
 

  

Milí farníci, 
úvodník tentokrát píši z dovolené. Právě se nacházím nedaleko mariánského pout-
ního místa v Čenstochové. Je to první zastávka na cestě po Polsku, moc jsem se těšil 
a jel jsem sem s vděčností. Před třiceti lety, v srpnu 1991, jsem do Čenstochové jel 
s partou mladých a tehdejším generálním vikářem Josefem Kajnekem na kole. Jeli 
jsme tři dny, abychom se zúčastnili světového setkání mládeže s papežem Janem 
Pavlem II. Byla doba pore-
voluční, pro všechny nová 
a radostná. Osobně jsem 
nově poznával Boží lásku a 
zároveň jsem prožíval 
vnitřní zmatek související 
se skutečností, že mě Pán 
možná volá ke kněžství. Jel 
jsem prosit o světlo v roz-
hodování, a to mi Pán pár 
týdnu po pouti dal.  

U Matky Boží jsem tedy 
tentokrát děkoval za osob-
ní dar kněžství, které však 
nyní nemohu prožívat bez 
vás. Proto jsem se modlil 
i za vás a za to, abych vám 
byl pastýřem, který vás vede ke Kristu a k lásce k jeho církvi. Který vás sytí a posilu-
je svátostmi. Který svou službou připravuje Pánu cestu do vašeho srdce. Modlil jsem 
se za naše společenství, abychom se učili společně rozpoznávat své dary a rozvíjet je 
k prospěchu všech. Modlil jsem se za světlo poznání, co má naše farnost opouštět 
a co rozvíjet. Děkoval jsem Bohu za vás všechny.   

Modlil jsem se i za otce Dmytra. Byl mi čtyři roky darem. Viděl jsem v něm i své 
počáteční nadšení, radost z kněžství, horlivost v navazování nových a nových kon-
taktů s touhou předávat evangelium. Jsem mu vděčný za chvíle společné modlitby, 
debaty o životě farnosti, za humor i pravidelné večerní slivovičky po kompletáři. 
Děkuji mu za jeho moudré postřehy a upozornění na dary lidí, kterých jsem si nebyl 
schopen všimnout. Děkuji za jeho odhodlání i touhu bránit církev a pravdy víry. Dě-
kuji mu za to, že se ujal lidí, kteří u něj nacházeli, co jsem jim já nedával nebo ani 
nebyl schopen dát. Nejvíce mu děkuji za laskavé společenství, ve kterém jsme mohli 
sdílet kněžské radosti, starosti i selhání. Za sebe i za vás jemu i Pánu Bohu říkám: 
DĚKUJI. 

Nedaleko Čenstochové a daleko od Kutné Hory vám všem vyprošuji požehnané 
období dovolených a prázdnin. Kéž je časem zamyšlení, modlitby i odpočinku, mož-
ná i naléhavé prosby o světlo v rozhodování. Třeba se pro někoho z vás stane toto 
léto podobně důležitým, jako pro mě to před třiceti lety. 

P. Jan Uhlíř 
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Oslava svátku svatého Jakuba 
Milí farníci, s časem prázdnin je spojena tradiční 
Oslava svátku svatého Jakuba. Letos se bude ko-
nat v poněkud jiném duchu. Probíhat bude 
25. července, a to na dvou místech, díky čemuž se 
všichni kromě hodování projdeme a pokocháme 
krásami našeho města.  

Vše začne v kostele svatého Jakuba v 9:00 slav-
nostní mší svatou, při které bude mít otec Dmytro 
poslední kaplanské kázání a naposledy nám podá 
svaté přijímání coby pomocná ruka otce Jana.  
Po skončení mše svaté se odebereme na zahradu 
kláštera svaté Voršily, kde bude v 11:00 pod širým 
nebem slavnostní přípitek a děkovná modlitba za 
vše, čím jsme byli během čtyř společných let 
s Dmytrem obdarováni. Abychom nemuseli odbí-
hat do svých domovů na oběd a mohli se všichni 
na zahradu přesunout bezprostředně po mši, bude 
zde zajištěno jídlo a pití včetně bezlepkové dýňové 
polívčičky pro děti. Následně bude prostor pro jazz 
a dobroty z farní kuchyně, samozřejmě 
i s vyhlášenou farní kávou. Jedním z bodů progra-
mu na klášterní zahradě bude vzpomínání na hlu-
boké i veselé chvíle prožité s otcem Dmytrem. Mo-
derace se ujme otec Jan a bude vděčný, když mu 
pomůžete a případně se mu přihlásíte (předem 
telefonicky nebo osobně na místě), že se chcete 
zapojit se svým poděkováním či zavzpomínáním. 
Tento dýchánek začne půl hodiny po poledni. Za-
tímco budeme vzpomínat, ti nejmladší budou sou-
těžit, hrát fotbálek, skákat v pytlích a věnovat se 
dalším skotačivým hrám. Ve 13:30 začnou tikat 
hodiny v Pohádce z budíku v podání Divadla Tea-
tr. Po jejím skončení pohádky si budou moci nejen 
děti vytvořit zajímavé výrobky v rámci rukodělné-
ho workshopu. Od 17:00 se v kostele svatého Ja-
kuba pomodlíme nešpory a pak bude záležet jen 
na nás, a trochu i na počasí, jak a kdy zcela ukončí-
me společný sváteční den naší svatojakubské pou-
ti. 

K oslavám samozřejmě patří dobré jídlo a pití, 
proto můžete přinést něco dobrého na zub, a kdo 
během těch čtyř let pozorně sledoval apetit otce 
Dmytra, může přinést právě to, co má rád. Vše 
prosím doneste v neděli 25. července do 8:45 na 
klášterní zahradu. Použijte vchod od Vinných skle-
pů; zde můžete i zaparkovat, projít zahradou, 
v chladných prostorách kláštera odložit tácek nebo 
krabičku s dobrotami a pak pokračovat dveřmi 

Aktuality a pozvánky 
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Změna bohoslužeb 
V průběhu letních prázdnin budou mše svaté ve všední dny pravidelně pouze ve 
středu a v pátek v 18:00 v kostele sv. Jakuba. V ostatní dny budou bohoslužby ne-
pravidelně, prosím tedy, abyste věnovali pozornost aktuálním ohláškám.  

Vzhledem ke skutečnosti, že od srpna bude ve farnosti pouze jeden kněz, bude 
upraven také pořad nedělních bohoslužeb. Od 7:30 bude mše svatá v bykáňské far-
nosti (první neděli v měsíci na Bykáni, druhou, čtvrtou a pátou v Křeseticích, třetí 
neděli v Malešově). V 9:00 budeme slavit bohoslužbu v kostele sv. Jakuba v Kutné 
Hoře, od 10:45 v Třeboníně.  

Večerní nedělní mše svatá bude zrušena. Z důvodu obnovy omítek v kostele Mat-
ky Boží (viz příspěvek na straně 10) bude poslední nedělní bohoslužba ve farnosti 
4. července.  

