
 

  

P. Pavel Tobek 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
prožili jsme velikonoční radost a o slovo se opět hlásí dvojí zasvěcení těchto měsíců, 
totiž Rok svatého Josefa a Rok rodiny. Celkem se to rýmuje: Svatého Josefa známe 
z Bible především jako pěstouna Páně, který jednal podle pokynů obdržených ve 
snu. Dnes bychom možná řekli, že za mírně nestandardních podmínek zastával roli 
manžela a otce. A jak svědčí evangelisté, nebylo to vždy jednoduché. Ponechme ale 
protentokrát stranou známá evangelijní místa a všimněme si jednoho řídčeji citova-
ného:  

Ti, co to viděli, se strašně polekali a šli a vykládali o něm, jak všechno, co jen 
kdy řekl, ať už pěkného nebo škaredého, opravdu tak bylo a zázračně se to tak sta-
lo. A když viděli, že udělal Ježíš tohle, tak se Josef vzchopil, chytil ho pěkně za ucho 
a pořádně ho vytahal.  

A kluk se rozzlobil: „Pro tebe je dost na tom, když hledáš, i když nemůžeš najít,“ 
povídá mu. „Tohles opravdu neudělal chytře. Nevíš, že nejsem tvůj? Nech mě na 
pokoji!“ (PsTm 5,2-3) 

Pokud vás citace poněkud zarazila, je to zcela v pořádku. Pochází z evangelia, ale 
ne z Bible. Citoval jsem z knihy Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I., kte-
rou v roce 2001 vydalo nakladatelství Vyšehrad.  

Líbí se vám představa, jak svatý Josef tahá pětiletého Ježíška za ucho? Nebo ji-
nak: Co vás upozornilo jako první? Možná právě to je důležité. Čteme-li pravidelně 
Písmo, pak stačí pár slov, abychom vycítili, že tohle není ono. Hovoříme-li pravidel-
ně s Bohem, rozpoznáváme Jeho pokyny od cizích. Adorujeme-li sami sebe, může-
me se stát přecitlivělými na okolí…   

A jak to dopadlo s Ježíšem v citovaném Tomášově evangeliu? Ucho mu zůstalo 
a dál udivoval a zneklidňoval lidi kolem sebe… A to konec konců dělá dodnes.    

Přeji vám obohacující čtení 

4/2021 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 

Modlitba za rodiny se svatým Josefem ve vesnických farnostech 
Od konce dubna, respektive začátku května se do putovní modlitby za rodiny mo-
hou zapojit i věřící z farností Bykáň a Třebonín. Forma bude stejná jako v Kutné 
Hoře, svíci a deník bude mít každá farnost vlastní. Zájemci se mohou zapsat na se-
znam v kostele nebo se ozvat Petře Kubošové (tel.: 737 558 788) z bykáňské farnos-
ti, Evě Černovské (tel.: 604 450 443) z třebonínské farnosti.  

Rok svatého Josefa 

Milovaný otec  
V rubrice pokračujeme třetí částí apoštolského listu Patris Corde (Otcovským srd-
cem), který papež František vydal k Roku svatého Josefa v prosinci 2020. 

Josef viděl, jak Ježíš den za dnem prospíval „moudrostí, věkem a oblibou u Boha 
i u lidí“ (Lk 2,52). Stejně jako jednal Pán s Izraelem, také on jej „učil chodit, bral na 
svá ramena, byl otcem, který zdvíhá dítě ke svým tvářím a skláněl se k němu, aby 
mu dal najíst“ (Oz 11,3–4).  
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Pokud máte zájem o duchovní rozhovor či 
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s naším společenstvím nebo se třeba jen 
zeptat na cokoli ohledně křesťanství, nevá-
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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 

Ježíš vnímal v Josefovi Boží něhu: „jako se smi-
lovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin 
nad těmi, kdo se ho bojí“ (Ž 103,13).  

Josef zajisté slyšel, jak v synagoze během mod-
litby znějí slova žalmů o tom, že Bůh Izraele je Bo-
hem slitovným, dobrým vůči všem a „soucit má se 
všemi svými tvory“ (Ž 145,9).  

Dějiny spásy se naplňují skrze „naději v bezna-
ději“ (srov. Řím 4,18) a skrze naše slabosti. Příliš 
často si myslíme, že Bůh staví pouze na tom, co je 
v nás dobré a vítězné, přičemž většina jeho plánů 
se naplňuje skrze naše slabosti a jim navzdory. 
Svatý Pavel říká: „Abych se pro vznešenost těch 
zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to 
satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě 
nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát pro-
sil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: „Stačí 
ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví 
ve slabosti“ (2 Kor 12,7-9).  

Pokud je perspektiva ekonomie spásy taková, 
musíme se naučit přijímat svou slabost s velkou 
něhou. 

Zlý nám ukazuje naši křehkost v negativním 
světle, zatímco Duch na ni poukazuje s něhou. To-
ho, co je v nás křehké, je nejlépe se dotýkat něžně. 
Ukazování prstem a soud, který vynášíme nad 
druhými, jsou velmi často znamením naší ne-
schopnosti přijímat vlastní slabost a křehkost. 
Pouze něha nás ochrání před vlivem žalobníka 
(srov. Zj 12,10). Proto je důležité setkání s Božím 
milosrdenstvím, zejména ve svátosti smíření, zku-
šenosti pravdy a laskavosti. Paradoxně nám může 
sdělit pravdu i Zlý, ale pokud to dělá, pak proto, 
aby nás odsoudil. Víme však, že Pravda, která je od 
Boha, nás neodsuzuje, nýbrž přijímá, objímá, pod-
pírá a odpouští nám. Pravda se nám vždycky uka-
zuje jako milosrdný Otec z podobenství  
(Lk 15,11–32): vychází nám vstříc, vrací důstoj-
nost, postaví nás na nohy a vystrojí nám hostinu, 
protože: „tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl 
ztracen, a je zase nalezen“ (v. 24). 

Také Josefovými útrapami prostupuje Boží vů-
le, Boží dějiny a jeho plán. Josef nás tak učí, že 
věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může pů-
sobit skrze naše obavy, naše chyby a slabosti. Učí 
nás také, že uprostřed životních bouří nemusíme 
mít strach přenechat kormidlo své lodi Bohu. Ně-
kdy bychom chtěli mít všechno pod kontrolou, ale 
Bůh vidí vždy dál.  
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Loučení s  P. Dmytrem Romanovským 
Je již téměř jisté, že se po více než čtyřech letech budeme muset rozloučit s  otcem 
Dmytrem. Pan biskup rozhodl svěřit mu od letošního srpna samostatnou farnost, 
jejíž jméno se jistě brzy dozvíme.  

