
 

  

„Sestry a bratři, slavíme dnes ikstou neděli v liturgickém mezidobí…“ Nikoli neob-
vyklý úvod do ohlášek nám připomíná, že významná část našeho církevního roku, až 
třicet čtyři týdnů, není vlastně dobou, nýbrž, alespoň v češtině, mezidobím. Máme 
k dispozici dobu adventní i vánoční, postní i velikonoční… a mezidobí. Název, který 
evokuje cosi překlenujícího, výplňového, nepříliš důležitého. 

Renesanční umělci byli přesvědčeni, že 
správnou dobou byla antika a poté až je-
jich současnost. Čas mezi nimi byl jakýmsi 
mezi-dobím, středním věkem mezi slib-
ným počátkem a triumfujícím završením. 
Zastánci směru známého jako existencia-
lismus zase tvrdívali, že skutečně žijí tepr-
ve v extrémních situacích. A my? Máme 
své strategie pro advent i půst, umíme pro-
žívat Vánoce i Velikonoce. A co mezidobí?  

Jedním z klíčů zdá se být délka. Podob-
ně jako v liturgickém roce i v lidském živo-
tě se střídají různé doby. A velice pravděpodobně jsou i v našem životním putování 
exponované časy v menšině. Prokreslenější obraz nás samých tak vytváříme ve 
dnech nemimořádných, všedních. Nejeden kazatel už zdůraznil, že Ježíš veřejně 
působil nejvýš tři roky, tedy asi desetinu svého života. A zbytek?  

Vyluxovali jsme poslední jehličky z koberce a konečně našli místo, kde nečekaný 
dárek nejméně překáží. Jedna doba skončila a už je tu jiná: možná ne tak nápadná, 
ale svým způsobem pro naši budoucnost zásadnější. I přesto, že se jmenuje trochu 
podezřele, totiž mezidobí.         

Vážení čtenáři, přeji vám obohacující čtení.  P. Pavel Tobek 
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Povzbuzení pastýře k postní době 

Protože se v této době s mnohými z vás nemohu setkat při bohoslužbě, hledám jiné 
cesty, jak vás pozdravit a povzbudit ve víře. Kromě farního zpravodaje se nabízí také  
e-mailová komunikace, a tak jsem vám v nedávné době poslal několik dopisů právě 
touto cestou. V posledním e-mailu jsem zdůrazňoval osobní modlitbu a slavení ne-
děle v této nezvyklé době.  

K osobní modlitbě bych vás chtěl povzbudit i nyní. Především ona živí a rozvíjí 
náš vztah s Ježíšem Kristem, nelze ji ničím nahradit. Pokud to tedy s Pánem myslí-
me vážně, musíme si na ni udělat čas každý den. Blížící se postní doba je pozvánkou 
k obnově a upevnění této praxe. Prosím vás, pokud to je jen trochu možné, věnujte 
modlitbě alespoň patnáct minut denně. Najděte si pro ni nejlépe jeden vhodný čas 
a místo. Rozjímání či osobní rozhovor s Ježíšem je vhodné opřít o Boží slovo, myš-
lenku z knihy, kterou čtete, nebo tradiční zamyšlení z postní brožury, kterou si mů-
žete vzít v kostele nebo vyhledat na webových stránkách biskupství www.bihk.cz. Je 
také dobré v modlitbě přednést, co právě prožíváme, a podívat se na to Ježíšovýma 
očima. 

http://www.bihk.cz
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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: 
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tel.: 777 339 233  
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz  
 

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

P. Jan Uhlíř 

Ve farnosti nabídneme jako impuls pro duchov-
ní prožívání postní doby pravidelné sobotní pro-
mluvy a zamyšlení. Na pastorační radě jsme se do-
mluvili, že v současné situaci neuspořádáme celo-
denní duchovní obnovu, ale na návrh otce Dmytra 
nabídneme každý postní sobotní večer (od 19:00) 
hodinový duchovní program v chrámu sv. Barbory. 
Jedná se o cyklus přednášek s následnou adorací 
nebo křížovou cestou. V promluvách se vystřídají 
tři kutnohorští kněží; jejich společným cílem bude 
prohloubení vztahu ke Kristu skrze svátosti a pří-
prava na obnovu křestních závazků o velikonoční 
vigilii. Na tento program můžete přijít osobně nebo 
ho sledovat ze svých domovů prostřednictvím onli-
ne přenosu. 

Další možností, jak se připravit na Velikonoce, 
může být křížová cesta, společná modlitba růžence 
či četba Božího slova online (více informací najdete 
na straně 4).  

Důležité je si dobře rozmyslet, jak chci postní 
dobu prožít, proč chci to či ono uskutečňovat. Ne-
má smysl zavazovat se k něčemu jen proto, že by se 
to mělo; musím sledovat, co za daných okolností 
a možností skutečně přispěje k oživení a prohlou-
bení mého osobního vztahu s Ježíšem.  

Nedávejme si příliš velká předsevzetí. 
A nebojme se stále znovu začínat, když se nám ne-
bude dařit stoprocentně je naplňovat. Nejde 
o sportovní výkon, ale o živý vztah s Ježíšem, a on 
nás dobře zná a pochopí, když se budeme snažit 
znovu a znovu vycházet ze své pohodlnosti či bez-
radnosti.  

Přeji vám požehnaný čas postní doby a věřím, 
že o Velikonocích budeme moci radost z Kristova 
vzkříšení prožít společně. 

Pokud vám nepřišel e-mailem můj lednový dopis, 
znamená to, že na vás nemám adresu. V případě, 
že byste v budoucnu stáli o zprávu či povzbuzení, 
napište mi prosím na jan.uhlir@khfarnost.cz, rád 
vás zařadím do svého adresáře.  

mailto:jan.uhlir@khfarnost.cz
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P. Jan Uhlíř 

Přineste loňské posvěcené kočičky 
Blíží se Popeleční středa a bude potřeba popelec. Ten se připravuje pálením kočiček 
či ratolestí požehnaných při loňské Květné neděli. I do tohoto zvyku však poněkud 
zasáhl koronavirus a související změny. Při mši svaté na Květnou neděli, která byla 
bez účasti lidu, byly sice kočičky požehnány, následně však rozdány spolu se svěce-
nou vodou do vašich domovů. A nyní nemáme z čeho udělat popelec... 

Nabízí se však řešení. Jestliže jste kočičky dostali a do této doby je za křížem 
i uchovali, můžete je nyní zase vrátit.  Možná vám tak i odpadne starost, co si se 
starými posvěcenými kočičkami počít.   

Pokud tedy máte doma posvěcené kočičky, můžete je přinést do 14. února na 
faru nebo do sakristie jakéhokoliv kostela. Díky tomu bude pak moci pan Svoboda 
navázat na zvyk z 12. století a připravit popelec z loňských posvěcených ratolestí. 

Pozvání k četbě Písma svatého v postní době 
Po požehnaně stráveném čase adventní četby bych vám rád nabídl setkávání nad 
písmem online i v době postní. Jelikož je půst dvakrát delší než advent, budeme se 
scházet pouze tři dny v týdnu, a to vždy v neděli, pondělí a čtvrtek od 20:30, zhruba 
na tři čtvrtě hodiny. Zájemci o setkání ať mě prosím kontaktují, aby obdrželi přihla-
šovací údaje. Všem vám přeji požehnanou dobu postní a těším se na setkávání. 