Tento pořad bohoslužeb je výsledkem důkladného promýšlení a diskuse v pasto-
rační radě (viz zápis z jednání na straně 12). K jeho vyhodnocení se vrátíme v zimě; 
pokud se za tu dobu neosvědčí, budeme hledat jiný rozvrh. 

V případě, že budete potřebovat navštívit bohoslužbu v jiný čas, než bude v na-
šich farnostech možné, můžete využít sobotní mše s nedělní platností v Sedlci 
(18:00) nebo nedělní mše svaté řeckokatolického ritu v klášterním kostele (17:00), 
případně i nedělní mši svatou v Čáslavi v kostele sv. Alžběty (18:00).  

Milion na pastoraci 
Farnost může dostat až milion korun. Nejedná se o žádnou dotaci ani příspěvek, 
který by bylo nutné vyúčtovat; peníze nabízí anonymní dárce. Můžeme prostě do-
stat milion korun, jen nevíme, jak ho utratit. Řeknete si, že to snad není možné. Na-
še kostely by nebyly opravené ani kdybychom dostali miliardu, a my si nevíme rady 
s „drobnými“? V tom je právě háček. Nabízené peníze totiž nemůžeme použít na 
opravy ani na vylepšení rozpočtu církevních škol či charity, ale pro čistě pastorační 
či evangelizační činnost. Jinými slovy jde o to, abychom si uvědomili, že církev 
(tedy my) jsme  tu především proto, abychom hlásali evangelium a usilovali o růst 
Božího království ve farnosti.  

Ve farnosti děláme mnoho pastoračních i evangelizačních aktivit. Jsou konány 
dobrovolnicky nebo financovány z vašich darů a zisku z ekono-mické činnosti. Jed-
ná se o tisícové či desetitisícové částky. Dostat o několik řádů vyšší finanční pro-

P. Jan Uhlíř 

Monika Trdličková a realizační tým 

kolem kostela Nejsvětějšího srdce 
Páně (budou odemčené), bránou do 
ulice Jiřího z Poděbrad a přes náměs-
tí na mši svatou do Svatého Jakuba. 
Kontaktní osobou k občerstvení je 
Anna Hylská (tel.: 731 598 862). 

Milí přátelé, přijměte tedy pozvání 
ke krásnému a jistě nezapomenutel-
nému setkání nejen s otcem 
Dmytrem, který se začátkem srpna 
přesune mírně na východ a bude pro 
naši farnost vzácností.  I pokud vás 
v tento den volají povinnosti jinam, 
přijďte se s ostatními farníky pozdra-
vit a alespoň na chvíli „pobejt“, vždyť 
společné chvíle nám v téměř ročním období pandemie všem tolik chyběly.  



 

  

Misijní putování k Panně Marii 
Milí farníci, ráda bych vás pozvala k Misijnímu putování k Panně Marii. Na pouť se 
může vydat úplně každý − jednotlivec, rodina nebo třeba společenství. Na stránkách 
www.bihk.cz v sekci Papežská misijní díla – Aktuality naleznete potřebné materiá-
ly ke stažení. Jedna verze je pro tisk, je možné si ji nastříhat na malé kartičky, druhá 
je ke stažení do mobilu. 

Návod obsahuje čtyři příběhy dětí z různých zemí světa, kde Papežská misijní 
díla pomáhají. Ke každé z těchto zemí se vztahují kontemplativní, informativní 
i tvořivé aktivity, které mariánskou pouť obohacují o misijní rozměr. Sami se může-
te rozhodnout, jestli chcete materiály ze všech čtyř zemí využít během jediné pouti, 
nebo jestli si poutí uspořádáte víc. V rámci aktivit nabízených v návodu naleznete 
také tajenku. K jejímu vyluštění je nutné projít aktivity ze všech zemí. Za zaslání 
správné tajenky do Národní kanceláře PMD (e-mail: pmd@missio.cz) získáte malou 
pozornost. 

Na již zmíněné stránce PMD na webu www.bihk.cz naleznete také odkaz na ma-
pu, na které se nacházejí desítky mariánských poutních míst po celé České republi-
ce. Barevně jsou odděleny jednotlivé diecéze. Můžete se tedy nechat inspirovat 
a vybrat si pro své putování některé z těchto poutních míst. 

Také je možné připojit se k facebookové skupině Misijní putování, ve které pout-
níci sdílí své fotky a zážitky z tohoto putování. 

Poutím zdar!  
Ludmila Terezie Cinerová 

středky předpokládá projekt s jasným cílem a konkrétními kroky k jeho dosažení. 
Tak velký dar je příležitostí něco rozvinout nebo nastartovat, může se však stát 
i břemenem či vést k pošetilé snaze postavit babylonskou věž. Je tedy nezbytné hle-
dat v modlitbě a ptát se, co si přeje Pán, na co máme síly a jaké jsou skutečné potře-
by lidí kolem nás. Nebudeme dělat aktivitu pro aktivitu. To raději peníze odmítne-
me, aby je mohl využít někdo jiný. Pokud však tento podnět vezmeme vážně 
a budeme se chvíli trápit přemýšlením, budeme i tak bohatší. Zůstane nám už na-
vždy v mysli a srdci provokativní otázka, která bude pozitivně měnit naše smýšlení 
o činnosti církve, a možná budeme jednou připravenější na jinou nabídku.  

K praktické stránce věci: Prosím vás o modlitbu i přemýšlení. Vyzkoušejme si, 
jak v nás a skrze nás působí Duch svatý. Zamysleme se, co by v naší farnosti bylo 
důležité vytvořit či významně podpořit, aby lidé rozvíjeli svoji víru a prohlubovali 
vztah s trojjediným Bohem. Může se jednat o děti, mládež, rodiny, seniory, služeb-
níky v církvi, různé skupiny žijící v městě, nějaký jednorázový či dlouhodobý pro-
jekt. Může se jednat o vzdělávací či charitativní aktivitu. Peníze nelze rozdělit mezi 
různé účely, je však možné je rozvrhnout do několika let. Mohou se použít na platy 
či jiné náklady.  

Pokud do konce října nepředložíme zajímavý a smysluplný projekt, budou pení-
ze nabídnuty jiné farnosti či diecézi. Své návrhy a nápady mi posílejte během léta  
e-mailem (jan.uhlir@khfarnost.cz). Nemusíte projekt rozepisovat dopodrobna. Ně-
kdy se může i  drobná myšlenka stát nezbytným základem pro další uvažování. 
Všechny návrhy probereme na zářijové pastorační radě. 

P. Jan Uhlíř 
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Kutnohorské léto 
Naše farnost nabízí v rámci tradičního festivalu letní kultury prohlídky chrámu sva-
té Barbory, kostela svatého Jakuba a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě.  