Bohu i Dmytrovi samotnému poděkujeme za kněžskou službu mezi námi v neděli 
25. července, o slavnosti patrona farnosti, svatého Jakuba. Po mši svaté se sejdeme 
na klášterní zahradě, kde bude připraven další program, o kterém se dozvíte  
v příštím Zpravodaji nebo v nepřítomnosti otce Dmytra . 

Se stejnou pravděpodobností (tedy téměř jistotou) jsem byl informován, že 
v dalších letech mít kaplana ve farnosti nebudeme. V pastorační radě budeme tedy 
muset promyslet, jak se od nového školního roku bohoslužby i jiné aktivity uzpůsobí 
této nové situaci.  

Pamatujme na otce Dmytra i jeho novou farnost v modlitbě a modleme se též za 
nová kněžská povolání.  P. Jan Uhlíř 

Aktuality a pozvánky 

Pouť za rodiny k Panně Marii na Roztěž 
Na první květnový den, který tradičně věnujeme pouti za rodiny v naší farnosti, při-
padá také svátek sv. Josefa Dělníka, ochránce pracujících – toho stejného Josefa, 
kterému jsme byli svěřeni po celý letošní rok my i naše rodiny. I když se letos nemů-
žeme vydat do Sudějova a prožít společně putování ani další program, nenechme se 
odradit a vydejme se ten den na poutní mši svatou. Jako místo slavení bylo vybráno 
prostranství před kapličkou Panny Marie v Roztěži, bohoslužba začne v 15:00. Mše 
bude sloužena pod širým nebem, proto je v případě horšího počasí třeba se vyzbrojit 
trpělivostí, deštníky a pláštěnkami. Doprava na místo nebude společně organizová-
na z důvodu protiepidemických opatření.  

Pořad bohoslužeb 
V Kutné Hoře pořad bohoslužeb zůstává zatím beze změny. Dokud se nezvýší povo-
lený počet účastníků (nyní je to 10 % z celkové kapacity míst k sezení), budeme ne-
dělní mše svaté slavit v chrámu sv. Barbory a bude ponechána i mše svatá od 10:30. 
Online přenosy bohoslužeb budeme moci vysílat, dokud nebude chrám znovu ote-
vřen pro turisty.  

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice bude v sobotu 29. května od 18:00. 
Sobotní večer byl zvolen s ohledem na nedělní pravoslavné bohoslužby, pro které je 
kostel nyní propůjčen.  

Od začátku května se budou opět konat mše svaté v bykáňské farnosti. V kostele 
Nanebevzetí Panny Marie na Bykáni budou mše každou první neděli, v kostele sv. 
Markéty v Křeseticích každou druhou, čtvrtou, případně pátou neděli, a u Sv. Václa-
va v Malešově budou bohoslužby vždy na třetí neděli v měsíci. Začínat budou v ob-
vyklém čase, tedy v 9:00.  

Napište (o) Dmytrovi 
Pro příští vydání Zpravodaje připravujeme rozhovor s P. Dmytrem Romanovským: 
před ukončením jeho působení v Kutné Hoře je to pro něj jistě dobrá příležitost bi-
lancovat, zavzpomínat si i položit nám na srdce, co považuje za důležité.  

To samé můžeme udělat i my směrem k němu: pokud vás napadají otázky, které 
byste rádi otci Dmytrovi veřejně položili, napište a pošlete je do 9. května na e-mail 
katerina.grenarova@khfarnost.cz. Pokusíme se je do rozhovoru zapojit. Ve Zpravo-
daji budou samozřejmě vítány i jiné příspěvky na Dmytrovo konto: čtyřleté spolužití 
v jedné farnosti si jistě zaslouží patřičnou pozornost a zhodnocení .   -red- 

-red- 

Tomáš Hladík 
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Cesta rodin 
Prožíváme Rok svatého Josefa, který se prolíná s Rokem rodiny, vyhlášeným pape-
žem Františkem od letošního 19. března. Jedním ze způsobů, jak v rámci těchto pří-
ležitostí obohatit a prohloubit svůj duchovní život, je čerpat z apoštolské exhortace 
Amoris Laetitia (Radost z lásky). V ní stojí papežova touha a výzva, aby „lidé pro-
žívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život.“ (AL 200) 
(Další inspiraci najdete na webu rodiny.cz.) 

Při této příležitosti nás napadlo, že bychom mohli putovat přírodou a přitom se 
zamýšlet nad tím, co prožíváme a jak naplňujeme své poslání v rodině. Oslovili jsme 
další farníky a vytvořili společně cestu s deseti zastaveními: ke každému z nich je 
připravený text k rozjímání, přímluvy a modlitba. Inspirací při jejich tvorbě nám 
byla právě exhortace Amoris Laetitia. Texty jsou uspořádány do brožurky, kterou si 
můžete vyzvednout v kostele či stáhnout z webových stránek farnosti. V brožurce 
najdete také mapu jednotlivých zastavení a úkoly pro dětské poutníky.  

Je na každém z vás, kdy se na pouť vydáte nebo s kým půjdete. Přejeme vám 
šťastnou a požehnanou cestu.  

-red- 

Zdena a Jiří Hlavinkovi 

Řeckokatolické bohoslužby v Kutné Hoře 
Drazí farníci, možná už se k vám dostala zpráva, že se v Kutné Hoře budou konat 
řeckokatolické bohoslužby. Tato skutečnost vyvstala z potřeby, kterou jsem v našem 
městě a jeho okolí vnímal: žije zde velké množství bratří a sester z Východu 
(východní Slovensko, Ukrajina), pro které je řeckokatolický obřad domácím pro-
středím.  

Se souhlasem otce Jana jsem oslovil svého spolužáka ze semináře, otce Mariána 
Kuryla, který působí jako farář řeckokatolické farnosti v Pardubicích. Bude sem tedy 
dojíždět. Po společné domluvě nabídl otec Jan k dispozici klášterní kostel, který 
samozřejmě zůstane i nadále otevřený po celý den k modlitbě a bude k dispozici pro 
mše svaté pro studenty gymnázia. Pravidelné řeckokatolické bohoslužby budou pro-
zatím v ukrajinském jazyce, s postupem času třeba dojde i k jazykovým obměnám. 

Výhodu můžeme spatřovat také v tom, že i pro nás je nedělní řeckokatolická bo-
hoslužba platným a plnohodnotným slavením dne Páně s možností přistupovat ke 
svátostem.  

 První liturgii bude v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně otec Marián sloužit v ne-
děli 25. dubna od 15:00. V sobotu 1. května od 20:00 bude slavena velikonoční bo-
hoslužba Vzkříšení. V následujících týdnech, od 9. května, budou řeckokatolické 
bohoslužby vždy v neděli v 17 hodin.   

P. Dmytro Romanovský 

Májové pobožnosti  
V květnu se budou v našich koste-
lích konat tradiční májové pobož-
nosti, modlitby k Panně Marii. 
V Kutné Hoře budou navazovat na 
každou večerní mši svatou, 
v bykáňské farnosti na nedělní mši 
svatou. Na ostatních vesnicích se 
budou konat podle rozpisu, který 
najdete v tabulce. Ve středu 5. a 26. 
května, kdy budou mše svaté s má-
jovou pobožností na Roztěži, nebu-
dou slouženy mše v Kutné Hoře.  