Zpovídání před postní dobou 
Abychom s užitkem, opravdovostí a čistým srdcem mohli prožít postní dobu, je vel-
mi vhodné připravit se i svátostí smíření. Zpovídá se před každou večerní mší sva-
tou, kromě toho bude příležitost na první pátek, 5. února, od 16:30 u Matky Bo-
ží, mimořádně i v úterý 16. února od 17:30 u Matky Boží (dokud bude potřeba) a na 
Popeleční středu (17. února) od 16:15 do 18:30 v chrámu sv. Barbory. Zpovídání pro 
děti a jejich rodiče bude v pátek 12. února od 17:00 u Matky Boží. 

Aktuality a pozvánky 

P. Jan Uhlíř 

-red- 

Udílení popelce  
Popelec se bude při zahájení letošního postu udílet beze slov. Vzhledem k omezením 
budou tentokrát na Popeleční středu (17. února) v Kutné Hoře dokonce tři mše sva-
té, při kterých bude možné popelec přijmout: v 8:00 u Matky Boží, v 17:00 a v 18:00 
ve Svaté Barboře. Mše svatá od 17:00 bude přenášena online.   

Křížové cesty 
Pobožnosti křížových cest se budou konat každý postní pátek a neděli před večerní 
mší svatou, tedy od 17:30. V rámci postních duchovních zastavení se křížovou ces-
tou vydáme také v druhé části večera v sobotu 27. února (zhruba v 19:30). 

P. Dmytro Romanovský 

-red- 

Postní duchovní obnova mládeže 
Naše milá mládeži, ač se nevídáme, vězte, že vás v modlitbě provázíme. Možná si 
pamatujete, že jsme měli 19. února jet na duchovní obnovu do Slavoňova. To bohu-
žel kvůli situaci, ve které se nacházíme, nepůjde. Vymysleli jsme pro vás však alter-
nativu. Duchovní obnova bude napůl online, a to v sobotu 20. února. Ve 14:30 za-
čneme přednáškou online, po ní bude nějaký čas na soukromou modlitbu a rozjímá-
ní, poté se znovu sejdeme online k diskusi o přednášeném tématu. Diskusi skončíme 
tak, abyste měli dostatek času přesunout se na mši svatou do Svaté Barbory, kterou 
budeme společně slavit od 18:00. Přijměte toto pozvání k duchovnímu povzbuzení 
na začátku postní doby. Prosíme o potvrzení účasti u otce Dmytra.  

v modlitbě za vás P. Dmytro Romanovský 



 

  

Katechumenát 
O třetí neděli adventní při bohoslužbě v chrámu sv. Barbory vstoupilo oficiálně do 
katechumenátu devět žen. Tomuto kroku předcházela dlouhá cesta. Většina z nich 
prošla nejprve na podzim roku 2018 Alfa kurzem a posléze na jaře roku 2019 pokra-
čovala v navazujícím kurzu Beta. Ten po letních prázdninách pokračoval již s pra-
covním názvem katechumenát – název nejlépe pojmenovával směřování naší cesty. 

Ze skupiny, která na počátku čítala kolem patnácti lidí, nakonec vzešlo těchto 
devět žen, a ještě dva muži, kteří se současně s nimi připravují na přijetí svátostí. 
Protože však kvůli epidemiologické situaci běží katechumenát většinu roku  v online 
verzi a na jaře nečekáme v tomto ohledu větší změny, plánujeme křestní slavnosti 
přesunout stejně jako loňský rok na vigilii ze Slavnosti Seslání Ducha svatého, 
22. května 2021. Proto i skrutinia pro katechumeny proběhnou až později, ne jako 
obvykle v postní době.  

Chtěla bych touto cestou všem našim katechumenům poděkovat za jejich vytrva-
lost a úsilí, se kterým se na přijetí křtu a dalších svátostí připravují. Setkáváme se 
pravidelně každou středu večer a společně se vzděláváme ve víře, čteme Písmo sva-
té, modlíme se a diskutujeme. V tuto chvíli je naše příprava již poměrně intenzivní. 
Ráda bych proto také poprosila všechny farníky dobré vůle, aby i tyto naše nové 
bratry a sestry zahrnuli do svých modliteb.  Patricie Koubská 

Doporučení k poslechu 
Milé sestry a bratři v Kristu, už to bude s malými přestávkami skoro rok, co nemá-
me možnost jet na exercicie, navštívit přednášku a někdy ani fyzicky být na mši sva-
té. Pocit izolovanosti a odloučení od společnosti jsem měla již při jarní vlně covidu. 
A tak jsem začala více brázdit virtuálním prostorem a hledat, co by mě oslovilo 
a obohatilo. Jedním z mých objevů je Fortna – klášter bosých karmelitánů v Praze 
na Hradčanech. Na Fortnu můžete vstoupit fyzicky, klášter je otevřený pro veřej-
nost. V současné době je ale zvláště aktuální nabídka online exercicií, podcastů, 
přednášek, diskusí a dalších aktivit na webové stránce fortna.eu. Osobně jsem si 
oblíbila cyklus podcastů U ambonu, kde můžete poslouchat zamyšlení osobností, 
jako jsou Ladislav Heryán, Jaroslava Šiktancová, Petr Vacík a další. Nabízejí jiný 
pohled na Boží slovo a Boží přítomnost v našem životě. Velmi mě oslovila i týdenní 
série 7 minut, která nabízí meditaci s Božím slovem. S Fortnou jsem prožila i loňské 
velikonoční bdění – čas od Bílé soboty do neděle Zmrtvýchvstání – kdy byla celá 
noc prodchnuta Božím slovem a živým ohněm až do svítání.  

Marie Slavotínková 

http://www.fortna.eu/


 

  

P. Jan Uhlíř 

Noví kostelníci v chrámu sv. Barbory 
Přes deset let působil jako kostelník v chrámu sv. Barbory Jan Ehrhardt. Je to služ-
ba časově náročná a hlavně zavazující, takže není snadné najít jednoho podobného 
pokračovatele. Proto jsem oslovil několik lidí, kteří vytvoří tým kostelníků. Mé po-
zvání ke službě přijali tito muži: Tomáš Hladík, Jiří Hlavinka, František Malík, Li-
bor Šedivec a Ladislav Vokoun. Je budete vídat v chrámu sv. Barbory a na ně se pří-
padně můžete  obracet, když se budete chtít zapojit do liturgie, nebo je upozornit, že 
třeba nesvítí svíčky či je třeba otevřít vchod pro vozíčkáře. Po dobu zavřeného kos-
tela sv. Jakuba službu kostelníka v Barboře zajišťuje i Ladislav Svoboda. Koordiná-
torem celého týmu je Jaroslav Bouška. Všem těmto služebníkům předem děkuji 
a vyprošuji jim sílu i radost ke službě. 

Hledáme mezi sebou lektory 
Dlouhodobě se nám nedaří nastavit fungující systém, který by zajišťoval službu čte-
ní Božího slova při liturgii. Čtou stále stejní lidé, přitom však zjišťuji, že někteří by 
se rádi zapojili, ale čekají na oslovení a pozvání. Rád bych vás proto povzbudil, 
abyste se neostýchali. Je opravdu čest číst Božímu lidu Jeho slovo. A pokud to 
s tímto vědomím a zároveň pokorou zkusíte, zjistíte, že i vás bude Písmo jinak oslo-
vovat, a možná po počáteční trémě budete i aktivněji a s větším osobním užitkem 
prožívat samotnou liturgii.  