Chrámu svaté Barbory bude věnován každý středeční a čtvrteční večer od 1. čer-
vence do 19. srpna. Prohlídka začíná při svíčkách, zasvěcený výklad průvodce se 

https://www.bihk.cz/diakonie-charita-misie/papezska-misijni-dila/aktuality
https://www.bihk.cz/diakonie-charita-misie/papezska-misijni-dila/aktuality
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Pošťákova kaplička 
Je to víc než rok, co Honza Pošťák Pospíšil odešel do Nebeského království. Měl sen 
vybudovat ve Zhoři kapličku zasvěcenou svatému Františkovi se zvoničkou. Jak ří-
kal, kaplička bude oslavo-
vat Boha a zvonička bude 
zvonit pro všechny. Tento 
krásný sen však nestihl 
zrealizovat a tak, když si 
Pán vzal Honzu k sobě, 
nechal nám tady plán díla 
a velkou výzvu. Tak jsme 
se s kamarády domluvili, 
že pro Honzu dotáhneme 
jeho myšlenku do konce.  

Kaplička se zvoničkou 
již u jeho domku ve Zhoři 
stojí. A tak, budete-li mít 
cestu kolem Zhoře, kdykoli 
můžete na Honzu zavzpo-
mínat a pro radost si za-
zvonit.  

Chci moc poděkovat 
všem, kteří se na díle jakýmkoli způsobem podíleli: pozemkem, prací, radou či slo-
vem podpory. 

Petr Hobza 

Příměstský farní tábor 
Vážení rodiče, na léto opět plánujeme příměstský farní tábor. Letos se bude konat 
od 16. do 22. srpna, program bude probíhat na klášterní zahradě, v případě nepříz-
nivého počasí uvnitř, v prostorách církevního gymnázia. Děti čekají záhadné pří-
běhy Sherlocka Holmese.  

Přihlášky (formulář najdete na následující straně) směřujte do farní kanceláře 
v papírové podobě nebo na e-mail Patricii Koubské (patricie.koubska@khfarnost.cz, 
tel.: 723 234 931). Úplaty za tábor budeme vybírat na místě, pro letošní rok bude 
činit 1000 Kč za jedno dítě. Srdečně zveme všechny děti od 6 do 11 let. 

doplňuje s ukázkou hry na varhany. Jedinečná atmosféra letního večera a dostatek 
času na její vychutnání slibuje nezapomenutelný zážitek i pro ty, kdo znají chrám 
jako své boty.  

Zavítat na speciální prohlídku kostela svatého Jakuba budou mít letos návštěvní-
ci možnost pouze dvakrát, 8. července a 12. srpna odpoledne. S končící obnovou se 
kostel ukáže v novém světle; na náš obdiv se těší nejen dílo starých stavitelů, socha-
řů a malířů, ale také práce současných mistrů, kteří o poklady minulých dob pečují 
a zprostředkovávají jejich poselství dalším generacím.  

Po tři večery (2. července, 28. srpna a 11. září) otevře své brány také gruntecký 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho jedinečnost podtrhne světlo svíček, varhanní 
hudba a samozřejmě fundovaný výklad průvodce. Kostel bude na podzim z důvodu 
plánovaných oprav na několik let uzavřen, využijte proto příležitosti, která se nebu-
de dlouho opakovat.  

Kutnohorské léto nabízí celou řadu dalších produkcí, prohlídek, koncertů a před-
stavení. Jejich přehled, podrobnosti k jednotlivým akcím i možnost zakoupit vstu-
penky najedete na webu kutnohorskeleto.cz. 

-red- 

mailto:patricie.koubska@khfarnost.cz
https://www.kutnohorskeleto.cz/s/aktualne


 

  

PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR 
od 16. do 22. srpna 2021 

 

Jméno a příjmení: .....................................................................................................  

Datum narození: ……………………………...… … … … ..… … … … … … … … … … … … ...  

Bydliště: .......................................................................................................................  

Telefonní kontakt (zákonní zástupci): ……………………………………………………….. 

Alternativní telefonní kontakt (babička apod.) …………………………………………. 

Onemocnění, trvalá omezení, dieta, o nichž má organizátor akce vědět: 

…............................................................................................................................ .......... 

Další poznámky: ………………………………………………………………………………………..…. 
 

Účastník se zavazuje respektovat pravidla i harmonogram akce a pokyny vedoucího. 
 

Souhlasím s pořizováním fotografií za účelem propagace akcí Římskokatolické far-
nosti - arciděkanství Kutná Hora nad rámec běžného informování o aktivitách far-
nosti na webu, nástěnkách a farních či diecézních médií: ANO / NE (nehodící se 
škrtněte). 
 

Podpis zákonného zástupce: ……………………......................................................... 
  

Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora je správcem osobních údajů přihlášených účastníků 
ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce 
zpracovává na základě jejího podání, a to jen v nezbytné míře a rozsahu za účelem realizace víkendové 
akce a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen příslušný 
duchovní správce farnosti, a osoby řádně pověřené organizací a vedením akce. Účastníci mají právo žádat 
o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, 
o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, mohou po-
žádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Oprávněným zájmem je pořizování fotodokumentace života 
farnosti a přiměřené informování veřejnosti o něm. Ve všech záležitostech osobních údajů se 
může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na 
www.bihk.cz/gdpr.  

 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A NEGATIVNÍM TESTU NA COVID-19 

(vyplňte v den akce a prohlášení přineste s sebou) 
 

Prohlašuji, že účastník akce jménem: ...................................................................................  
narozen: .................................................................................................................................  
(označte zakroužkováním, která z uvedených možností je platná) 

 absolvoval PCR test na Covid 19 s výsledkem: negativním/pozitivním (nehodící se 
škrtněte) 

 absolvoval antigenní test na Covid 19 s výsledkem: negativním/pozitivním (nehodící 
se škrtněte) 

 je očkován proti nemoci Covid 19 (doložte potvrzením) 

 prodělal laboratorně prokázané onemocnění Covid 19 (doložte potvrzením) 
datum testování / 1. dávky očkování: ….......................................  
 

Níže uvedeným podpisem také prohlašuji, že nejevím žádné příznaky nemoci Covid 19. V případě, kdy je 
účastníkem akce dítě, prohlašuji, že je v době odjezdu na akci plně zdravotně způsobilé k účasti, nejeví 
známky akutního onemocnění, a není mi známo, že by v posledních čtrnácti kalendářních dnech před 
odjezdem přišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti 
není nařízeno karanténní opatření.  
 

Datum a místo: ............................................................................. 
Podpis účastníka akce, je-li mu 18 let a více,  
nebo zákonného zástupce: …………......................................................................................... 



 

  

Cykločundry 
Cykločundr pro děti ve věku od 11 do 14 let plánujeme od 21. do 24. srpna. Základnu 
budeme mít na faře v Liberku u Rychnova nad Kněžnou. Je to sice v podhůří Orlic-
kých hor, takže na projížďkách budeme muset překonat nějaký ten kopec, ale dlou-
hé výlety neplánujeme. Děti můžete přihlásit do 8. července u Jiřího Kárníka  
(e-mail: jiri.karnik@email.cz), který vám následně zašle podrobnější informace. 
Spolu s ním budou doprovod zajišťovat P. Jan Uhlíř, Jiří Trunec a Julie Němcová. 