St 05. 05. 16:00 Třebonín 

St 05. 05. 18:00 Roztěž 

St 12. 05. 16:00 Třebonín 

St 19. 05. 16:00 Třebonín  

Čt 20. 05.  18:00 Grunta 

St 26. 05. 16:00 Hraběšín (kaplička u lesa) 

St 26. 05. 18:00 Roztěž 

http://www.rodiny.cz
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Diskuse nad proměnou farnosti 
Poslední setkání nad konkrétními podněty z knihy Proměna farnosti se uskuteční ve 
středu 5. května od 19:00, pravděpodobně online. Zváni jsou všichni, kdo chtějí při-
spět svým pohledem na to, jak oživovat a obnovovat naše společenství, slyšet názory 
ostatních, společně hledat cesty tam, kam nás Pán Bůh volá... anebo třeba jen po-
slouchat a přemýšlet, jaký to vše má význam. Četba knihy není podmínkou účasti. 

Cílem celého „humbuku“ kolem (P)proměny farnosti není radikální změna za 
každou cenu. I v diskusích, které již proběhly, se ukazuje, že řada věcí u nás dobře 
funguje, že množství bratří a sester dává k dispozici své dary pro službu ostatním 
a že se lidé v našem společenství setkávají s Kristem. Neustále se však potřebujeme 
obnovovat, rozpoznávat své ostny i hřivny, poctivě hledat správný směr a otevírat se 
Božímu vedení, abychom skutečně byli Ježíšovými učedníky a živou církví, která 
roste. Proměna farnosti není jediný správný návod. Je inspirací, pomůckou, díky 
které můžeme vést smysluplnou diskusi a systematicky zrevidovat jednotlivé oblasti 
života našeho společenství, abychom prohlubovali jeho jednotu a lépe vnímali své 
osobní i společné povolání k následování Krista. 

V případě, že se chcete připojit k diskusi, kontaktujte Marii Knappovou na  
e-mailu m.knappova@gmail.com. Sem můžete směřovat také své dotazy či podněty, 
například pokud se nemůžete osobně zúčastnit, ale něco k tématu vám leží na srdci.  

Kateřina Grenarová 

Bleší trh v parku Na Náměti 
Bylo nebylo, jen kousek pod Palackého náměstím v Kutné Hoře se u kostela Matky 
Boží Na Náměti rozprostíral park s vysokými stromy. Lidé nejen ve zdejším městě se 
těšili na příchod slunných dní, zdraví a dobré nálady. Vyjít do ulic a lehnout si do 
trávy v parku, to se 
stalo snem snad 
každého z nich. 
A ten sen se již brzy 
může doopravdy 
stát!  

S mojí sestrou 
a mamkou jsme se 
rozhodly v neděli 
16. května zorgani-
zovat bleší trh mezi 
stromy v parku 
u kostela Matky 
Boží Na Náměti, od 12:00 do 18:00. Máte doma věci, které je vám líto vyhodit a ra-
ději byste je chtěli vyměnit za jiné nebo je za pár korun někomu prodat? Přijďte 
v neděli do parku mezi vysoké stromy, rozprostřete si deku a směle do toho! Sluníč-
ko si objednat nemůžeme, ale můžeme vám slíbit malé občerstvení a nejen to – sa-
motný kostel Matky Boží bude v neděli po celou dobu trhu otevřený. Od 15:00 
v něm bude znít hudba v podání mladých varhaníků Zuzky Prknové a Vítka Karely 
a v 17:00 začne i komentovaná prohlídka kostela vedená studentem dějin umění 
Ondřejem Holým.  

Lehnout si do trávy, dát si kávu, nadechnout se čerstvého vzduchu, pozdravit se 
s přáteli a přitom si koupit nebo prodat nějakou tu krásu... No, není to sen? Je! Ale 
v neděli 16. května se může stát reálným pro kohokoli z vás. Přijďte, těšíme se! 

Zuzka Žáčková 

mailto:m.knappova@gmail.com


 

  

Noc kostelů letos opět netradičně 
Noc kostelů se již stala již nedílnou součástí života nejen v našem městě. 
V kutnohorských farnostech bylo v minulých ročnících otevřeno mnoho kostelů, 
které nabízely bohatý program: koncerty, představení, výstavy... Doba pandemie 
nás však přivedla k hlubšímu zamyšlení nad 
tím, co chceme návštěvníkům nabídnout, co 
si mají odnést ve svém srdci.  

Celý program letošní Noci kostelů jsme 
ladili mnohem více na strunách duchovního 
života a trochu upozadili obdivování krásné 
architektury, hudby, uměleckých předmě-
tů... To vše si nakonec můžeme vychutnat 
v rámci jiných akcí. Motto letošní noci od-
kazuje na počátek stvoření: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvě-
ří.“ (Ž 104,20) Žalm 104, čítající 35 veršů, je především velkolepou oslavou stvoření, 
radostí nad tím, jak Bůh učinil svět. I my chceme chrámy naší farnosti naplnit ra-
dostí z působení Boha v nás a v našich životech. Pozornost chceme zaměřit také na 
téma rodiny, které je v církvi věnován celý letošní rok. 

Chrám svaté Barbory se otevře radostnou bohoslužbou za obyvatele Kutné Hory, 
na ni pak naváže pásmo Krása rodiny v chrámu sv. Barbory: zamyšlení nad etapa-
mi života. Zamyšlení proložená hudebními zastaveními doplní také program pro 
děti. Kaple Božího těla bude místem vzpomínky a piety, bude patřit našim drahým 
zemřelým, za které se budeme moci pomodlit a zapálit svíčku. Kostel Matky Boží Na 
Náměti nabídne návštěvníkům komentovanou prohlídku, prohlídku varhan a ukáz-
ku varhanní hudby.  

V našem městě budou otevřeny též kostely a modlitebny církve evangelické, hu-
sitské, samozřejmě se zapojí také římskokatolická farnost Sedlec, a letos poprvé se 
k Noci kostelů přidá také pravoslavná církev, která má pravidelné bohoslužby 
v kostele Nejsvětější Trojice. Celý program najdete na webové stránce nockostelu.cz. 

Noc kostelů se bude konat v pátek 28. května, zahájena bude krátce před 
šestou hodinou zvukem zvonů. Přijďte do našich chrámů poděkovat i poprosit, nebo 
třeba jen v tichosti pobýt. 
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Patricie Koubská 

Monika Trdličková 

Zprávy z katechumenátu 
Minulou neděli se při mši svaté stali naši katechumeni čekateli křtu. Tímto krokem 
naše příprava vstoupila do vrcholné fáze, v níž mají katechumeni dosvědčit svou 
připravenost k přijetí svátostí. Tuto neděli je čeká první ze tří skrutinií, která jsou 
modlitbami za uzdravení. Z fáze očišťování vstupují do fáze posvěcování. 