Pro kostelníka je velmi nepříjemné minutu před začátkem mše svaté přemlouvat 
někoho v lavici, aby přečetl nedělní lekci. A vůči Pánu Bohu je taková situace ve spo-
lečenství nedůstojná. Chápu, že ne každý má odvahu či schopnost předstoupit před 
více lidí a srozumitelně přečíst Boží slovo, a je na místě tuto sebereflexi ocenit. Ale 
mnohdy jsem opravdu příjemně překvapen, jak krásně a uvědoměle čtete Boží slo-
vo, a je mi líto, že právě vás tak málo slyším. Také rozumím tomu, že není možné 
slíbit s jistotou účast na konkrétní mši svaté měsíc předem. Je však možné, aby si 
daný termín člověk ohlídal a případně si službu s někým vyměnil. Pokud se 
k lektorství přihlásí třeba dvacet lidí, na každého z nich vyjde čtení zhruba pětkrát 
do roka.  

Chtěl bych vás požádat, abyste se, pokud můžete, pro tento rok k lektorství zavá-
zali a vzali na sebe zodpovědnost za zvolený termín. Přihlásit se můžete do 14. úno-
ra u Františka Malíka (e-mail: malikf@centrum.cz) nebo na připravený arch 
v chrámu sv. Barbory a kostele Matky Boží. František připraví rozpis (zatím do kon-
ce června); pokud se vám nebude termín hodit, domluvíte za sebe náhradu, kterou 
zapíšete do tabulky na webu farnosti, případně o změnu v tabulce poprosíte Františ-
ka.  

Na začátku března bych vám rád udělil k této službě požehnání. Zavážete se k ní 
do konce roku 2021; pokud ji nebudete schopni z jakéhokoliv důvodu naplňovat, 
ohlásíte tuto skutečnost Františkovi.  

Ve všední den je velmi vítáno, když se sami ke čtení přihlásíte v sakristii. Zvláště, 
pokud je mše svatá sloužena na váš úmysl.  

Ať vás Bůh naplní radostí a hrdostí, že nám můžete hlásat Boží slovo.  

Výtěžek sbírky pro Azylový dům pro matky v tísni 
Vánoční sbírka Štědrý dar pro betlémské děti na podporu azylového domu v Ha-
mrech u Hlinska vynesla v Kutné Hoře 43 584 Kč, z toho 19 836 Kč lidé přispěli do 
pokladničky – andělíčka, který stál u jesliček ve Svaté Barboře. Výtěžek je z pocho-
pitelných důvodů nižší než v minulých letech, přesto významným způsobem pomů-
že i nadále vytvářet zázemí pro matky, které zůstaly v nelehké životní situaci bez 
podpory svých nejbližších. Všem dárcům děkujeme. 

P.  Jan Uhlíř 
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Zdena a Jiří Hlavinkovi 
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O úmyslech 
V dubnu to bude již šest let, co je v našich kostelích možnost vložit do džbánků jaký-
koli úmysl, na který potom skupina lidí naší farnosti (asi čtyřicet) myslí ve svých 
modlitbách. Chtěli bychom vám tuto možnost připomenout a také vás povzbudit 
k odvaze svěřovat do těchto modliteb to, co nebo koho nosíte ve svých srdcích.  

Vzájemná modlitba má za cíl také upevňovat sounáležitost farnosti: abychom 
navzájem věděli, čím žijeme (i když v úmyslech je zachována anonymita, pokud není 
vyloženě požádáno o zveřejnění jména konkrétní osoby). Tedy nejen co koho trápí, 
ale třeba i za co jsme Hospodinu vděčni: prosit i děkovat. Mohou to být velmi kon-
krétní věci, události, nemoci či uzdravení (nejen fyzická, ale i duchovní), různé 
zkoušky, bolesti, touhy, naši blízcí, nebo lidé v okolí, kteří patří do našeho každo-
denního života. Pro pořádek dodáváme, že tyto naše prosby či díky nenahrazují 
úmysly (intence) mše svaté. 

Prosby, díky, chvály vhazujte do džbánků v kostelích nebo je posílejte e-mailem 
na adresu zdenahlavinkova@centrum.cz, či SMS na tel. 731 604 147. Každé úterý 
pak rozesíláme aktuální (ale i dlouhodobé) úmysly všem, kdo mají zájem se do této 
dobrovolné služby zapojit.  

Pokud se k nám chcete přidat, prosíme, abyste nám předali svůj kontakt – číslo 
mobilního telefonu nebo e-mail, podle toho, která forma zasílání úmyslů vám více 
vyhovuje.  

Prezentace farnosti na sociálních sítích 
Milí farníci, nově můžete sledovat dění ve farnosti na facebookové stránce s uživa-
telským jménem @khfarnost. Profil je určený ke zveřejňování aktualit a fotografií ze 
života našeho společenství, najdete zde také zajímavé odkazů na různé články 
a přednášky.  

I nadále se můžete stát fanoušky chrámu sv. Barbory, který je na Faebooku pod 
jménem @chramsvbarbory, na Instagramu ho najdete jako chram_sv._barbory.  

Jaroslav Bouška 

Výměna kostela sv. Jana Nepomuckého za kapli Božího těla 
V listopadovém vydání Zpravodaje jste byli informováni o návrhu směnit kostel 
sv. Jana Nepomuckého za kapli Božího těla a infocentrum; návrh předložila farnost 
městu Kutná Hora v reakci na žádost města o prodloužení nájemní smlouvy na kos-
tel. Případná směna a rozhodnutí o dalším využití budov je běh na delší trať. Ke 
konci loňského roku byl proto mezi oběma stranami uzavřen dodatek stávající ná-
jemní smlouvy na kostel, kterým se doba nájmu prodlužuje o půl roku. Během této 
doby Městský úřad Kutná Hora zajistí potřebná stanoviska příslušných odborů 
a  dotčených orgánů. Na základě těchto stanovisek a vyjádření se pak rada města 
a zastupitelstvo budou rozhodovat, zda se směnou souhlasí či nikoliv. 

-red- 
Oprava kostela sv. Jakuba: zprávy z terénu 
V současné době je celé trojlodí kromě severní strany obestavěno lešením.  
V zimních měsících pokračují hlavně práce, které nevyžadují zimní přestávku. Tedy 
převážně práce mechanické, jako je opracovávání kamene a tvarování nových vr-
cholových stříšek na opěrácích při jižním průčelí. Ve chvílích, kdy teploty v prosinci 
poklesly pod 5 °C, byli restaurátoři vybaveni teplovzdušnými topidly a pracovní 
místa byla zakryta „stany“ pod kterými se v průběhu prací přitápělo. 

Další práce probíhaly v interiéru chrámu, konkrétně na zajištění klenebních že-
ber. Klenby presbytáře jsou nyní již připraveny k výmalbě, povrchové teploty kleneb 
a zdiva však klesly pod 5 °C, což provedení malířských prací brání. Pod klenbami 

mailto:zdenahlavinkova@centrum.cz
https://www.facebook.com/khfarnost
https://www.facebook.com/chramsvbarbory
http://www.instagram.com/chram_sv._barbory/
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se nyní přitápí, provádí se pravidelná kontrola, aby ve chvíli, kdy teploty vystoupají 
na přijatelné hodnoty, byla výmalba provedena. Následně dojde k demontáži pro-
storového lešení. 