Na konci letních prázdnin pojedeme s mládeží ve věku od 14 do 16 let rovněž na  
krátký pobyt v podhůří Orlických hor. Konkrétně jde o termín 25. až 28. srpna. 
Z Kutné Hory se přemístíme i s věcmi a koly na faru v Liberku a odtud budeme pod-
nikat naše cyklovýlety. Nedaleko se nachází mimo jiné Diecézní centrum života mlá-
deže Vesmír, kam určitě též zavítáme. Stačí jen dobře seřídit kolo a můžeme vyrazit. 
Dospělý doprovod bude v čele s P. Janem Uhlířem tvořit Eva a Přemek Jiříkovi. Zá-
jemci se mohou hlásit do konce června u Evy Jiříkové  
(e-mail: eva_jirikova@centrum.cz). 

-red- 
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Výuka náboženství 
Vážení rodiče, s vyhlídkou na lepší časy se připomínáme s výukou náboženství pro 
rok 2021/2022. Pevně věříme, že následující školní rok už bude možné vyučování 
fungovat tak jak jsme byli zvyklí. 

Výuka bude probíhat ve standardním čase, tedy vždy v úterý od 16:00 pro všech-
ny skupiny mladších žáků (1. stupeň ZŠ) v budově církevního gymnázia. Jednou 
měsíčně bude v klášterním kostele slavena mše svatá pro děti. Pamatujte prosím na 
to, že účast na mši svaté je součástí výuky a je nastavena tak, aby dětem pomohla 
formovat důležité křesťanské životní postoje. Starší děti (2. stupeň) budou mít výu-
ku na faře, čas setkávání bude upřesněn po dohodě podle časových možností přihlá-
šených dětí. 

Vzhledem k letošní zkušenosti vás chceme ujistit, že pokud nás čeká uzavření 
škol, budeme náboženství vyučovat distančně, formou online výuky. 

Prosíme, abyste při plánovaní aktivit pro své ratolesti na tyto skutečnosti pama-
tovali a počítali s nimi v jejich budoucích rozvrzích. Nezapomínejme na to, že vzdě-
lávání a kultivace v této oblasti je pro dítě stejně důležitá jako jiné druhy znalostní-
ho či dovednostního vzdělávání. za všechny učitele, kněze a katechety srdečně  

Patricie Koubská, pastorační asistentka 

V září se opět rozběhne kurz Alfa 
Nový kurz Alfa začne v naší farnosti 23. září. Je určen všem, kdo mají chuť se na 
svět podívat z jiného úhlu pohledu. Proč žijeme, jde v životě o víc? Existuje Bůh? 
Zajímá se o mě? Proč je na světě zlo a smrt? Je Bůh silnější než 
zlo? O těchto a mnoha dalších otázkách budeme diskutovat a dí-
vat se na svět očima křesťanství.  

Cyklus jedenácti setkání se koná každý čtvrtek od 19 hodin 
v budově arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora), a to od 23. září 
do 9. prosince letošního roku. Začínáme lehkou večeří, následuje 
promluva a diskuze ve skupinách. Zájemci o kurz Alfa se mohou 
přihlásit u Julie Němcové (e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz,  
tel.: 731 604 076). Více informací najdete také na webu farnosti (www.khfarnost.cz). 
Těší se na vás přípravný tým, který vás Alfou bude provázet.  

Všechny, kdo kurzem prošli, bych chtěla povzbudit, aby na Alfu pozvali své přá-
tele a známé, o nichž si myslí, že by je témata mohla zaujmout.  

Julie Němcová 

mailto:jiri.karnik@email.cz
mailto:eva_jirikova@centrum.cz
mailto:julie.nemcova@khfarnost.cz
http://www.khfarnost.cz
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Příprava na biřmování 
Dá-li Pán, bude v roce 2022 v kutnohorských farnostech udílena svátost biřmování. 
Prosím všechny mladé i starší zájemce z kutnohorské, sedlecké či jiné farnosti, aby 
se do 10. září přihlásili u Patricie Koubské (e-mail: patricie.koubska@khfarnost.cz, 
tel.: 723 234 931). Informace o způsobu přípravy na tuto svátost budou v září upřes-
něny.  

Kristýna Drahotová 

P. Jan Uhlíř 

Eucharistický kongres 
Maďarská Budapešť bude ve dnech 5. až 12. září letošního roku hostit Mezinárodní 
eucharistický kongres. Účast věřících z Čech a Moravy koordinuje Poutní centrum 
královéhradecké diecéze, které zájemcům nabízí dvě varianty: jednodenní cestu 
s účastí na závěrečné mši svaté, které bude předsedat papež František, nebo víkend 
v Budapešti, rovněž zakončený papežskou bohoslužbou. Program, cenu a další po-
drobnosti najdete na webu cm-fatima.cz nebo získáte na telefonu 731 598 752 či  
e-mailu poutnik@bihk.cz. Vzhledem k nutnosti evidence i rezervace míst v hotelích 
je v případě zájmu potřeba urychleně se přihlásit. 

-red- 

Aby už nemlčely svatobarborské zvony 
Ve věži jezuitské koleje jsou umístěny tři svatobarborské zvony, Ludvík, Michal 
a Barbora. V současné době je funkční jen zvon Barbora, dva zbývající zvony bohu-
žel mlčí. 

S radostí vám však oznamujeme, že připravujeme zahájení veřejné sbírky, jejímž 
účelem je financování opravy a zprovoznění zvonů Michal a Ludvík při chrámu sv. 
Barbory v Kutné Hoře, případně na opravu a zprovoznění dalších zvonů Římskoka-
tolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. 

Jak, kde, a hlavně od kdy budete moci přispívat, vás budeme průběžně informo-
vat. Připravujeme webovou stránku, prostřednictvím které se budete dozvídat 
o průběhu oprav a zajímavých událostech. Těšit se můžete i na příběhy, které se vá-
žou ke zvonům i k lidem, kteří k zvonům patřili a patří. 

Seminář Život v Duchu 
Milé sestry a bratři v Kristu, ráda bych vám opět nabídla seminář Život v Duchu, 
kterým někteří z vás v naší farnosti prošli v minulých letech. Pokud tedy chcete 
zprávy z první ruky, je nejlépe se zeptat někoho z účastníků. 