Spolu s nimi se k přijetí svátostí připravují ještě tři naši přátelé, kteří byli po-
křtěni jako děti, s živou vírou se však setkali až v dospělosti. Jeden z nich, který 
přistoupí o svatodušní vigilii s katechumeny ke svátostem, se vám představuje 
právě dnes: 

Jmenuji se Petr Hobza a bydlím v Chotusicích. Chci žít s Pánem a chci žít tak, jak 
se Pánu Bohu líbí. Při mé cestě a utváření hodnot jsem byl, asi jako každý z nás, růz-
ně ovlivňován, ale život Ježíše je mým velkým vzorem. Stále při nás stojí, provází 
nás, učí nás pokoře a nesobecké lásce, dává nám naději. Nechci také zapomenout na 
kamaráda Honzu Pošťáka, který mi otevíral cestu a pro něhož přesně platilo, že jen 
ten, kdo hoří, může zapalovat. 

Děkujeme z celého srdce všem, kteří provází svou modlitbou nejen naše kate-
chumeny, ale i ty, kteří nastupují obnovu této cesty přijetím svátostí.  

http://www.nockostelu.cz


 

  

Pozvánka na Jarní putování se svatým Jakubem 
Srdečně vás zveme na 6. ročník poznávacího turistického pochodu a cyklovýletu 
Jarní putování se svatým Jakubem, který pořádají Hlízovský unikátní spolek 
a Starokolínský okrašlovací spolek. Program zahájíme v sobotu 5. června v 10:00 
v Hlízově u kulturního domu odhalením pamětní desky, kterou vytvořila a darovala 
Hlízovskému unikátnímu spolku sochařka Vlasta Samohrdová. Odhalení desky do-
provodí malá slavnost spojená s požehnáním zprostředkovaným P. Pavem Tobkem.  

Pamětní deska má být poctou předkům, kteří nám zanechali hmotné i duchovní 
dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou 
od roku 2016 trasy Jarního putování, vykonávají práci pro veřejnost často dobrovol-
nickým způsobem. Turisté měli a mají možnost se s nimi při našem poznávacím 
pochodu setkat a s výsledky jejich aktivit se seznámit: při pochodu bývají pro veřej-
nost mimořádně otevřené venkovské kostely, kaple, tvrze… 

Zároveň bude pamětní deska patřit všem tu-
ristům, kteří do Hlízova na pochod přijíždějí, 
často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, 
kteří procházejí připravené trasy, by práce orga-
nizátorů neměla smysl. 

Po odhalení a požehnání pamětní desky bude 
zahájen samotný pochod. Zhruba čtrnáctikilo-
metrová trasa (s možností individuálního zkrá-
cení) pro pěší i cyklisty s hromadným startem 
z Hlízova povede kolem čtyř dalších míst v Hlí-
zově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou 
umístěna díla autorky pomníku. Vlasta Samohr-
dová  bude spolu s členy Hlízovského unikátního 
spolku průvodkyní účastníků pochodu. Dozvíte 
se, jaké techniky sochařka při tvorbě použila, 
a od zástupců spolků a institucí zjistíte, které projekty její práce spojuje. 

V Hlízově na budově školy uvidíte kopii původní pamětní desky legionáře Fran-
tiška Kočárníka, kterou objednal Hlízovský unikátní spolek v roce 2018 v rámci 
oslav 100. výročí vzniku ČSR. Seznámíte se se zástupci Československé obce legio-
nářské.   

Na louce u řeky Klejnárky uvidíte kříž, který zde byl umístěn na objednávku Hlí-
zovského unikátního spolku v roce 2019 v rámci projektu oživení opuštěné louky 
v místo setkávání a odpočinku pro veřejnost. 

Ve Starém Kolíně na budově obecního úřadu uvidíte pamětní desku T.G. Masa-
ryka, která je na místě od roku 2018 díky iniciativě Starokolínského okrašlovacího 
spolku, a prohlédnete si výstavu Řemesla první československé republiky připrave-
nou uvedeným spolkem pro tento den. Zároveň si můžete prohlédnout mimořádně 
otevřený kostel sv. Ondřeje a občerstvit se v rodinném Bašteckém pivovaru. 

V Kutné Hoře si prohlédnete pamětní desku ke 150. výročí založení Střední prů-
myslové školy umístěnou v 1. patře budovy školy na objednávku ředitele školy Jose-
fa Tremla v roce 2020.  

Účastníci pochodu na startu obdrží mapu, popis trasy, pamětní list, absolvent-
skou vizitku a turistická razítka pro otisk do deníků. Startovné je ve výši 40 Kč, pro 
mládež od 15 do 18 let 20 Kč, pro děti zdarma. Více informací najdete na webu  
hlizovskyspolek.cz. 

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám pevné zdraví, pozitivní náladu a ra-
dost z pohybu v přírodě.  
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za Hlízovský unikátní spolek Jitka Šimková 

https://hlizovskyspolek.cz/
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Cykločundr 
O loňských letních prázdninách jsme byli s dětmi na cykločundru v  Třebechovicích. 
Myslel jsem, že budeme moci navázat schůzkami ve školním roce a že se podaří vy-
tvořit nové společenství mládeže. Okolnosti tomu nepřály, ale proč se o totéž nepo-

kusit podruhé? I když jsou prázdniny daleko a ne-
jistota omezení hmatatelná, někteří z vás už mož-
ná musí plánovat dovolené a přihlašovat děti na 
různé akce.  

Nepřímo jsem si ověřil, že ze strany dětí by zá-
jem o společně strávený čas byl, proto si dovoluji 
tímto ohlásit, že cykločundr pro děti ve věku  
11 – 14 let plánujeme od 21. do 24. srpna. Rezervo-
val jsem faru v Liberku u Rychnova nad Kněžnou. 
Je to sice v podhůří Orlických hor, takže na  pro-
jížďkách budeme muset překonat nějaký ten ko-
pec, ale dlouhé výlety neplánujeme. 

Děti můžete přihlašovat u Jiřího Kárníka (e-mail: jiri.karnik@email.cz), který 
vám před prázdninami zašle podrobnější informace. 

Oprava kostela svatého Jakuba: zprávy z terénu 
V tomto měsíci jsem přemýšlela, co by vás, čtenáře Zpravodaje, nejvíc zajímalo. 
A myslím, že byste chtěli vědět, kdy se do kostela znovu podíváte. Ač velmi často 
tuto otázku pokládám zástupcům firmy Avers při kontrolních dnech na staveništi, 
nedostávám ze stavby konečnou odpověď. Během oprav se stále objevují úkoly, kte-
ré nás překvapují, práce se prodlužují ať už vlivem povětrnosti, nebo proto, že opra-
vované konstrukce jsou v horším stavu, než jsme předpokládali. 