Nad prostorem Charvátovské kruchty je vymalováno a lešení bylo odstraněno. 
Myslím, že restaurátorům se podařilo citlivě propojit novou a stávající výmalbu, což 
nebyl úplně jednoduchý úkol. Na klenbě nyní krásně vynikají zrestaurované frag-
menty nástěnných maleb. Na kruchtě momentálně pracují architekti připravující 
expozici pro návštěvníky. 

Na severní straně je dokončena 
elektroosmóza, prováděla se částeč-
ná zádlažba u paty zdiva. 

V truhlářských dílnách již byly 
dokončeny práce na vstupních dve-
řích ze severu a na dveřích u ambo-
nu. Osazeny na svých místech bu-
dou až po ukončení stavebních pra-
cí. V restaurátorských ateliérech 
jsou kompletně dokončeny a při-
praveny k transportu vitráže jižního 
průčelí. Čekáme na vhodné povětr-
nostní podmínky, aby mohly být 
osazeny do zrestaurovaných kružeb. 

V severní věži se v horních partiích dokončuje elektroinstalace, osazení táhel pro 
statické zajištění a restaurování vnitřních povrchů věže. Nyní se bude postupně de-
montovat lešení v nejvyšší části; přesune se pod „vyhlídkové patro“. Z tohoto důvo-
du bude v následujícím období vyřazen z provozu zvon Jakub Maria a věžní hodiny. 
Věříme, že skutečně jen na krátkou dobu. 

Farní knihovna 
Milí čtenáři, nově jsme pro vás zakoupili knihu P. René-Luca Patnáct podobenství, 
kterou vám dnes představím. Po velmi úspěšné autobiografii Vychoval mě gangster 
se na výzvu svých mladých přátel René-Luc rozhodl vydat své katecheze. Promlou-
val k mladým lidem v podobenstvích a pomáhal jim tak v jejich misijní činnosti 
a v objasňování základních křesťanských pojmů. Tyto katecheze autor přednáší 
v misijní škole CapMissio, kterou založil na jihu Francie. Pomocí obrazů z běžného 
života objasňuje témata, které mladé lidi nejvíce zajímají. Skutečnými příběhy ze 
svého života chce zdůraznit, proč podobenství vypráví. Chce nabídnout odpovědi na 
konkrétní životní otázky: Jak se setkat s Bohem? Jak milovat Ježíše a učit tomu 
ostatní? Jak správně rozlišit životní cestu? Jak poznat Boží znamení? Jak si udržet 
lásku v manželství? Co se stane v okamžiku smrti? Je-li Bůh dobrý, proč existuje 
utrpení? Co se stane, když člověk ztratí smysl pro Boha? Proč nás Bůh nechává pro-
cházet zkouškami? Jak respektovat ostatní náboženství? Proč je důležité udělat si 
čas na modlitbu? Jak dělat pokroky v duchovním životě? Jak mluvit o své víře a re-
spektovat svobodu ostatních? A řadu dalších. Na konci knihy P. Luc vysvětluje, jak 
jeho misijní evangelizační škola funguje v praxi. Knížka je poměrně útlá, dobře se 
čte a obsahuje řadu podnětů nejen pro mladé.  

Tuto i ostatní knihy si můžete v zimním období zapůjčit na faře v pracovní době 
kanceláře nebo po dohodě se mnou (tel.: 602 842 013). Současně si můžete volně 
vybrat knihy v kostele Matky Boží Na Náměti, kde je průběžně doplňujeme.  

Milena Pfaifrová 

Soňa Krejčová 
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Pastorační aktivity a statistika 2020 

Leden 
 Tříkrálová sbírka 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Setkání dobrovolníků farnosti 

 Volby do pastorační rady farnosti 
 
Únor 

 Udílení svátosti pomazání nemocných 

 Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou 

 Duchovní obnova mládeže  
ve Slavoňově 

 Diskusní setkání na arciděkanství 
 
Březen 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Přijetí katechumenů  
mezi čekatele křtu 

 Pobožnosti křížové cesty 
 
Duben 

 Křížová cesta městem online 

 Velikonoční bohoslužby online 
 
Květen 

 Májové pobožnosti 

 Svatodušní vigilie 

 Udělení iniciačních svátostí dospělým 
 
Červen 

 Noc kostelů 

 Slavnost Těla a krve Páně  

 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba 
 
Červenec 

 Oslava svátku sv. Jakuba  

 Varhanní kurzy v Kutné Hoře 

 Tábor Slunečního kmene 

 Chaloupka družiny Concordia 
 
Srpen 

 Putování se sv. Jakubem – camino 

 Prázdninové společenství dětí  
(„tábor“ na klášterní zahradě) 

 Cykločundr 
 

Září 
 Rozšíření CMŠ sv. Jakuba 
 
Říjen 

 První svaté přijímání 

 Farní výlet do arboreta 
 
Listopad 

 Adventní duchovní obnova farnosti 
online 

 
Prosinec 

 Roráty 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Setkání s Mikulášem v domácnostech 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 
 
Pravidelné aktivity 

 Adorace za prohloubení  
víry a lásky v rodinách 

 Modlitba za církevní mateřskou školu  

 Modlitby matek 

 Modlitební setkání mužů 

 Společenství 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 

 Biblické hodiny 

 Modlitba za charitu 
 
Statistika 2020 

 křty pohřby svatby 

Kutná Hora 27 23 17 

Bykáň 2 1 1 

Třebonín 4 0 1 

Jaroslav Bouška 



 

  

Celkové náklady  3 024 999,60 Kč  

Dotace IROP (Integrovaný regionální operační program EU) 2 077 600,05 Kč  

Vlastní podíl 947 399,60 Kč  

Opravy památek v roce 2020 

Náklady na přípojky elektřiny, kanalizace a vody 1 393 997,10 Kč  

Náklady na zázemí pro průvodce 1 066 314,50 Kč 

Celkové náklady (hrazeno z vlastních  prostředků) 2 460 311,60 Kč  

Chrám sv. Barbory 
Zbudování přípojek a pořízení nového zázemí pro průvodce. 

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova odvodnění a oprava historické kamenné dlažby po vnějším obvodu kostela.  

Celkové náklady  43 535 273,06 Kč  

Dotace IROP (Integrovaný regionální operační program EU) 41 358 509,41 Kč 

Vlastní podíl 2 176 763,65 Kč  

Kostel sv. Jakuba 
Obnova obvodového pláště. Dotace IROP bude v uvedené výši proplacena v roce 
2021. Vlastní podíl z uznatelných výdajů je 5 %. 

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

Celkové náklady  3 148 165,90 Kč  

Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví 1 980 000 Kč  

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 500 000 Kč 

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 113 200 Kč 

Vlastní podíl 554 965,90 Kč  

Celkové náklady  504 519,65 Kč  

Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví 355 000 Kč 

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 47 000 Kč 

Vlastní podíl 102 519,65 Kč  

Údržba: oprava dešťové kanalizace a výměna poplachového zabezpečovacího a tís-
ňového systému (PZTS).  

Náklady na opravu kanalizace 160 773,64 Kč  

Náklady na PZTS 41 734,17 Kč 

Celkové náklady (hrazeno z vlastních  prostředků) 202 507,81 Kč  

Restaurování kopule a obnova oken. 
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Budova arciděkanství 
Statické zajištění arkýře, oprava kanalizačních šachet, obnova podlahy na půdě. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě 
Obnova věžních hodin. 