Seminář Život v Duchu je doprovázení na vaší duchovní cestě po dobu deseti 
týdnů. Koncept pochází od P. Ernsta Sieverse, který ho v sedmdesátých letech se-
stavil pro misijní účely v Africe. Od té doby prošel mnohými úpravami a vykrystali-
zoval v současnou podobu semináře. Pokud máte touhu prohloubit svůj život 
s Bohem, hledat nový začátek vztahu s Bohem, otevřít se Duchu svatému, pak pro 
vás seminář může být vhodným místem. Účastníci se jedenkrát týdně na dvě hodiny 
setkají ke společné modlitbě, sdílení v malých skupinkách a promluvě, která nastíní 
téma následujícího týdne. Důležitá je tedy účast na týdenních setkáních a odhodlání 
vyhradit si denně dvacet minut na modlitbu a rozjímání nad Božím slovem.  

Pro mě osobně je každý seminář velkým povzbuzením na cestě k Bohu, setkáním 
s Bohem ve společenství, které účastníci vytvoří, a zkušeností, že Duch svatý mocně 
zasahuje v našich životech. Vede mě k uvědomění darů, které mi Bůh dal, a mož-
ností, jak je ve společenství uplatnit. 

Seminář bude probíhat od konce září do konce listopadu 2021. Pokud se rozhod-
nete přihlásit nebo máte nějaký dotaz, napište mi na e-mail slavotinko-
va@seznam.cz nebo se přihlaste P. Janu Uhlířovi. 

Marie Slavotínková 

mailto:patricie.koubska@khfarnost.cz
http://www.cm-fatima.cz/a/pozvani-modlitba-a-prihlasky-k-ucasti-na-mezinarodnim-eucharistickem-kongresu-v-budapesti-545/
mailto:poutnik@bihk.cz
mailto:slavotinkova@seznam.cz
mailto:slavotinkova@seznam.cz


 

  
Soňa Krejčová 

Využití severního křídla kláštera sv. Voršily 
Když jsme v roce 2016 koupili od sester voršilek jejich klášter, začalo přemýšlení 
nad využitím volných prostor severního křídla, kde v minulosti sídlil státní archiv. 
Zcela původně tato část sloužila k bydlení sester, prostor je tedy v patrech rozdělený 
na cely s okny směřujícími k parkovišti, chodbový trakt je obrácen do zahrady. 

Určitou dobu jsme uvažovali nad tím, že by v prostorech mohla být mateřská 
škola. Tato vize však nemohla být realizována z důvodu nedostatku přirozeného 
osvětlení prostor orientovaných na sever. Úvahy pro využití zdravotnického zařízení 
pro seniory rovněž nedošly realizace, jelikož kapacita prostoru není velká natolik, 
aby bylo ekonomicky udržitelné takovou službu poskytovat.  

Posledním záměrem, který je doposud na stole, je vybudovat v severním křídle 
kláštera nájemní bydlení. V roce 2020 byla zadána projektová dokumentace ve 
stupních studie, dokumentace ke stavebnímu řízení a následně i realizační doku-
mentace. Studie byla zpracována na stavbu 21 bytů ve třech podlažích. Křídlo bude 
doplněno výtahem a byty budou bezbariérové. K dnešnímu dni je zpracována doku-
mentace ke stavebnímu řízení, kde je navrženo 13 bytů o dispozici 1+kk a 8 bytů 
s dispozicí 2+kk. Již byla vydána závazná stanoviska příslušných orgánů, nyní čeká-
me na vydání o stavebního povolení.  

Pro samotnou realizaci byl proveden průzkum trhu a osloveno 9 stavebních fi-
rem. Doposud byly odevzdány tři nabídky provedení prací, které nyní vyhodnocuje-
me. Z těchto informací bychom měli získat reálnou cenu vybudování bytů a dospět 
ke konečnému rozhodnutí, zda projekt uskutečníme.  

Lucie a Kateřina Grenarovy 

Výměna kostela sv. Jana Nepomuckého byla zamítnuta 
V úterý 22. června proběhlo jednání zastupitelstva města Kutné Hory, které mělo na 
programu mimo jiné návrh farnosti na směnu kostela svatého Jana Nepomuckého 
za kapli Božího těla a Infocentrum u chrámu sv. Barbory. Tento návrh byl projed-
nán radou města 19. května a těsnou většinou byl doporučen k neschválení. Hlaso-
vání zastupitelstva předcházela krátká prezentace záměru směny Lukášem Kutilem, 
členem Ekonomické rady farnosti. V prezentaci bylo zdůrazněno, že nemovitosti si 
subjekty vzájemně dlouhodobě pronajímají a směna by umožnila efektivněji 
a s dlouhodobým horizontem využívat dané prostory. Poté proběhla živá výměna 
názorů, ve které návrh na směnu podpořili pádnými argumenty Ivo Šanc, Robert 
Otruba a vedoucí odboru památkové péče Ondřej Seifert. Výsledek hlasování byl 
nicméně celkem jednoznačný: 17 zastupitelů bylo pro doporučení rady města směnu 
neschválit, ostatních osm bylo proti nebo se zdrželo hlasování. Bude se tedy jednat 
o podmínkách prodloužení pronájmu kostela městu. 

Lukáš Kutil 

Modlitba se sedmi Ježíšovými slovy nebude mít viditelné zakončení 
V letošním Svatém týdnu jsme měli možnost osobní pouti, kterou nás provázelo 
sedm posledních slov Pána Ježíše. Malá leporela, do kterých jsme zaznamenávali 
svá zastavení, asi patnáct farníků odevzdalo, aby z nich mohlo vzniknout společné 
dílo, které by naše cesty propojilo. Každý však pojal svůj záznam jinak, a tak vznikla 
nesourodá skupinka originálních příspěvků. Velmi nás potěšily, protože ukazují, že 
aktivita splnila svůj hlavní účel: pomoci nám prohloubit prožití Svatého týdne, zažít, 
že Ježíš z kříže promlouvá ke každému z nás, a to velmi osobním tónem. Nepodařilo 
se nám však najít způsob, jak leporela sjednotit a prezentovat jako společnou aktivi-
tu. Zůstávají tedy památkou na zážitek jednotlivých zúčastněných. Pokud si chcete 
své leporelo vzít k sobě a uchovat pro vzpomínku, přihlaste se o ně do 25. července 
v sakristii kostela svatého Jakuba. Po tomto datu budou zbylá leporela spálena.  
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Pokračování stavebních prací u kostela Panny Marie na Náměti  
V roce 2020 byla zvenčí po obvodu kostela Panny Marie na Náměti přeložena dlaž-
ba. V letošním roce budou práce navazovat obnovou stávajícího povrchového štěto-
vého žlabu (odvodňovací žlab z drobného kameniva). Díky elektroosmóze, která 
byla v kostele provedena v roce 2019, je uvnitř kostela, v soklové části v lodi a pres-
bytáři, vysušeno zdivo. Nyní se může přistoupit k jeho otlučení a následně novému 
omítnutí a výmalbě.  

Tyto práce budou prováděny od července do konce listopadu 2021, z tohoto dů-
vodu nebudou v kostele konány bohoslužby. Poslední mše svatá zde bude 
4. července.  

