s sebou, se během této doby 
starají pečovatelé. Kurs vrcholí 
slavnostní mší svatou 
s obnovou manželského slibu. 

S manželem jsme se letos 
zúčastnili letního kurzu man-
želských setkání už posedmé. 
Řekla bych, že i když témata se 
každý rok opakují, pokaždé 
nás osloví něco jiného a pokaž-
dé se najde něco, na čem je 
potřeba v našem manželství pracovat. Otevření náročnějších témat napomáhá i bez-
pečné prostředí mimo běžný život, více času bez starosti o děti a také možnost roz-
hovoru s knězem nebo psychoterapeutem.  

Po třetím takto prožitém týdnu jsme si řekli, že už jsme toho tolik dostali, že je 
načase taky začít dávat a stali jsme se provázejícím párem skupinky. I když máme 
tedy více povinnosti, takže během kurzu nezbývá tolik času jako dříve, oba čím dál 
více cítíme, že se naplňuje „Dávejte a bude vám dáno“ (Lk 6,38). Když se nabídneme 
pro druhé, obohacuje to i naše manželství, a z toho, co jsme prožili, můžeme ještě 
dlouho čerpat.  

Podrobnosti pro případné zájemce rádi sdělíme osobně nebo je lze najít na we-
bové stránce www.manzelskasetkani.cz. Letošní kurz Manželských setkání bude 
probíhat v Kroměříži ve dnech 4. – 11. července. Srdečně doporučujeme. 

Marie Teplá 
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Kamilo, můžeš nám prosím před-
stavit, co je náplní tvojí práce, co 
a koho máš na starost?   

Jednoduše by se možná dalo říct, že 
jsem zodpovědná za příjmovou část roz-
počtu farnosti: příjmy ze vstupného do 
památek, příjmy z prodeje suvenýrů 
a z provozování veřejných toalet. Náplní 
mé práce je zajistit i to, co v rozpočtu 
není. Tím je hodnota množství správně 
zodpovězených otázek v infocentru nebo 
cena dlouhého historického výkladu 
v angličtině, např. na téma vitráží.  

Tyto služby zajišťují stálí průvodci 
v Barboře a v infocentru a velká skupina 
sezónních i celoročních brigádníků. 
Společně se staráme, aby turisti a pout-
níci byli spokojeni a přivezli si domů 
nejen fotografie, ale i příjemný zážitek. 
Aby toto fungovalo, musí se dobře cítit 
samotní průvodci. To vnímám na své 
práci jako nejtěžší.  

 
Zajímá nás také, co se v poslední 
době změnilo a co se chystá nové-
ho ve službách pro turisty.  
Nedávno došlo k velké obměně průvod-
ců. Tato změna byla bolestivá, ale záro-
veň velmi důležitá a jsem za ní ráda. 
V chrámu sv. Barbory máme v současné 
době průvodce, kteří mluví nejméně 

V únorovém zpravodaji vám představu-
jeme Kamilu Dostálovou, vedoucí turis-
tických služeb v chrámu sv. Barbory 
a informačního centra, které naše far-
nost provozuje. 

Rozhovor s Kamilou Dostálovou 

Meditace o první neděli postní  
Pane, děkuji za tvůj život. Ten pozemský i ten věčný, který nám chceš dát. Ten po-
zemský jsi prožil jako jeden z nás, a tak víš, kolik zla a bídy je ve světě. 

Ve svém krásném, pohodlném domově teď na sklonku noci myslím na všechny, 
kteří takové štěstí nemají. 

Kolik lidí nemá ani střechu nad hlavou, dostatek jídla, potřebné léky? Kolik je 
nechtěných, nepřijatých dětí, jejichž dětství je poznamenáno špatnými vztahy v ro-
dině? Kolik dětí žije v otřesných podmínkách způsobených válkou a umírá na pod-
výživu? Kolik dětí si nemůže hrát, rozvíjet své schopnosti a nadání a chodit do školy, 
což je jejich základním právem? 

Kolik dětí a lidí vůbec o tobě nikdy neslyšelo a nevědí, že jsi absolutní a dokonalá 
Láska, jíž nás všechny bezpodmínečně miluješ a že je možné se na tebe s důvěrou 
obracet v radosti i trápení? 

Svět nikdy nebude spravedlivý, ale každý můžeme aspoň trošku přispět k tomu, 
aby byl lepší. Můžeme ti otevřít své srdce a modlit se nejen za sebe, ale i za ty, kteří 
to naléhavě potřebují. 