Kaple Panny Marie Pomocné v Roztěži (farnost Bykáň) 
Restaurování vitráží. 

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

Celkové náklady 1 262 287,56 Kč  

Dotace z Havarijního programu 300 000 Kč 

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 500 000 Kč 

Soukromé dary 400 000 Kč  

Vlastní podíl 62 287,56 Kč  

Soňa Krejčová 

Náklady na zajištění arkýře 16 934 Kč  

Náklady na opravu šachet 67 415,60 Kč 

Náklady na podlahu 60 814,60 Kč 

Celkové náklady (hrazeno z vlastních  prostředků) 145 164,20 Kč  

Celkové náklady  183 000 Kč  

Dar soukromé osoby 183 000 Kč 

Vlastní podíl 0 Kč  

Celkové náklady  159 023 Kč  

Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu  111 316 Kč 

Vlastní podíl 47 707 Kč  



 

  

Statistika  
návštěvnosti 

Chrám  
sv. Barbory 

Kaple  
Božího těla 

Kostel  
sv. Jakuba 

Kostel  
Matky Boží  

rok 2019 347 523 53 199 44 036 1 852 

rok 2020 114 075 44 437 121 323 

12 

Provoz v památkách a kancelářích farnosti v roce 2020 

Cestovní ruch ve farnosti byl v uplynulém roce silně poznamenán opatřeními proti 
šíření koronavirové epidemie. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře zůstal v roce 2020 
pro návštěvníky z důvodu pandemie více než čtyři měsíce zcela uzavřen. I přesto, že 
si cestu do chrámu během roku 2020 našlo na 114 tisíc turistů, návštěvnost oproti 
roku 2019 poklesla o 67 %. První dva měsíce roku 2020 ještě slibovaly velmi dobrý 
vývoj cestovního ruchu, který však byl záhy paralyzován vývojem epidemie. V její 
první vlně byla Svatá Barbora z nařízení vlády uzavřena od 13. března do 25. května, 
druhá vlna uzavřela vstup do chrámu od 12. října do 2. prosince a také od 18. pro-
since do konce roku. Od té doby je chrám pro návštěvníky stále uzavřen.  

Úměrně s poklesem návštěvnosti chrámu sv. Barbory poklesly také příjmy far-
nosti. Farnost byla nucena vstoupit do nouzového režimu, pozastavit plánované 
projekty, které bylo možné odložit, a provádí jen opravy vázané na dotace, dodržení 
termínů a smluvních závaz-
ků. Z největších je to zejmé-
na obnova kostela sv. Jaku-
ba a oprava voršilského 
kláštera, kde je farnost vázá-
na povinnostmi vyplývající-
mi z dotačních pravidel. 
Ve druhé polovině roku 
2020 farnost krátkodobě 
řešila finanční tíseň 
z důvodu prodloužení lhůt 
proplacení dotačních nákla-
dů ze strany poskytovatele 
dotace za uplynulé období. 

Co se týče zaměstnanců 
farnosti, v průběhu roku 
došlo k drobným personál-
ním změnám a k úpravě 
rozsahu pracovních úvazků některých zaměstnanců. V současnosti farnost zaměst-
nává 15 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr v rozsahu 13,5 úvazku a dvě ma-
minky jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pro udržení zaměstnanosti úseku 
turistických služeb farnost využívá státní podporu programu Antivirus a jiné pro-
gramy spojené s opatřeními proti epidemii. Zaměstnanci, kteří se částí svého úvaz-
ku věnují probíhající obnově kostela sv. Jakuba, jsou placeni z dotace IROP – jedná 
se celkem o 1,25 pracovního úvazku. 

Pro rok 2021 byl sestaven rozpočet v podobném režimu jako pro 2020 s nadějí, 
že budeme moci chrám sv. Barbory co nejdříve opět otevřít široké veřejnosti a ces-
tovní ruch ve městě se v nejbližších letech postupně navrátí „do normálu“.   

Julie Němcová 



 

  

Pastorační rada farnosti 

Oblastní charita Kutná Hora 
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Tříkrálová sbírka nekončí, pokračuje online až do Velikonoc 
Bylo nám velmi líto, že poprvé v historii sbírky nemohli malí koledníčci vyrazit do 
ulic a osobně se potkat, přinést Boží požehnání a popřát štěstí, zdraví a dlouhá léta. 
Mimořádná situace s protiepidemickými opatřeními nás postavila před výzvu, jak 
Tříkrálovou sbírku zprostředkovat v jiné podobě. Kromě virtuálního prostoru a da-

rování prostřednictvím online kasičky mohli dárci, 
díky ochotným dobrovolníkům a podpoře veřejnosti, 
najít tříkrálové pokladničky  na nejrůznějších veřejně 
dostupných místech. Více než 90 pokladniček bylo 
umístěno na úřadech, poštách, v lékárnách, obcho-
dech nebo ve firmách a také v kostelech. U kasiček 
našli dárci i drobné dárky a informační letáčky o vyu-
žití výtěžku Tříkrálové sbírky. V kostelech byly také 
k dispozici požehnané křídy.   

Touto cestou děkujeme farnosti za umístění po-
kladničky v chrámu sv. Barbory a všem dárcům za 
jejich dary a pochopení pro letošní netradiční sbírku. 
Jaký byl výtěžek z pokladniček, se určitě dozvíte 
v příštím zpravodaji. 

Tříkrálová sbírka ale nekončí. Pokračuje online až 
do Velikonoc. Komu je tedy líto, že nemohl přispět, 
může tak učinit i nadále z pohodlí a bezpečí domova. 
Stačí se přihlásit na www.trikralovasbirka.cz a vyplnit 
název města nebo PSČ. Až vám koledníci zazpívají, 
přehrajte si požehnání od Mons. Josefa Suchára 
z Neratova. Pomozte s návštěvou online koledy také 
svým rodičům a prarodičům. Určitě je tím potěšíte.  

 

-red- 

Jednání pastorační rady se uskutečnilo 19. ledna jako online konference. Začalo 
hodnocením vánočních svátků a uplynulých aktivit (online duchovní obnova, četba 
Písma, modlitba růžence, adventní úkoly pro děti): na poměry dané nouzovým sta-
vem proběhly dobře a byly pozitivně hodnoceny. Následovala diskuse o slavení 
Štědrého dne, padlo několik návrhů, jak tento den v příštích letech uchopit, aby vy-
hovoval farníkům i širší veřejnosti.  

Dále se členové rady zabývali otázkou, co lidé ve farnosti v současné době potře-
bují. Hovořilo se o způsobech, jak podpořit život malých společenství, o nabídce pro 
postní dobu (výsledkem jsou zejména postní duchovní zastavení, viz str. 1 – 3, další 
aktivity jsou popsány v rubrice Aktuality a pozvánky). Tradiční duchovní obnovy ve 
Slavoňově se pravděpodobně konat nebudou, křest katechumenů bude odložen 
na svatodušní vigilii.  

Jednání pokračovalo diskusí, jak ve farnosti prožít Rok sv. Josefa,  který začíná 
v březnu. Padly první návrhy, rada k nim vrátí při dalším setkání. Následovala deba-
ta o dobrovolných službách ve farnosti a způsoby, jakými je oživit a koordinovat (viz 
zejména služba lektorů; výzvu k zapojení najdete na str. 6). K dlouhodobému téma-
tu Proměny farnosti budou pravděpodobně svolány speciální schůzky.  