Obnova kostela svatého Jakuba: zprávy z terénu 
Napětí před znovuotevřením kostela svatého Jakuba vrcholí. Konečně všichni uvidí-
me, co všechno se uvnitř po celou dobu dělo. Poznáme, co všechno se změnilo? Nej-
lepším vysvědčením pro ty, kdo se o opravy starají, však bude, když nebudou žádné 
výrazné změny patrné. Že opravy byly provedeny tak citlivě, že působí harmonicky 
a že je vše tak, jak má být. 

Přesto se snad hodí shrnout, co vše je v interiéru chrámu opraveno a obnoveno. 
Na co se můžeme těšit, až v červenci do farního kostela zavítáme? V první řadě byly 
zrestaurovány vitráže v celé lodi a na bocích presbytáře. Vše bylo rozebráno, vyčiště-
no, rozbitá sklíčka vyměněna, okna byla znovu sestavena a osazena do opravených 
okenních kružeb. Do chrámu tak proudí svěží čisté světlo, které hraje jasnými bar-
vami. U východního okna se kompletně vyměňuje celá kružba za novou, za hlavním 
oltářem tedy zatím ještě stojí lešení a práce budou přes léto pokračovat. 

Další významné práce v interiéru se týkaly statického zajištění kleneb. Na stropě 
presbytáře byly lokálně odstraněny nesoudržné omítky, části narušených kleneb 
byly dozděny, zejména v místech návaznosti na obvodové zdivo; zde byly trhliny 
o šířce až 26 cm. Zdivo kleneb bylo vyklínováno a nově omítnuto. Statické zajištění 
se týkalo i klenebních žeber. Popraskaná žebra byla nově spojena helikální výztuží, 
doplněna novými kamennými vložkami, byly vyspraveny spáry a provedena retuš.  

Nad barokními varhanami byla celá klenba v naprosto havarijním stavu a muse-
la být celá rozebrána a vyzděna nově. Tesaři nejprve klenbu kompletně podchytili 
výdřevou. Tato byla také nově sestavena v původních pozicích. Po osazení a aktivaci 
žeber byla na bednění provedena cihelná vyzdívka, ta byla následně omítnuta a vy-
malována. Zajímavé bude hledání rozdílu mezi novými a původními výmalbami. To 
bude zraků pozvednutých k nebesům! Doufejme, že ne při kázání.  

Poslední dosud provedenou prací, kterou uvidíme, je zrestaurovaná nástěnná 
malba na klenbě nad Charvátovskou kruchtou, těšit se můžeme i na nově osazené 
dveře na severní straně kostela. Ty však zůstanou zabalené alespoň do doby, než 
bude rozebráno schodiště u jižního vstupu, aby co nejméně utrpěly pokračujícím 
stavebním ruchem v exteriéru kostela. 

Ke znovuotevření kostela je třeba dodat, že od 4. července budeme moci kostel 
opět využívat k bohoslužbám, nejedná se však o definitivní předání stavby. Práce 
budou pokračovat restaurováním nástěnných maleb na Charvátovské kruchtě a za 
oltářem. Bude se pracovat na kružbě a vitráži v presbytáři za oltářem. Před námi je 
také instalace výstavy na Charvátovské kruchtě a osazení nového průvodcovského 
pultu u jižního vstupu. Drobné práce budou probíhat taktéž na varhanní kruchtě.  

Práce v exteriéru budou pokračovat v podobě obnovy vstupního schodiště od 
fary, na presbytáři a sakristii, kde bylo objeveno původní zazděné okno. Také bude 
upravován sokl severního průčelí a prezentován historický vstup do kostela do lodi 
pod severní věží.  

Soňa Krejčová 

10 Anna Zárubová 
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Přívětivý otec – otec, který přijímá 
V rubrice pokračujeme již pátou částí apoštolského listu Patris Corde (Otcovským 
srdcem), který papež František vydal k Roku svatého Josefa v prosinci 2020. 

Josef přijímá Marii, aniž by si kladl jakékoli podmínky. Důvěřoval andělovým 
slovům. V našem životě častokrát dochází k událostem, jejichž smysl nechápeme, 
a naší první reakcí je mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechává stranou svoje 
úsudky, aby dal prostor tomu, co se děje a co pro něj může vypadat záhadně. Udá-

Farní knihovna 
Milí přátelé, dnes vám představím letošní novinku, knihu Odvaha ke svobodě. Jan 
Sokol, významná osobnost české filosofie, poskytl rozhovor Josefu Beránkovi v době 
jarní karantény roku 2020. Vydání knihy se autor již nedočkal; počátkem letošního 
roku zemřel ve věku nedožitých 85 let při další vlně covidové epidemie.  

Jan Sokol je autorem mnoha publikací o filosofii, náboženství a historii a za své 
literární dílo obdržel mnoho ocenění doma i v cizině. Jedním z nich bylo nejvyšší 
civilní vyznamenání Francouzské republiky, hodnost důstojníka čestné legie, dále 
vyznamenání Palmového řádu francouzské vlády. U nás byl jmenován čestným ob-
čanem Prahy 6, čestným členem unie soudců, obdržel také Zlatou medaili Univerzi-
ty Karlovy a další tuzemská vyznamenání. 

Kromě pedagogické činnosti se věnoval také překladatelství, především překla-
dům z angličtiny a francouzštiny. Zpočátku překládal pro samizdat, později přeložil 
část díla Teilharda de Chardin. Samozřejmě také psal vlastní publikace; za knihu 
Mistr Eckhart a středověká mystika získal titul kandidáta věd.  

Pro akademickou dráhu se rozhodl poměrně pozdě, ve svých 55 letech, po revo-
luci. Musel proto nejprve dostudovat filosofickou fakultu, pak začal přednášet filo-
sofii a antropologii na pedagogické fakultě, později na fakultě humanitních studií 
další obory. V roce 2008 působil jako hostující profesor na Harvardu kde přednášel 
etiku a lidská práva.  

Jan Sokol se původně vyučil zlatníkem a veškerá studia absolvoval dálkově – 
nejprve studoval matematiku na Univerzitě Karlově. Potom pracoval jako progra-
mátor na vývoji počítačů. V té době byl již ženatý s dcerou filosofa Jana Patočky 
a stal se jedním z prvních signatářů Charty. Často se účastnil bytových seminářů, 
kde ho ovlivnil především Jiří Němec, ale i další přednášející, Josef Zvěřina, Ladi-
slav Heydánek. Kolem Jiřího Němce se sdružoval i český underground, ale Jan So-
kol do něj proniknout nechtěl, zajímala ho spíše akademická činnost.  

V počátcích sametové revoluce byl zvolen do federálního shromáždění za Pra-
hu 6, o politické funkce ale vůbec nestál. Přesto ho jeho přátelé v roce 2003 navrhli 
jako protikandidáta Václava Klause na prezidenta republiky. 

Část rozhovoru se také věnuje úvahám o náboženství, jeho roli v dnešní společ-
nosti, proměnám moderní rodiny a úvahám o svobodě člověka. 