V minulých dnech byly však některé práce zdárně dokončeny: Byla finálně zajiš-
těna klenba v pokladnici a také v presbytáři, odkud již také zmizelo lešení. Začátkem 
května bude dokončeno osazení okenních vitráží v jižní lodi, následně bude moci 
být demontováno lešení i v lodi kostela.  

P. Jan Uhlíř 

Výběrové řízení na technického správce památek bylo ukončeno 
V březnovém čísle Zpravodaje jsme informovali o nabídce pracovní pozice Technic-
ký správce památek – investiční činnost. V dubnu proběhlo výběrové řízení, při 
němž nebyl nakonec vybrán žádný kandidát. Vedení farnosti se rozhodlo řešit tuto 
situaci reorganizací práce stávajících zaměstnanců technického úseku. 

-red- 

Výstava fotografií Josefa Čáslavy v Sedlci 
Zveme vás na unikátní výstavu fotografií Josefa Čáslavy. Poznejte Kutnohorsko 

a Kolínsko z nové, nevídané a možná i překvapivé 
perspektivy. Navštivte s námi místa známá i ne-
známá. S ohledem na mimořádná vládní opatření 
startuje výstava v on-line prostředí, ale snad si ji 
budete moci již brzy prohlédnout i naživo 
v prostorách katedrály Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele v Sedlci.  

Sledujte web kutnohorskokolinsko.cz,  
Facebook @kutnohorskokolinsko a Facebook 
@sedlec.info, odkud se k virtuální výstavě brzy 
dostanete. 

Radka Krejčí 

mailto:jiri.karnik@email.cz
http://kutnohorskokolinsko.cz/
http://sedlec.info/
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Soňa Krejčová 

Zároveň se mi podařilo získat příslib termínů dokončení dalších dílčích prací. 
Nelze zaručit, že se všechny podaří bez výjimky dodržet, ale obrázek, jak to na stav-
bě vypadá, nabídnout mohou: 

 

 Dokončení klenby nad barokními varhanami: 20. května  

 Dostrojení postranních oltářů v severní a jižní lodi kostela: 31. května  

 Dokončení úprav sakristie včetně osazení restaurovaného okna: 31. května  

 Demontáž lešení v exteriéru jižní lodi: 31. května  

 Rozebrání vstupního schodiště z jihu: 15. června 

 Dokončení oprav vstupního schodiště z jihu: 15. července  

 Dokončení kamenických a vitražistických prací za hlavním oltářem: 30. června 

 Znovuobnovení chodu hodin a zprovoznění zvonu: 30. června 
 

Z dohodnutých a odsouhlasených termínů vyplývá, že kostel svatého Jakuba by 
mohl být k bohoslužbám otevřený o prázdninách. Měli bychom být však připraveni 
na další překvapení. Šedá je teorie, košatý strom života...  

Farní knihovna 
Milí přátelé, dnes vám představím druhou knihu, kterou jsme pro vás v poslední 
době zakoupili. Kniha Kérky na srdci má podtitul Síla milosrdenství bez hranic. Au-
torem je jezuitský kněz Gregory Boyle, který v USA založil organizaci Homeboy In-
dustries. V ní vznikl celý program pro práci s lidmi z pouličních drogových gangů. 

Sám autor působí již přes třicet let v Los Angeles, v nejchudší farnosti celé diecé-
ze, Dolores Mission. Po svém návratu z misie v Bolívii se rozhodl věnovat těm nej-
chudším lidem, protože svou laskavostí obrátili jeho život zcela jiným směrem. Na 
území farnosti vzniklo několik projektů pro zaměstnávání mladých gangsterů, na-
příklad pekařství s kavárnou, firma na potisk oblečení, údržbářské služby, prodej 
reklamního zboží, služba pro odstraňování tetování. Některé projekty bylo třeba 
vyzkoušet a opustit. Tyto projekty mladé lidi nastartují v návyku na pravidelný den-
ní režim a oni se potom lépe uplatňují v dalších zaměstnáních. Nikdo není do práce 
nucen, základem metody je dosažení ochoty a vůle každého jednotlivce změnit svůj 
dosavadní život. Nikdo není z práce vyhoštěn, může opakovat i několik pokusů.  

Ne všichni farníci byli zpočátku tímto projektem nadšeni, ale později se s ním 
smířili. V okolí měl otec Gregory však mnoho nepřátel, také zásluhou tisku. Lidé si 
mysleli, že spolupracovat se členy gangů znamená schvalovat jejich chování. Důka-
zem odporu byl také požár celého objektu hned v počátcích činnosti firmy. Prokáza-
lo se, že nebyl zaviněn členy gangů. Město přijalo celé dílo až po dvaceti letech.  

Po deseti letech činnosti se otec Gregory rozhodl napsat tuto knihu, v níž vypráví 
silné příběhy, které nemají vždy dobrý konec. Za svého působení pohřbil na 170 
mladých lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí kvůli nepřátelství mezi gangy. S touto 
skuteční se musel také sám vnitřně vyrovnat. Východisko nachází zejména v milosr-
denství, sounáležitosti se všemi lidmi a v bezpodmínečné Boží lásce k sobě i ostat-
ním. Jedině tak je možné přestat lidi na okraji společnosti odsuzovat, odmítat a vy-
lučovat ze svého středu: změnit své smýšlení vůči nim. Během svého působení mezi 
gangy otec Gregory onemocněl leukémií a v té době se opět přesvědčil o Božím pů-
sobení, které se ukázalo ve vzájemné sounáležitosti. Mnoho mladých lidí z gangů ji 
vůči němu projevilo, a tak se pro něj nemoc stala zdrojem zkušeností, které by nevy-
měnil. 

V závěru knihy je rozhovor s autorem a poznámka Kateřiny Lachmanové o pro-
jektu Šance, který působí od roku 1995 i v Praze. Tento projekt pro děti ulice je pod-
porován řadou významných osobností.  
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Jednání pastorační rady farnosti se uskutečnilo 15. dubna online. V úvodu byla 
představena aktivita Cesta rodin, putování po deseti zastaveních v Kutné Hoře 
a blízkém okolí (více na str. 4), bylo rozhodnuto o způsobu konání pouti 1. května 
(str. 3), májových pobožností (str. 4) a o pořadu bohoslužeb v nejbližších týdnech 
(str. 3). Dále byly naplánovány následující události a rozděleny úkoly s nimi souvi-
sející: křest katechumenů, slavnost Těla a krve Páně, Noc kostelů. Proběhla krátká 
reflexe diskuse o Proměně farnosti, která se zdá být smysluplnou pro směřování 
farnosti i pro účastníky osobně. Zazněla informace o konání řeckokatolických boho-
služeb v klášterním kostele.  