Milý Ježíši, všichni potřebujeme tvou lásku, i když ne všichni si to přiznáme. 
Buď s námi prosím a dej se poznat všem, abychom jednou všichni mohli přijít k to-
bě. 

Jana Zelenková 
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jedním cizím jazykem a dokáží zahra-
ničním turistům odborně odpovídat.  

Před rokem jsme v Barboře odlehčili 
vstup do chrámu a přesunuli obchod se 
suvenýry do sakristie. Byl to trochu risk, 
ale tržby za zboží nám kvůli přesunu 
neklesly. V sakristii se vytvořilo velmi 
příjemné místo pro rozmlouvání. Nyní 
se vyrábí nová vstupenková recepce 
a prodejní pult, budeme mít celkem dvě 
pokladny u vstupu a dvě pokladny 
v sakristii.  

Čerstvou událostí je zprovoznění  
e-shopu na elektronické vstupné do pa-
mátek kutnohorské a sedlecké farnosti. 
Uvidíme, jak bude fungovat. 

 
Můžeš nám říct, čím je pro tebe 
chrám svaté Barbory a jak se 
v něm cítíš? Jak ty sama vnímáš 
hodnoty, za kterými sem přichází 
lidé z různých koutů světa?  
Chrám svaté Barbory je krásný zvenčí 
a krásný uvnitř. Pro mě je to nejdůleži-
tější chrám. Ráda jsem tu sama po zaví-
rací době. Ale mám chrám ráda i ve dne, 
s množstvím turistů uvnitř. Vůbec si 
nemyslím, že je kvůli nim tzv. vyvětralý. 
Jsem si jistá, že když jsou tady, nastává 
v nich proměna. Zapomenou na doprav-
ní zácpu za Prahou, která je naštvala, 
a vnímají krásu, která se jim nabízí. 
Myslím, že to jedna z rolí, kterou chrám 
plnil i v historii.  

Jeho další roli, ochrannou, jsem si 
uvědomila při loňské oslavě 17. listopa-
du. Venku byl silný vítr a lidé se chouli-
li. Pak jsme všichni vstoupili do chrámu 
a zavřely se dveře. Byl zde klid a ticho. 
Byli jsme v bezpečí.  

 
Víme, že jsi pracovala ve velkých 
firmách a také jsi působila 
v Kutné Hoře v knihkupectví; mů-
žeš nám říct, jak tě formovaly 
předchozí zkušenosti a zda se ti 
daří něco z nich nyní uplatnit? 
Jistě i díky nim jsi u nás tolik uži-
tečná...   

 Děkuji. 

Pracovala jsem ve dvou českých fir-
mách, jedna realizuje osvětlení pro gale-
rie, muzea nebo architektonické ateliéry 
a druhá prodává knihy. Fungování těch-
to firem je velmi podobné jako práce ve 
farnosti. Při výběru práce mi vždy záleží 
na tom, jaké služby nebo produkt firma 
nabízí a kdo jsou její majitelé. Pracovat 
pro farnost je pro mě zajímavé v obou 
pohledech. 

Krátce jsem pracovala v nadnárodní 
firmě, byla to jen tříměsíční zkušenost, 
déle to nešlo vydržet. Šla jsem tam spíš 
z touhy uplatnit své vzdělání v oboru. 
Co mi tato zkušenost dala? Uvědomila 
jsem si např. jak důležité je používat 
český jazyk i ve firemních výrazech. Ra-
ději než na meeting jdu na poradu. Ne-
bo jak důležité je nabídnout práci člově-
ku s hendikepem i bez speciálního pro-
jektu a grantu. Prostě ho jen dobře po-
znat a najít mu pozici, která bude uži-
tečná pro firmu i pro něj.  

Ze všech minulých zaměstnání jsou 
pro mě cenné zkušenosti v oblasti skla-
dové a prodejní logistiky.  Poznala jsem 
různé skladové a prodejní systémy 
a mohla jsem porovnávat. Byla to pro 
mě velká radost dostat neorané pole 
a zavést v Barboře a infocentru prodejní 
síť a skladový systém. Když jsem před 
šesti roky začínala, byl na provozech jen 
jeden počítač v infocentru bez žádného 
systému.  
 