Opat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek umožnil Janu Sokolovi kázat 
v kostele svaté Markéty v Břevnově. Kázání byla později vydána knižně s titulem 
Naděje na neděli, některé jsou publikována na konci této knihy. 

Odvaha ke svobodě vypráví zajímavý životní příběh, ale pro náročnost někte-
rých filosofických statí se nehodí zrovna pro odpočinkové čtení. V naší knihovně si 
však můžete vybrat z řady knih pro letní dovolenou. Knihovna funguje v pracovní 
době farní kanceláře nebo po dohodě se mnou na telefonu 602 842 013. Po otevření 
kostela svatého Jakuba bude obnoven nedělní provoz. 

Milena Pfaifrová 

Rok svatého Josefa 



 

  

lost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje se se svým životním údělem. Po-
kud svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme jít dál, protože budeme vždycky 
v zajetí svých očekávání a následných zklamání.  

Duchovní život, který nám Josef ukazuje, není cestou, která vysvětluje, nýbrž 
cestou, která přijímá. Pouze skrze přijetí a smíření je možné vytušit větší příběh 
a hlubší smysl událostí. Je to jako ozvěna Jobových zanícených slov, jimiž odpově-
děl manželce, která jej nabádala, aby se vzbouřil proti veškerému zlu, které jej po-
tkalo: „Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“ (Job 2,10)  

Josef není člověkem pasivní rezignace. Jeho nasazení je odvážné a rozhodné. 
Přijetí je způsob, kterým se v našem životě projevuje dar statečnosti, pocházející od 
Ducha svatého. Jedině Pán nás může obdarovat silou přijímat život takový, jaký je, 
včetně jeho rozporuplných, nečekaných a bezútěšných aspektů.  

Ježíšův příchod mezi nás je Otcovým darem, aby se každý mohl vyrovnat s reali-
tou svého života i tehdy, když ji ne zcela chápe.  

Jako Bůh řekl našemu světci: „Josefe, synu Davidův, neboj se,“ (Mt 1,20) jako by 
opakoval i nám: „Nebojte se!“ Je třeba odložit vztek i zklamání a dát prostor tomu, 
co jsme si nevybrali, a přece se to děje, nikoli se světskou rezignací, nýbrž s velkou 
odvahou. Když takto život přijmeme, pronikneme k jeho hlubšímu smyslu. Život 
každého z nás může znovu zázračně nastartovat, najdeme-li odvahu žít ho podle 
evangelia. Nezáleží na tom, jestli se zdá, že se vše zvrtlo a něco je už nevratné. Bůh 
může dát rozkvést květům na poušti. Apoštol Pavel proto praví: „Víme, že těm, kteří 
milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28) V této plné perspektivě dá-
vá víra smysl každé události, radostné i smutné.  

Nemůžeme si myslet, že věřit znamená nacházet snadná utěšující řešení. Víra, 
které nás naučil Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa. On nehledá zkratky, 
ale k událostem, které ho potkávají, přistupuje čelem a bere na sebe zodpovědnost.  
Josefova přívětivost nás zve, abychom přijímali druhé takové, jací jsou, bez výjim-
ky, zvláště slabé, protože Bůh volí to, co je slabé. (srov. 1 Kor 1,27) 

z Františkova listu Patris Corde 
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Jednání pastorační rady farnosti se uskutečnilo 10. června na arciděkanství. Prvním 
a nejobsáhlejším bodem programu byla diskuse o uspořádání nedělních bohoslužeb 
v našich farnostech po odchodu P. Dmytra Romanovského. Vycházelo se ze skuteč-
nosti, že jeden kněz je dlouhodobě schopen celebrovat nejvíce tři mše svaté v jed-
nom dni (neděli). V diskusi zazněla celá řada postřehů a argumentů, zejména: Je 
vhodné, aby byla jedna „hlavní“ mše, na které se sejde většina společenství. Nedáv-
ná doba, během které byly dvě dopolední mše svaté, zase ukázala, jak přínosná je 
možnost výběru (rozmanitost času, hudebního doprovodu, akcentu v kázání, příle-
žitost zapojení do různých služeb…). Diskutovalo se o tom, jak vyhovět rodinám 
s dětmi, které hojně využívaly právě mši svatou v 10:30 (pro děti je myšlena úterní 
mše svatá v klášterním kostele, všední den a pozdní odpolední hodina však není 
nejvhodnější). Zaznělo však také, že tato skupina není jediná, na kterou je třeba brát 
ohled. Řešení bude vyžadovat spravedlivý kompromis. Hovořilo se také o poměrech 
počtu věřících v jednotlivých farnostech a o tom, jak rovnoměrně rozložit síly kněze 
mezi všechny. Věřící také očekávají, že se po skončení mše svaté mohou ještě nefor-
málně setkat a že kněz bude u toho. Byla formulována rovněž obava, jaký dopad 
bude mít zrušení některých bohoslužeb na vlastní účast – zda u některých lidí tento 
krok nepovede k rezignaci na chození do kostela. Diskuse tak vyzdvihla řadu mo-
mentů, na které je třeba se soustředit. Pořad bohoslužeb bude od srpna v podobě, 



 

  

Ze sedlecké farnosti 

Rozloučení se školním rokem 
Sedlecká farnost plánuje na pondělí 28. června od 17:00 na farní zahradě Rozlouče-
ní se školním rokem: posezení s opékáním špekáčků, zpíváním s kytarou, povídá-
ním. Pro děti budou připraveny hry. Zveme nejen rodiny s dětmi, ale každého, kdo 
má chuť prožít chvíle ve společenství.  

Nabídka knižních novinek 
V sedlecké katedrále je k dispozici velice oblíbená knížka Evangelium na každý den, 
nyní již pro rok 2022. Dále mě oslovily knižní novinky Ať před zraky mám život: 
svědectví z hospice od lékařky Violy Svobodové a knížka s podobnou tématikou od 
zakladatelky domácí hospicové péče Jany Sieberové Bůh je můj životní program. 
A poslední knižní tip se jmenuje Blahoslavený Carlo Acutis – autor Nicola Gori nám 
představuje italského mladíka, který zemřel v roce 2006 ve věku 15 let. Na první 
pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, 
má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro počíta-
če. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté přijímání dřív, než 
bývá zvykem, a od té doby chodí denně na mši. „Eucharistie je moje autostráda 
do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam chápe do velké hloubky.   
Knížek samozřejmě nabízíme mnohem víc – přijďte si vybrat čtení na prázdniny. 
 Těšíme se na vás v sedlecké katedrále! 

Výstava Poslední Samoselové 
Po úspěšné výstavě fotografií Turistické oblasti Kutnohorsko – Kolínsko, která byla 
k vidění v podkroví sedlecké katedrály do 23. června, se na stejném místě chystá 
další zajímavá výstava. Fotografie jsou tentokrát černobílé, s velmi silným tématem: 
život navrátivších se obyvatel do oblasti po jaderné katastrofě v Černobylu. 