Členové rady byli informováni o aktuálním dění v mateřské škole, která byla 
v době nejtvrdších protiepidemických opatření zavřená, nyní funguje pro děti rodi-
čů vybraných profesí a pro předškoláky. Na příští rok se do školky hlásí dvakrát více 
dětí, než kolik je možné přijmout. Církevní gymnázium je nadále zavřeno, výuka 
probíhá distančně, konají se různé online aktivity. Přijímací zkoušky budou v květ-
nu, maturity na začátku června. Stále probíhá výběrové řízení na místo ředitele; vý-
sledky by měly být známy na konci dubna.  

Následovalo hodnocení uplynulých či probíhajících aktivit: kladné ohlasy byly na 
ranní velikonoční vigilii, leporelo se Sedmi slovy Ježíše na kříži, modlitba za rodiny 
se svatým Josefem i postní sobotní zastavení (obdobným způsobem by mohla pro-
běhnout duchovní obnova v adventu). Pozitivně bylo hodnoceno i umístění Božího 
hrobu v kapli Božího těla.  

Farnost v létě opustí P. Dmytro Romanovský, který 1. srpna nastoupí na nové 
působiště. Zazněla informace o rozloučení plánovaném na 25. července. Protože 
místo kaplana zůstane v následujícím období neobsazené, je potřeba přehodnotit 
zejména pořad bohoslužeb – ten se změní také se skončením či uvolněním protiepi-
demických opatření. Diskuse na toto téma byla pestrá, zazněly různé argumenty; 
k tématu se pastorační rada vrátí v červnu. Otevření chrámu sv. Barbory pro turisty 
či letní prázdniny jsou také předpokládanými termíny, kdy skončí online přenosy 
bohoslužeb.  

Příští jednání pastorační rady je naplánováno na 10. června. -red- 

Tuto i další knížky si můžete zapůjčit v pracovní době farní kanceláře nebo po 
telefonické dohodě se mnou (tel.: 602 842 013). Současně upozorňuji, že v knihov-
ně je k dispozici kniha Proměna farnosti pro všechny, kdo ji chtějí prostudovat 
a vést o ní internetovou diskusi.  

Milena Pfaifrová 

Pastorační rada farnosti 

Oblastní charita Kutná Hora 

Nabídka pracovního místa 
Hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici Hlavního koordinátora dobrovolníků. 
Nový kolega či kolegyně bude mít na starosti agendu dobrovolníků a dobrovolnic-
kých programů, bude hlavním koordinátorem Tříkrálové sbírky v regionu. Životopis 
a motivační dopis na téma: ,,Co si představujete pod pojmem dobrovolnictví?“ zasí-
lejte na e-mailovou adresu monika.pospisilova@kh.hk.caritas.cz, případně poštou 
na adresu Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora. Vybraní 
uchazeči budou telefonicky kontaktováni a pozváni k ústnímu pohovoru.  

Podrobnější informace o nabízené pozici i o Dobrovolnickém centru najdete na 
webových stránkách www.charitakh.cz. 

Marcela Mommersová 

mailto:monika.pospisilova@kh.hk.caritas.cz
http://www.kh.charita.cz
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Barbora Křivohlavá 

Od začátku března je naše školka z důvodu nařízení vlády uzavřena. Stále se snaží-
me být s dětmi na chvilku alespoň prostřednictvím online přenosu. Všichni jsme 
byli překvapeni, jak to dětem i na dálku jde a jak jsou soustředěné. Přemýšleli jsme 
také o venkovní aktivitě, která 
by dostala děti na vzduch a záro-
veň byla i pro ostatní děti 
z Kutné Hory. Připravili jsme 
dopis s příběhem o duze a pra-
covním listem. Děti měly za úkol 
vyrobit duhu a potom ji umístit 
na okno svého domova tak, aby 
byla vidět zvenku. Duha je pro 
nás symbolem naděje, že se vše 
opět vrátí do zajetých kolejí a ze 
školky budou slyšet dětské hlás-
ky. Připojily se k nám i děti 
z ostatních školek v Kutné Hoře, 
mám radost, že při procházkách po Kutné Hoře nacházíme duhy na oknech. 

Další venkovní aktivitou byla cesta po kapličkách. Do kapliček v Kutné Hoře 
jsme umístili symbol školky, u kterého děti našly písmeno – nápovědu, kde najdou 
poklad. Když děti obešly všech devět kapliček ve Vnitřním městě, mohly s pomocí 
rodičů poskládat název místa, kde byl poklad. Pro ty, kteří mají rádi delší výlety, 
jsme zanechali nápovědu u kapličky sv. Vojtěcha u Bylan. Měli jsme radost, že i tam 
se děti s rodiči vydali, a také jsme rádi za jejich fotodokumentaci z hledání pokladu. 

Poslední venkovní aktivitu najdete ve Vlašském dvoře, kam se s dětmi můžete  
vydat ještě v těchto dnech. S sebou potřebujete jen hlasivky a telefon se čtečkou 

QR kódů. Děti mají za úkol najít poztrácená 
zvířátka z písniček. 

Týden po velikonočních svátcích se mohli 
do školky vrátit předškoláci. To, že máme ve 
školce jen velké děti, nám umožňuje podni-
kat s nimi delší výlety. Prošli jsme cestu po 
kapličkách, hledali jsme v oknech duhu 
a navštívili jsme Dům dětí a mládeže Domi-
nik, na jehož na zahradě byly pro děti připra-
veny úkoly. 

Netrpělivě již vyčkáváme, kdy se budou 
moci do školky vrátit i ostatní děti, snad se 
již v květnu jich dočkáme.  

Pro všechny, kdo by se rádi dozvěděli 
více o pedagogice Marie Montessori, s níž ve 
školce pracujeme, budeme mít ve středu 
28. dubna besedu s lektorkou Petrou Krup-
kovou. Beseda bude opět v online prostředí, 
v případě zájmu nám napište na  
e-mail materska.skola@khfarnost.cz, pošle-
me vám odkaz k připojení. 

mailto:materska.skola@khfarnost.cz
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Exercicie na moři: Biograd na Moru 2020 
Tolik oblíbený čas léta se blíží. Mnozí již opět myslí na cestování za teplem a za slu-
níčkem, které by mohlo s konečnou platností zúčtovat s covidem, alespoň nám to 
mnozí experti slibují. Vloni v čase končícího léta, kdy si dal již zmiňovaný covid 
krátkou pauzu, aby pak zase zaútočil na nepřipravené, se nám podařilo zorganizovat 
a uskutečnit výpravu několika odvážných námořníků a námořnic na hladinu přívěti-
vého Jaderské moře.  

Tato duchovní plavba, oficiálně pro znalé „exercicie na moři“, byla napínavá od 
samého začátku. Zahájili jsme ji plánováním trasy k moři, kudy a v jakém složení 
pojedeme, zda nás pustí oklikou přes Maďarsko nebo přímo na jih přes Rakousko. 
Které dokumenty nám pomohou dojet po pevnině až k plážím Jadranu a nalodit se 
na najatou loď?  