Příští jednání se uskuteční 2. března. Na programu bude mimo jiné již zmíněný 
Rok sv. Josefa.  

http://www.trikralovasbirka.cz


 

  
14 

Průběžné výsledky online koledy k 19. lednu jsou pro 
kutnohorskou charitu 91 577 Kč. Děkujeme, velmi si va-
šich darů vážíme a v této době je oceníme o to víc. 

Další možností, jak se zapojit do pomoci potřebným 
lidem, je zaslání finančního daru přímo na charitní účet 
u České spořitelny, a. s. Účet: 66008822/0800, variabil-
ní symbol: 77705011. Platbu lze poslat i z aplikace mo-
bilního bankovnictví po načtení přiloženého QR kódu. 

Děkujeme všem, kteří darovali a kteří nám s letošní 
netradiční tříkrálovou sbírkou pomáhali. 

Stále hledáme kolegyni nebo kolegu do Charitní pečovatelské služby  
Přijmeme pečovatelku/e nebo pracovnici/ka v sociálních službách pro práci v teré-
nu, v domácnostech uživatelů služby z Kutné Hory a okolních obcí. Pro naše seniory 
také připravujeme různé aktivizační činnosti a setkání. S pozicí souvisí také různé 
administrativní úkony. Předpokládaný nástup: únor 2021. Více informací o pracov-
ní pozici najdete na kh.charita.cz pod záložkou Volná místa. 

charitní rubriku připravila Marcela Mommersová 

Napsali jste... 

Jak k nám přišel Mikuláš 
Očekávání Mikuláše je u nás vždycky zahalené do mírné nervozity střídané velikým 
těšením. Letos byl celý pocit posílený obavou, jestli k nám přes všechny zákazy bude 

moct opravdu přijít. Strach ze setká-
vání uhnízděný ve společnosti děti 
vnímají víc, než jsem si myslela. 
Proto při čekání na Mikuláše mezi 
dětmi například zaznělo, jestli se 
taky může Mikuláš nakazit nebo 
jestli nepřijde nakonec s rouškou... 

Pak ale padla tma a kolem okna 
se mihla špičatá čepice. Vysoký pán 
už se skláněl ve dveřích, doprovázel 
ho půvabný Anděl. Při pozdravu 
„Pochválen buď Ježíš Kristus“ děti 
údivem couvly o pár kroků dozadu. 
Nejmladší Maruška mi vyskočila do 
náruče a pevně mě chytla okolo krku 
s otázkou: „To není Miky 
s Matym?!“ Abych to vysvětlila, Mi-
kuláš a Matouš jsou holek bratranci, 
a když jsme si vyprávěli o tom, kdo 
to Mikuláš byl, Maruš moc nepo-
slouchala, takže se nejspíš celý den 
těšila, že přijedou kluci z Přibyslavi. 
Myslím ale, že by se ostychu neubrá-
nila, ani kdyby k tomuto nedorozu-
mění nedošlo. 

https://kh.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/pracovnik-v-socialnich-sluzbach-pecovatelka-pro-charitni-pecovatelskou-sluzbu/
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Barbora Kutilová 

Mikuláš vzápětí začal povídat, vyprávěl o sobě a taky se ptal, jak se nám daří a co 
rádi děláme. Napjatá atmosféra se uvolnila a větší holky se pomalu zapojily do roz-
hovoru. Anežka si po chvíli k návštěvě dovezla židličku, asi na znamení toho, že se 
cítí komfortně, a nebo jen proto, že jsme všichni stáli, nevím, ale bylo to milé gesto.  

Společně jsme se pomodlili a pak už Anděl sáhl do světélky ozdobeného košíku 
pro balíčky dobrot. Marušku však ani tenhle moment nepřiměl pustit se mámina 
krku. Zato ségrám pomalu narůstalo sebevědomí, které nakonec stačilo i na kama-
rádský placák s Mikulášem na rozloučenou.  

Tak, a jsou pryč! Škoda, zrovna tu začínala být sranda. Holky se probíraly nadíl-
kou, a že prý by se i rozdělily, ale Mikuláš s Andělem musí ještě stihnout obejít další 
děti, které na ně čekají s podobnou netrpělivostí jako my. 

Adventní úkoly pro děti 
V rámci adventní doby měly děti možnost plnit úkoly, které byly postupně zveřejňo-
vány na webu farnosti. Jednalo se o úkoly, za jejichž splnění dostaly děti návod na 

skládanku ozdoby, která 
měla na závěr adventu 
krášlit vánoční strom před 
hlavním vstupem do chrá-
mu sv. Barbory. Děti měly 
připravit pro svou rodinu 
slavnostní stůl, pomodlit se 
s rodiči u adventního věnce 
a namalovat někomu po-
třebnému přáníčko. Na faru 
tak dorazila řada fotografií 
s prostřenými stoly, modli-
tebními rodinnými spole-
čenstvími i s vánočními 
přáními. Ukázky najdete na 
následující straně. Všem 
zúčastněným moc děkuje-
me, protože nám zprostřed-
kovali radost i naději, kte-
rou v rodinách prožívali.  

Vrcholem pak měl být 
krásně ozdobený strom u 
západního vchodu do kos-
tela, což se ale podařilo jen 
na malou chvíli. Veškerou 
naši snahu totiž zhatilo po-
časí, když několik hodin 
poté, co jsme strom ozdobi-
li, přišel déšť a všechny oz-
doby rozmáčel a strhal. 

Naštěstí se Kristýně Drahotové podařilo tento krátký okamžik vyfotit, tak si jej mů-
žete prohlédnout alespoň tady ve Zpravodaji. Tímto se dětem moc omlouvám, 
všechny nás to mrzelo. Nevěšte ale hlavy, na druhou stranu, teď už víme, že až bu-
deme někdy příště dělat ozdoby, určitě už je neumístíme ven. Ještě jednou všem 
moc děkujeme.  

Patricie Koubská 
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Poděkování za cukroví 
Vážení kutnohorští farníci, milí přátelé,  

Božena Němcová ve své pohádce Chytrá horákyně vložila do úst hlavní hrdinky 
moudrou myšlenku: „To nejsladší na světě je spravedlivý spánek.“ Připomněla jsem 
si to v souvislost s dárkem, který jsme od vás dostali před vánočními svátky. Cukro-
ví bylo výborné, úplně se rozplývalo na jazyku. To nejsladší na něm ale bylo to, že 
jste ho pro nás připravili jako pozornost, která nás měla povzbudit, udělat nám ra-
dost, připomenout nám, že existují lidé, kteří si váží naší práce.  

Vaše výrobky ochutnaly nejen zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči, ale 
i zaměstnanci kuchyně, prádelny, kolegyně z úklidu, údržbáři a všichni ostatní, kteří 
tvoří náš tým.  