Musíme též zmínit tvou aktivní 
účast v oslavách 17. listopadu, na 
kterých naše farnost spolupraco-
vala. Můžeš nám přiblížit, jak 
tento nápad vznikl? Co tě k tomu 
motivovalo? A jaká byla spolu-
práce s mládeží, se školami, 
s městským úřadem? 
V roce 2017 jsem si po příjezdu 
z pražských oslav 17. listopadu 
v hospodě zasteskla, že v Kutné Hoře 
zase nic nebylo. Došlo mi, že my, Husá-
kovy děti a Havlovi teenageři, bychom 
měli být aktivní a podělit se s mladými 
o naše vzpomínky ze sametové revolu-
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Zlato, sůl a oceán (fejeton) 

V zimě se má číst. Z knih, kterým jsem se věnoval v průběhu letošní zimy, byly asi 
nejzajímavější Dějiny zlata (Peter L. Bernstein). Může být tenhle fejeton o zlatě?  

V té knize je spousta příběhů. Například o domorodcích z Timbuktú (v dnešním 
Mali), kteří těžili zlato, ale neměli sůl. Směňovali tedy své zlato za sůl, a to leckdy 
i v poměru jedna ku jedné, protože zlato nepotřebovali. Směna probíhala zvláštně 
neosobně – karavana se solí vyskládala své kvádříky na určené místo a vzdálila se. 
Přišli domorodci, ke každému kusu soli přiložili odpovídající valounek – a vzdálili 
se. Původní majitelé soli buď nabídku akceptovali, vzali valounek a nechali sůl, ne-
bo naopak. Domorodci byli plaší a asi věděli proč.  

Jiný příběh je vymyšlený, jeho autorem je John Ruskin. Vypráví o cestujícím na 
lodi, který opustil domov, hledal nový a veškerý svůj majetek měl v opasku – právě 
ve zlatě. Loď se potopila a kdo uměl plavat, snažil se zachránit. Cestující s opaskem 
se ale nedokázal svého majetku vzdát, takže ho stáhl ke dnu.  

Pan Bernstein pak často používá tenhle příběh jako metaforu: Zmiňuje napří-
klad, jak byli španělští králové na počátku šestnáctého století zadlužení. Během 
mnoha následujících desetiletí pak připlouvala z obou Amerik jedna loď za druhou, 
leckteré přetížené zlatem. Španělé nakoupili zboží, které se jim nechtělo vyrábět, 
vyzbrojili několik armád, vyhráli a prohráli několik válek – a nakonec byli zadluže-
nější než předtím. Nebo Francisco Pizarro: zajal inckého náčelníka Atahualpu a za 
jeho propuštění požadoval asi pět tun zlatých předmětů. Když je dostal, stejně ne-
chal Atahualpu upálit. A jak dopadl sám Pizarro? Byl zavražděn v rámci sporu, který 
vznikl kvůli dělení kořisti. Ještě jiným příkladem může být makroekonomická si-

ce. Máme velkou výhodu, v roce 1989 
nám bylo v průměru patnáct let, vše si 
pamatujeme, ale nejsme zatížení žád-
nou minulostí. Pan farář Uhlíř a učitel 
gymnázia Ladislav Douša byli podobné-
ho smýšlení jako já a společně jsme vy-
mysleli oslavu. 

Dala se dohromady skupina učitelů 
z jednotlivých středních škol. Ti měli tu 
nejtěžší práci, přesvědčit ostatní učitele 
na svých školách a hlavně studenty, aby 
se do oslav zapojili. Někde to bylo jed-
noduché, jinde složitější. Ale i malé po-
kroky jsou vítězstvím.  

Máme za sebou druhý ročník a mys-
lím, že účastnit se této akce je pro stu-
denty prestižní záležitostí. Já mám 
v rámci programu vždy na starosti stu-
denty moderátory. Pokaždé jsou oprav-
du úžasní. Překvapují mě svojí profesio-
nalitou, samostatností a pravdivostí 
v tom, co říkají. A opravdu se jich to 
téma dotýká.  

Spolupráce s městem je velmi pří-
jemná. Vychází nám vstříc a poskytlo 

nám technické zázemí, které nám 
v prvním ročníku chybělo.  

Kdyby se někdo z mladých z farnosti 
rád zapojil do organizace letošního roč-
níku, budu ráda.  
 