Zajistili jsme si noc v penzionu v Biogradu již z pátku na sobotu, abychom byli 
odpočatí a svěží na ranní nalodění a vyplutí. Zářijové počasí na Jadranu nezklamalo 

a opět nám připravilo směs příjem-
ného pozdního léta s celodenním 
sluncem, teplou mořskou vodou 
a v první půli plavby i dostatečně 
příznivým větrem do plachet.  

Ranní atmosféra každé mariny je 
působivá. Zarostlí námořníci 
(v případě mužů) se vrací a noví se 
chystají vyplout. V našem příběhu 
jsme po společné mši svaté 
v podpalubí domovské lodi Sun 
Odyssea vyrazili na širé moře. Roz-
hodli jsme se pro směr jihovýchod – 
Split, Brač, Vis, Hvar. Co název, to 
perla Jadranu! Postupně jsme míjeli 

menší ostrovy střední Dalmácie, Žirje, Šoltu, pak jsme projeli kolem nebezpečné 
úžiny ve Splitském kanálu a blížili se k tajemnému ostrovu Vis, který je známý býva-
lými vojenskými stavbami, především bunkry a kryty pro ponorky. Tyto stavby jsou 
dnes již jen zajímavou atrakcí.  

Náš kapitán Josef,  přímý a otevřený bratr, jako každý správný jezuita, nás uvedl 
do tajů plavby a nastínil náš týdenní program. Téma exercicií měla být a byla voda.  

Každý na lodi měl svou úlohu, plnil k přesně dané povinnosti a činnosti. Mně 
byla svěřena správa kuchyně, zajistit pro posádku proviant, sledovat jeho kvalitu 
a množství po dobu plavby. Byla to zajímavá činnost, hlavně začátek byl napínavý. 
Vše dovezené bylo potřeba naskládat do úložných prostor malé lodi, které byly po-
většinou pod podlahou a v jedné prázdné „lavatory“ se sprchovým koutem. Tam se 
toho vešlo! 

Naše plavba byla zacílena na duchovno a měla mít očistný charakter. Zklidňující 
očista námořníků slanou vodou byla vyzkoušena mnohokrát a vždy měla blahodár-
ný účinek na utváření osobností na samotné lodi. Touha k vyplutí do neznámých 
a hlubokých vod, kde je jediným pevným bodem důvěra a svěření se do rukou Ježíše 
Krista, byla tou hnací silou propojenou s naším nadšením a chutí si vyzkoušet „jak 
na tom jsme“ s Hospodinem.   

Vypluli jsme na nekonečnou a pohyblivou mořskou plochu, kde může být člověk 
úplně sám a ztracený. Ale také se může otevřít a nechat se inspirovat svými přáteli 

Napsali jste... 
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a bratry na lodi a společně se 
ptát nejen po smyslu života, 
ale také se dostat do blízkosti 
bližního, nebát se otevřít 
a sdílet své radosti a starosti 
cíleně k našemu Pánu. Využít 
svěřený čas ve společenství na 
moři intenzivně a hluboce – 
to byla výzva. Prožít tyto exer-
cicie zapojením mysli a srdce, 
to už bylo úkolem každého 
námořníka samostatně.  

Plout na hladině za klidné-
ho počasí je idylka, ale člověk 
se musí rozhodnout, zda chce 
zažít více, zda má odvahu za-
jet také pod tu nekonečnou hladinu, a tam být jen se sebou samým se svými dobrý-
mi a špatnými skutky, s hříchy a bolestmi, které stále prožívá. 

Náš duchovní otec Jenda, ač nováček v roli námořníka, ale zdatný strážce du-
chovních záležitostí, se velmi rychle zapojil do všech činností na lodi a povzbuzoval 
nás svým nenapodobitelným optimismem. Program měl svůj jasný řád podobný 
programu duchovní obnovy. Všechny duchovní činnosti byly uváděny formou upo-
zornění. Nejprve byla vyhlášena „vzdálená příprava“ a pak již následovala „blízká 
příprava“ s nástupem na vybrané duchovní aktivity. Člověk tak byl již soustředěný 
a mohl se věnovat určené aktivitě. Všichni jsme si tyto činnosti již dříve zažili, např. 
v tiché kapli, v klášteře, v našem farním kostele, doma. Nyní jsme prožívali ranní 
chvály, přednášky na různá témata, tiché čtení Písma, mše svaté, chvíle ticha a su-
středění… na moři. Nechybělo poutavé čtení pohádky při usínání, kterému vydatně 
pomáhalo pohupování lodi na klidné hladině. Zkrátka, vše bylo působivé a naplno 
prožité, mělo to svůj řád 
a „řád činí člověka lepším“ – 
to vyznávali již staří jezuité, 
a platí to stále.  

Zážitek přesahující rozměr 
nekonečného kosmu, který si 
ještě dnes rád promítám, byl 
okamžik před usínáním na 
palubě, s pohledem na noční 
hvězdnou oblohu, která byla 
hluboká stejně jako samotné 
moře. Tak krásně prožitý den 
byl korunován nadějí, že ranní 
brzké probuzení těsně před 
východem slunce bude ještě 
silnějším zážitkem. Takový 
suchozemec jako já, nemůže 
toto zažít nikde jinde, jen na moři a na palubě takové malé lodi. 

Přeji všem nadšeným budoucím námořníkům, aby si takovou příležitost nene-
chali ujít a prožili krásné chvíle na moři s Pánem, svými bratry a sestrami uprostřed 
uklidňující stvořené přírody. Tak ahoj na moři, třeba opět už v roce 2022.  

Ladislav Vokoun 



 

  

Májové zamyšlení 
Máj. Nejkrásnější měsíc v roce. Všude kolem je hodně zeleně, na jasně modrém nebi 
pluje tu a tam pomalu nadýchaný bílý obláček. Sluníčko už hřeje a je klid.  

Kolik z nás ti za to všechno dokáže poděkovat, Pane? 
A kolik z nás může kolem sebe zažívat ten klid a mír? 
Je tolik míst na světě, kde je život úplně o něčem jiném.  
Místa, kde se válčí, kde mnoho lidí umírá kvůli otřesným hygienickým podmín-

kám a šíření přenosných nemocí, místa, kde je hlad a velká bída. 
Cítím tvou blízkost, Ježíši.  
Tady, uprostřed nás. 
A tys přišel položit svůj život úplně za všechny. 
Bez ohledu na to, kde jsme se narodili, jakým rodičům, jakou máme barvu kůže, 

jaké máme vzdělání, zda jsme muži nebo ženy. Přišel jsi, abys spasil každého z nás. 
Stále znovu tě prosím, Pane, abys nám odpustil naše chyby a provinění, protože 

kdybys hříchy jen sčítal, byli bychom hodni zatracení. 
Prosím tě o tvé milosrdenství a o tvou lásku, bez níž se nedá žít. 