Děkujeme vám za projev přátelství a soudržnosti i za ochotu investovat čas 
a prostředky do dárku pro neznámé lidi. Opravdu si toho vážíme.  

za kolektiv pracovníků Alzheimercentra Filipov, z. ú., 
Jana Střihavková, ředitelka  
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Moje postřehy na prahu nového roku 
Je půlnoc a já stojím na cestě před domem, rozhlížím se na všechny strany a vní-
mám silvestrovsko-novoroční atmosféru. Je to můj každoroční rituál. Nade mnou je 
jasná obloha plná hvězd. Nad Kutnou Horou se rozzářil ohňostroj. V domech kolem 
mě se rozsvěcují okna. To si rodiny přejí k Novému roku. Dívám se směrem k návsi. 
Proti jiným rokům je všude ticho a pusto, nikde ani živáčka. Na dolním konci vesni-
ce ojediněle práskne petarda nebo zajiskří prskavka. Až se leknu, když nad vesnicí 
zazáří několik vypálených raket. Krásné barevné koule se roztříští do tisíců hvězdi-
ček a posléze zhasnou, ještě než dopadnou na zem, a zbude po nich jen trochu kou-
ře. Po krátkém čase se vše kolem uklidňuje. V domech pomalu zhasínají světla 
a vesnice se noří do spánku. Vítám nový rok a chce se mi zakřičet: Je to za námi! 
Smutná a bolestivá doba je pryč, odešla se starým rokem. Ale přesto se mi tlačí na 
mysl obava. 

Bude tento rok lepší a bude vše, jak bylo dřív? Půjdou děti opět do školy, lidé do 
práce, budeme se společně scházet, bavit se, slavit liturgické svátky, jak jsme byli 
zvyklí, bez roušek a obavy z nákazy? Chce se mi věřit, že naděje umírá poslední. 
Chci nám všem popřát, aby se naše země brzy uzdravila a my k tomu dopomohli 
svou zodpovědností a láskou k druhým a abychom pro dobré slovo a pomoc nešli 
daleko. 

za farnost Třebonín Marie Komárková 

Vánoce v chrámu sv. Barbory 
Byly letošní Vánoce jiné? Trochu ano. Přesto si dnes, s odstupem několika dnů, 
troufám říct, že z velké části jiné nebyly.   

Nejen že jsme nemohli do kostela sv. Jakuba, ale také jsme byli šněrováni do 
omezení, o kterých jsme se dozvídali po kapkách z medií, nemohli jsme dle libosti 
navštěvovat své blízké, nemohli jsme na koncerty, nemohli jsme toho mnoho. 
A možná proto jsme my, zaměstnanci farnosti, cítili velkou zodpovědnost, abychom 
v chrámu svaté Barbory  připravili vše „správně“. 

Vše jsme měli vymyšlené, naplánované a věřte, že jsme měli v záloze hned něko-
lik variant. Nic nás nemohlo překvapit. Asi už tušíte, co budete číst dál. Ano, pře-
kvapilo. Přišla nová opatření, která se znovu a znovu upřesňovala a měnila. A opět 
se vymýšlelo, kombinovalo. Ve snech jsem vídala informační cedule a desinfekce. 
Zároveň jsem ale cítila klid, bylo totiž jisté, že chrám bude otevřen, že budou mše 
a že budou připraveny jesličky k osobní modlitbě. 

Samotné přípravy jako stavění stromu do presbytáře, chystání betléma nebo 
úklid, byly protkané radostí a smíchem. Jak byly práce postupně hotové, chrám 
tichnul a tichnul… poslední obchůzka, zda je vše na svém místě. 

Přišel Štědrý den. Chrám byl plný usměvavých očí. Viktor s Vojtěchem zaplnili 
prostor hudbou, pan farář laskavými slovy. Svatá rodina se těšila velkému obdivu 
a pokoře všech, kteří se přišli k jesličkám poklonit.  

Sedla jsem si do lavice, zaposlouchala se do hudby, pocítila jsem pokoj a velkou 
úlevu. Uvědomila jsem si, že moje představy o Vánocích a úsilí neporušit žádnou 
z tradic byly zbytečné. Pánem těchto Vánoc a potažmo našeho života je Bůh. Teď se 
možná usmíváte: vždyť to je přece jasné. Letošní jiné Vánoce mě přiměly se skuteč-
ně zastavit. Po roce plném změn, strachu, hledání, ztrácení, nacházení a znovuztrá-
cení jistot jsem konečně pochopila, že jsem měla odevzdat své plány, svou otupělost 
a strach Bohu a připojit se k Mariinu „Jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého 
slova.“ (Lk 1,38) 

A pak jsme šli všichni domů a svět byl v pořádku, byly Vánoce. Díky Bohu! 

Kristýna Drahotová 



 

  

Marie Macková 
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Dobrovolník nebo služebník? Ani jedno – ani druhé  
Jako každoročně byla začátkem ledna sloužena mše určená dobrovolníkům ve far-
nosti. V kázání otec Dmytro kromě jiného řekl, že o dobrovolnících v Bibli ani teolo-
gické literatuře nic nenašel. Nutno říci, že mě to nutí k přemýšlení a taky 
k horlivému listování v Bibli, za což jsem velmi vděčná a možná je to efekt, který pan 
kaplan ani neočekával.  

Slovo dobrovolník si může každý vysvětlit trochu jinak, někdo ho má spojené 
s válečnými událostmi, někdo s brigádami socialistické práce (kde se o opravdové 
dobrovolnosti dá pochybovat), další s dobrovolnými hasiči, ti mladší pak 
s dobrovolnickými programy různých neziskových organizací, včetně církevních. 
Někteří vědí, že již druhé desetiletí existuje v naší zemi zákon o dobrovolnické služ-
bě. Ten definuje dobrovolníka (stručně řečeno) jako člověka, který dává část svého 
času a umu ve prospěch celku bez nároku na honorář. Není tedy divu, že tento ter-
mín pronikl i na půdu farní obce.  

Vedli jsme o tom doma diskuzi a kromě jiného jsem se dozvěděla od syna, že byl 
jednou ve Španělsku na mši, která byla sloužena na poděkování za služby v církvi. 
To zní dobře, pomyslela jsem si a vyhledala za pomoci internetu v Bibli slovo služeb-
ník. A hleďme – 626 veršů na 32 stranách.   

Je služebník totéž co dobrovolník? Kde mezi nimi leží hranice? Přiznám se, že 
úplně nevím. Nedává někdy člověk, který v církvi koná službu za mzdu, více ze své-
ho já než člověk, který bez nároku na honorář občas pomůže s něčím, co ho naplňuje 
radostí? Vždyť leckterý zaměstnanec v církevních službách se rozhodne vytrvat ve 
službě, byť by měl výhodnější nabídky nebo by toužil po změně. Stejně tak jsou však  
v řadách farníků lidé, kteří mnohokrát vykonají nějakou službu bez nároku na coko-
liv, ačkoliv se jim třeba nechce.  