Kamilo, víme, že jsi člověk mnoha 
aktivit. Můžeš nám říct, co máš 
ráda, kde čerpáš inspiraci a kde 
si dobíjíš baterky? 
No, já se ráda směju, a to je můj lék na 
vše. Když se chci úplně odreagovat, jdu 
v pátek večer do hospody. Ráda chodím 
na koncerty a festivaly, ale na ty, kde si 
můžu pořádně zatancovat a dát si 
k tomu pivo nebo víno. S oblibou cho-
dím do kina zvlášť na filmy, kde nás ne-
ní v hledišti víc jak deset. Ráda čtu 
a šiju. Mám ráda sport jako společen-
skou událost, např. lyžování, kdy si 
můžu cestou na kopec na sedačce popo-
vídat. V nedávné době mě např. nadchl 
program v Baru 22, který připravil vy-
stoupení slam poetry. 

-red- 



 

  

tuace v Británii po první světové válce. Tehdy její představitelé usilovali o (znovu)
zavedení takzvaného „zlatého standardu“, tedy aby libra byla volně směnitelná za 
zlato. Důvodem byly spíš předsudky nebo představa prestiže, kterou by to Británii 
přineslo; výsledkem jejich usilování byla vysoká nezaměstnanost a reálná chudoba 
běžných obyvatel. V těchto a v překvapivém množství dalších příkladů je zlato „kov, 
který táhne člověka ke dnu“.  

Takže s odstupem působí nejinspirativněji černoši z Timbuktú, kteří prostě po-
třebovali sůl. Zlato může být bohatstvím, ale jen za předpokladu, že na něm člověk 
nelpí. (Může být bohatstvím vůbec něco, na čem člověk lpí?)  

A co vy? Kdybyste plavali z potopené lodi a veškerý váš majetek by byl zdánlivě 
lehký drahocenný opasek, nechali byste ho klesnout na dno oceánu? Vážně?  

Kalendář akcí 

Út 18. 02. Pastorační rada farnosti (18:30 – arciděkanství) 

Ne 23. 02. Mše svatá s P. Eliasem Vellou (9:30 – sedlecká katedrála) 

Ne 23. 02. Sbírka pro Svatopetrský haléř 

St 26. 02.  Studentská mše svatá (10:00 – klášterní kostel) 

St 26. 02.  Popeleční středa (18:00 – chrám sv. Barbory) 

St 26. 02.  
Příležitost ke svátosti smíření  
(od 17:00 do 18:30 – chrám sv. Barbory) 

 28. 02. – 01. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

Ne 01. 03.  
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu  
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 03. 03.  Dětská mše svatá (17:00 – klášterní kostel) 

St 04. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

St 04. 03. Modlitba za církevní mateřskou školu (20:30 – CMŠ) 

Čt 05. 03. Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 06. 03.  Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 06. 03.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 03. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 03.  Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 07. 03.  Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 08. 03.  Sbírka na zvon do Rokole 

Ne 08. 03.  Kartička na četbu SZ 

 13. – 15. 03. Víkend ve Slavoňově pro mládežnický kurz Alfa 

Út 17. 03. 
Adorace za moudrá rozhodnutí zastupitelů  
(16:00 – kostel sv. Jakuba) 
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St 18. 03. Studentská mše svatá (10:00 – klášterní kostel) 

St 18. 03.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

St 18. 03.  
Kavárna s překvapením: Continental Divide Trail,  
4 500 km pěšky Skalistými horami  (19:00 – arciděkanství) 

Čt 19. 03. Slavnost sv. Josefa (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

 20. – 22. 03 Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

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

Pá 20. 03.  
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(21:00 – kostel sv. Jakub) 

So 21. 03.  Schůzky Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

So 21. 03.  
Otevřené dveře sedlecké katedrály, vstupné dobrovolné 
(17:00 – 18:00) 

So 21. 03. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 22. 03.  Misijní koláč (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 22. 03.  
Představení dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání 
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 25. 03.  Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 25. 03.  Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – chrám sv. Barbory) 

So 28. 03. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

Ne 29. 03. Začátek letního času (2:00      3:00) 

St 01. 04.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 02. 04.  Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec) 

Pá 03. 04. Prvopáteční  adorace (16:30 – 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 04. Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 04. Křížová cesta městem (18:00 – začátek u kostela sv. Jakuba) 

Pá 03. 04. Diecézní setkání katechumenů s biskupem v Hradci Králové 

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

So 04. 04.  Schůzky Concordie a Sluneční kmen (9:00 – Sedlec) 

So 04. 04.  Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Ne 05. 04.  Květná neděle 

Ne 05. 04.  Kartička na četbu SZ 

Ne 05. 04.  
Příležitost ke svátosti smíření  
(od 14:00 do 16:00 – arciděkanství, kostel sv. Jakuba) 