Bez tebe nemůžeme vůbec nic. Buď s námi, prosím. 
Jana Zelenková 

Modlitba ke svatému Josefovi 
Svatojosefskou svíci si naše rodina převzala právě o Svatém týdnu. Jsme velice 
vděční, že jsme v tomto čase mohli vyprošovat všem rodinám Boží požehnání a po-
moc svatého Josefa i Panny Marie a přimlouvali jsme se za dobro všech.  

Svatý Josef je přímluvcem, pomocníkem a průvodcem těžkými časy. Obzvláště 
v této náročné době pandemie, v níž patří uznání a vděčnost všem, kteří pomáhají 
jakýmkoliv způsobem, jsme se za všechny modlili. Scházeli jsme se v našem obývá-
ku v podvečerní čas, rozsvítili jsme si svíci svatého Josefa a u obrazu Svaté Rodiny 
a v tomto prostředí jsme si denně četli litanie a úvahy a prosby na každý den. K to-
mu jsme si každý přidal osobní prosby a modlitby za všechny rodiny našeho spole-
čenství, papeže, kněze a celý svět. Modlili jsme se, aby nás svatý Josef všechny usta-

vičně ochraňoval, abychom podle 
jeho příkladu a s jeho pomocí svatě 
žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné 
blaženosti v nebesích.  

Ještě před touto modlitbou jsme 
prožili „křížovou cestu“ 
s kartičkami z chrámu svaté Barbo-
ry: byli jsme společně v nedalekém 
lesíčku a vytvořili jsme si sedm za-
stavení.  

Tyto modlitby nás naplnily po-
kojem v srdci ve spojení s Ježíšem, 
Marií a Josefem. Budeme 
s modlitbami ke svatému Josefu 
u naší svíce pokračovat, jak jen to 
bude možné. Mnohokrát děkujeme 
za tuto možnost modlit se  za 
všechny rodiny.  
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rodina Polesných, Zahradníčkova 
a Marie Pechová  



 

  

A nakonec... (fejeton) 

Když mi pan docent předával můj pedagogický diplom, řekl: „Snažte se vést studen-
ty k tomu, aby měli vlastní názor. Možná je to důležitější než matematika.“ Od té 
doby o tom přemýšlím.  

Nejdřív jsem si kladl otázku, jestli to jde – vést někoho, komu vysvětlujete 
Pythagorovu větu, k tomu, aby měl vlastní názor. Kromě toho – není to trochu jako 
„veďte studenty k tomu, aby měřili víc než 180 centimetrů“? Co se s tím dá dělat?  

Potom jsem byl na pochybách, jestli je to vůbec dobrý požadavek. Když se s „mít 
vlastní názor“ nepojí další položky (ochota poslechnout si i jiný názor; nevnucovat 
ten svůj ostatním; schopnost ustoupit a tak), nemusí to být nic moc kladného.  

Nebo rozumného. Třeba pan Š. má doma v panelákovém bytě několik půlmetrá-
kových pytlů s rýží pro případ, že by došlo k atomovému výbuchu. Je to inteligentní 
člověk, inženýr, příjemně se s ním povídá. Nedávno zakoupil naftový generátor – až 
vypnou proud.  

Nebo paní K., ta se od sametové revoluce až do vlastní smrti v roce 2012 modlila 
za to, aby se k vládě vrátili komunisti, protože za komunistů bylo levnější máslo. 
Takhle by bylo možné dlouho pokračovat a vyjmenovávat další příklady lidí, nad 
jejichž „vlastním názorem“ zůstává rozum stát.  

Ale poslední dobou si jsem čím dál tím méně jistý tím, co to vlastně je. Přemýšlel 
jsem o tom před týdnem cestou z očkování proti koronaviru: mám dvě známé, které 
se zabývají genetikou. Obě pracují ve výzkumném ústavu, každá v jiném. Jedna ří-
ká: „Nikdy bych si nenechala do těla píchnout látku, kterou někdo vynalezl před půl 
rokem. Nic se o tom neví.“ Druhá říká: „Nechala jsem se naočkovat v lednu, protože 
právně spadáme pod fakultní nemocnici, a ulevilo se mi.“ A já, učitel matiky, si 
mám utvořit vlastní názor?  

Tou cestou z očkování jsem si uvědomil, jak málo máme k dispozici. Pár pocitů, 
několik předsudků, nedostatek informací, rok trvající diskomfort, stres a důvěru. 
Důvěru v to, že ta látka pro mě neznámého složení, kterou do mě vpravil mně ne-
známý člověk, je řešení.  

Není to o názoru. Je to o důvěře.  
Václav Schuster 



 

  

Ne 25. 04.  Kartička na četbu Starého zákona  

Ne 25. 04.  Sbírka na seminář a formaci bohoslovců 

So 01. 05. Fatimská pobožnost (7:20 – kostel Matky Boží) 

So 01.05. Pouť za rodiny (15:00 – Roztěž) 

So 01.05. Řeckokatolická Velikonoční vigilie (20:00 – klášterní kostel) 

Přehled májových pobožností na vesnicích najdete na straně 4. 

St 05. 05.  Diskuse nad proměnou farnosti (19:00 – online) 

Pá 07. 05.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel Matky Boží) 

Pá 07. 05.  Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel Matky Boží) 

Ne 09. 05. Sbírka na pronásledované křesťany (dveřní sbírka) 

Ne 09. 05. Poutní mše svatá v Hraběšíně u kapličky (10:45) 

Út 11. 05. Adorace za moudrá rozhodnutí zastupitelů (16:00 – kostel Matky Boží) 

St 12. 05. Obřad svěření pokladů církve (18:00 – kostel Matky Boží) 

Čt 13. 05.  Slavnost Nanebevstoupení Páně (18:00 – kostel Matky Boží) 

So 15. 05. Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého (18:00) 

Ne 16. 05. Poutní mše svatá v Souňově (10:45) 

Ne 16. 05. Poutní mše svatá v Bahně (15:00) 

Ne 16. 05. Bleší trh v parku u kostela Matky Boží (12:00 – 18:00) 

St 19. 05.  Uzávěrka Zpravodaje 

Čt 20. 05. Adorace za maturanty (19:00 – kostel Matky Boží) 

So 22. 05. 
Vigilie Seslání Ducha svatého a křest katechumenů  
(18:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 23. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého 

Ne 23. 05. Kartička na četbu Starého zákona  

Ne 23. 05. Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi 

Pá 28. 05.  Noc kostelů  

So 29. 05. Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (18:00) 

Ne 30. 05. Slavnost Nejsvětější Trojice 

Ne 30. 05. Modlitba za nenarozené děti (18:00 – kostel Matky Boží) 

Kalendář akcí 