Jak to tedy je s tou dobrovolností?  Znovu jsem zapátrala v Bibli. Nezvolila jsem 
slovo dobrovolník, ale slovo dobrovolně. A hleďme – 37 veršů, 2 strany. Nejvíce ver-
šů se vztahuje k dobrovolnému darování nebo oběti, ale nejen k tomu. O dobrovol-
nosti se mluví i pro jiná jednání. Např. „Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovol-
ně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě,“ (Neh 11,2) nebo „Dobrovolně jsme se rozhod-
li sloužit tvému otci, žili jsme podle jeho nařízení a poslouchali jeho rozka-
zy.“ (1Mak 6,23)  

Vlastní výraz dobrovolník vede k představě někoho, kdo volí dobro, je to člověk 
dobré vůle. Vůle člověka je svobodná. Dobrovolně možná vyjadřuje také svobodně. 
Může se stát, že dobrovolně uděláme i něco špatného! Ve Druhé knize Makabejské 
se, mluví i o dobrovolném poskvrnění. (2Mak 14,3) 

To se to nějak zamotává. Dobrovolně se můžeme docela pěkně dostat na scestí. 
Třeba tím, že se v dobrovolných službách začneme posuzovat nebo dokonce předhá-
nět, můžeme do nich unikat před stavovskými povinnostmi, případně se jim naopak 
raději vyhneme, abychom něco nepokazili, aby to nebylo divné. Písmo pro nás má 
dobrou radu: „Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdy-
bych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.“ (Gal 1,10) 

Jakou službu tedy od nás Pán očekává? Můžeme si říct, že takovou, pro jakou nás 
uschopní, a připomenout si známé podobenství o hřivnách. (Mt 25,14–30) 

Třeba nejsme ani služebníky, ani dobrovolníky. Proč dumat nad slovy, když bylo 
řečeno: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Na-
zval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého 
Otce.“ (J 15,15) 

http://www.biblenet.cz/b/Neh/11#v2
http://www.biblenet.cz/b/Macc2/14#v3
http://www.biblenet.cz/b/Gal/1#v10
http://www.biblenet.cz/b/John/15#v15


 

  

Toužíš po naší lásce 
Sedíš po pravici Boha Otce v nebi, přesto ve svém životě tak intenzivně vnímám 
tvou přítomnost tady mezi námi. 

Když jsi z upřímné lásky za ukrutných fyzických i psychických bolestí obětoval na 
kříži svůj mladý život, obětoval jsi ho za každého z nás. Nikoho jsi ze své lásky nevy-
loučil, ani toho, který si ji podle lidských měřítek vůbec nezaslouží. 

Každého z nás jsi obdaroval. Na světě není jediný člověk, který by ve svém srdci 
neměl žádný dar od tebe. A ty, zosobněná láska, se snažíš tento dar rozvíjet a s trpě-
livostí a obdivuhodným citem vstupuješ do našich životů. Čekáš na potřebné ztišení 
naší duše, a protože sis nás zamiloval, i ty toužíš po naší lásce. Přesto, že jsi Bůh, 
respektuješ naši osobní svobodu a nemůžeš ji získat bez našeho souhlasu. 

Život s tebou je velice krásný a obohacující. A tak tě prosím, milý Ježíši, abys 
vyslyšel moje prosby za to, abychom ti otevírali brány našich srdcí, abys je mohl 
bohatě naplnit svou láskou. Pravé štěstí člověka přece spočívá právě v tom, že žije 
svůj život s tebou. 

Jana Zelenková 

Kdopak to mluví (Fejeton) 

Nedávno jsem povídal v sekundě něco o kruzích a kružnicích (pořád povídám něco 
o kruzích a kružnicích) a při té příležitosti jsem se jen tak zeptal: „Víte, že indiáni 
v době, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, neznali kolo?“  A Šimon z té třídy 
úplně bezprostředně odpověděl: „Víme. Měli čtvereček – a drncalo jim to.“ 

Jindy, v oktávě, když šlo o dva různé obrazce, součet jejichž obvodů byl jedna 
jednotka délky, jsem povídal: „Představte si, že máte metr provázku. S metrem pro-
vázku se dají dělat různé věci. Můžete třeba… navázat známost…“ A Anička, kterou 
jsme všichni znali jako tichou, až nenápadnou dívku, řekla se zřetelným povzde-
chem: „S metrem provázku toho moc nenavážete.“ 

A kdysi (určitě to bylo 29. listopadu, ale na rok už si nevzpomenu) jsem v nějaké 
třídě jen tak prohodil: „Dneska je výročí; 
29. listopadu 1378 zemřel Karel IV.,“ a Bára 
z té třídy řekla: A mně už jste ráno přišel 
ňákej smutnej.“ 

Nejsou to situace, ve kterých by se člo-
věk začal válet smíchy po zemi a popadal se 
za břicho. Spíš takové až běžné, prostě vtip-
né okamžiky, které je příjemné si pamato-
vat. 

Když jsme přijeli (před… deseti lety?) se 
septimou na vodu, koukali jsme na Sázavu 
a kolega Jaroslav řekl: „Je málo vody“ 
a Jakub z té septimy dodal: „Musíme šet-
řit.“ 

Nebo jednou při písemce jsem si přisedl 
do lavice ke Kateřině, protože zadání jsem 
napsal na tabuli, tak aby se mi pohodlněji 
počítalo. K té Kateřině, která se v těch mě-
sících na chodbě gymnázia objímala s Mar-
tinem z vyššího ročníku, ale teď seděla po-
smutnělá nad písemkou z matiky. Půjčil 
jsem si od ní papír, na který psala tu 
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Kalendář akcí 

Ne 31. 01. Kartička na četbu Starého zákona  

Út 02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu (17:00 – chrám sv. Barbory) 

Pá 05. 02.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel Matky Boží) 

Pá 05. 02.  Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel Matky Boží) 

So 06. 02. „Fatimská“ pobožnost + mše svatá (7:20 – kostel Matky Boží) 

St 10. 02. 
Mše svatá za nemocné a kutnohorskou nemocnici  
(18:00 – kostel Matky Boží) 

Pá 12. 02. Zpovídání pro děti a rodiče (od 17:00 do 18:00 – Matka Boží) 

Ne 14. 02. Mše svatá za nemocné (9:00 – chrám sv. Barbory)  

Út 16. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:30 – kostel Matky Boží) 

St 17. 02. Uzávěrka Zpravodaje 

St 17. 02. Příležitost ke svátosti smíření (od 16:15 do 18:30 – Sv. Barbora) 

St 17. 02. 
Mše svatá s udílením popelce (8:00 – kostel Matky Boží, 
16:00 – Třebonín, 17:00 a 18:00 – chrám sv. Barbory) 

So 20. 02. Postní duchovní obnova mládeže „poloonline“ (14:30) 

So 20. 02. 
Postní zamyšlení Svátosti: svátost křtu a eucharistická adorace 
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

So 27. 02. 
Postní zamyšlení Svátost smíření a pobožnost křížové cesty 
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 28. 02. Kartička na četbu Starého zákona  

Ne 28. 02. Vyjde nový Zpravodaj 

Václav Schuster, ilustrace Marie Slavotínková 

písemku, a napsal na něj: „Všechny bolesti utiší láska.“ A Kateřina pod to připsala: 
„Někdy je lepší Ibalgin.“ 

A ještě jindy někdo zaklepal v průběhu hodiny na dveře a všichni ztichli. A Jirka, 
který pořád něco sepisoval, nezvedl ani hlavu od papíru a potichu, jakoby pro sebe, 
ale přitom na celou třídu, řekl: „Vejdi a neuškoď.“  

Teď jsme všichni doma. Co si budem povídat: něco tomu chybí. Ještě že je občas 
na co vzpomenout. 

Třeba jak za mnou přišla Terka, co chodila tehdy do primy, a povídala: „Pane 
učiteli, my bysme vám chtěli koupit nějakej dárek (k narozeninám), ale nevíme co. 
Tak jsme se vás chtěli zeptat… co by vám udělalo radost… nebo jestli třeba něco ne-
potřebujete.“ Řekl jsem jí: „Když Terko, to já nevím, já všechno mám… Ale je fajn, 
že někomu chcete udělat radost… Tak víte co, já vám poradím. Až přijdete domů, 
ukliďte si v pokojíčku, vyvětrejte si, zeptejte se maminky, jestli nechce s něčím po-
moct…“ A Terka řekla: „Tak my vám koupíme čokoládu.“ 