-red- 
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kterou na začátku jednání navrhl P. Jan Uhlíř: v Kutné Hoře v 9:00, v Bykáňské 
farnosti v 7:30, v Třeboníně v 10:45 (viz str. 3). Na konci roku se vyhodnotí, zda je 
to optimální řešení, případně se bude hledat jiné. 

Následovala diskuse o tom, jak vnést do takto zúženého prostoru žádanou pes-
trost. Rada vytipovala oblasti, kterých se to týká: hudební doprovod (varhany nebo 
rytmické písně s kytarou či klávesami); prostor pro různé věkové skupiny 
(nejvýrazněji pro rodiny, respektive děti) a podpora jejich zapojení do liturgie; kázá-
ní; zapojení do přímluv (například „služby“ jednotlivých malých společenství).  

Ve zbytku času byli členové rady informováni o připravované výroční zprávě za 
rok 2020, na které pracuje Ekonomická rada farnosti. Byla také představena nabíd-
ka jednoho milionu korun na pastorační či evangelizační projekt (viz str. 4). Zazněly 
organizační informace k Oslavě svátku svatého Jakuba (viz str. 2), o průběhu Mod-
litby se svatým Josefem a také velmi stručný report o aktuálním dění v charitě 
a církevním gymnáziu. 

Termín příštího jednání bude zveřejněn v příštím čísle Zpravodaje a v ohláškách 
na konci léta. 

Zvonění čerstvě narozeným dětem 
Na pastorační radě farnosti byl odsouhlasen návrh Jana Kouta z Malína, který nabí-
zí zazvonění na zvon při příležitosti narození miminka.  

Farní den 
Sedlecká farnost plánuje na neděli 3. října farní den. Podrobnější informace přine-
seme v dalším čísle Zpravodaje.  
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rubriku sedlecké farnosti připravily Ludmila Cinerová a Radka Krejčí 

Výstavu s názvem Poslední Samoselové: 35 let od katastrofy v Černobylu bude 
možné zhlédnout od 1. července do 12. září. Slavnostní vernisáž proběhne v úterý 
6. července od 20:00 hodin za přítomnosti autora, kutnohorského rodáka Ondřeje 
Soukupa. Ten se do Černobylu vydal hned dvakrát. Poprvé v roce 2017, kdy se roz-
hodl odcestovat sám, neboť ho lákala možnost fotit opuštěné město a blízké okolí. 
Podruhé byl osloven režisérkou Monikou Nedvědovou, aby se stal součástí realizač-
ního týmu výpravného dokumentu s názvem Poslední Samoselové. Cílem projektu 
byl nejen filmový dokument, ale i snaha upozornit, v jakých podmínkách lidé, kteří 
se jen prostě chtěli vrátit domů, žijí. Jak silní obyvatelé zakázané oblasti musejí být, 
aby zde přežili. Na výstavě v sedlecké katedrále je možné zhlédnout kombinaci por-
trétů Samoselů a snímky oblasti samotné. Zvrásněná krajina s torzy objektů se jako-
by zrcadlí v jednotlivých obličejích starousedlíků.  

V rámci výstavy bude možné přispět na projekt pojízdné prodejny, která do ob-
lasti dováží zásoby. Přímo v prostorách katedrály bude k dispozici QR kód 
s odkazem na sbírku.  

Katedrála je v červenci a srpnu otevřena každý den od 9:00 do 18:00, na výstavu 
je možné se podívat v rámci běžného vstupného.  

Obnovený 63. ročník Dvořákova festivalu 
Při 180. výročí narození hudebního skladatele, světového hudebního génia Antoní-
na Dvořáka dojde k obnovení tradice Dvořákova festivalu, nejstaršího hudebního 
festivalu s Dvořákovou hudbou na světě.  

Obnovený Dvořákův festival je výzvou k podpoře kultury a cestovního ruchu 
v této pandemií zasažené době. Občané a turisté trávící dovolenou v naší vlasti bu-
dou moci poznat krásné kouty naší republiky, města a obce. Z okolí Sychrova a Tur-
nova se festival rozšířil do šesti krajů, kde bude probíhat na známých i zcela nevšed-
ních místech. Mezi nimi je i katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 
v Sedlci. 

Žánrová pestrost čtyřiceti festivalových koncertů je zastoupena repertoárem ne-
jen klasické hudby, ale také jazzem, folkem, rockem či lidovou písní. Dvořákova 
hudba zazní také v originálních aranžích. Posluchači se mohou těšit na úřední české 
hudebníky a herce. K podpoře kultury a cestovního ruchu bude vydán festivalový 
katalog s městy, umělci a konkrétní dramaturgií koncertů, který může být inspirací 
pro cestování v letních měsících. Vedle katalogu bude distribuován také „Dvořákův 
cestovní pas“ s kupóny na zvýhodněné vstupy do řady zajímavých turistických 
atrakcí v regionech. 

V sobotu 10. července se Dvořákův festival přesune do sedlecké katedrály. Zde 
zazní koncert Laudatio pro Antionína Dvořáka. Vystoupí varhanní virtuóz Aleš Bár-
ta a herec a moderátor Jan Čenský. Zazní skladby mistra Antonína Dvořáka a Leoše 
Janáčka proložené poezií a mluveným slovem. Koncert začíná v 19:00 a vstupenky 
za 150 Kč je možné koupit buď v předprodeji online na www.smsticket.cz a nebo 
v den konání koncertu přímo v prostorách katedrály.  

Další akce Dvořákova festivalu ve spolupráci s naší farností se odehraje 
v románském kostele sv. Jakuba v Jakubu, kde zahrají hobojista Jan Thuri, varha-
ník Viktor Darebný a Dvořákovy písně přednese pěvec Jakub Hrubý, a to po ukon-
čení slavnostní mše svaté v neděli 25. července od 12 hodin.  

Více informací o výstavě i koncertech plánovaných v Kutné Hoře poskytne Radka 
Krejčí na telefonu 734 280 990 nebo e-mailu krejci@sedlec.info. 

https://www.smsticket.cz/
mailto:krejci@sedlec.info
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Indiáni v Sudějově 
Ve školce jsme rekapitulovali tento školní rok a přišlo nám líto předškoláků, že jsme 
s nimi nemohli podnikat spoustu zajímavých akcí, jak se nám to dařilo v minulých 
letech. Dostali jsme ale nápad, jak jim to alespoň trochu vynahradit. Na začátku 
června jsme s nimi vyrazili na tři dny do Sudějova.  

Poprosili jsme Moniku Trdličkovou, aby nám dělala paní kuchařku, a když nastal 
den D, vyrazili jsme autobusem směr Uhlířské Janovice. Počasí nám přálo, po dešti-
vých květnových dnech jsme si konečně užili sluníčka. Z Uhlířských Janovic jsme šli 
pěšky po turistické značce. Cestu do Sudějova zvládly děti na výbornou, na faru 
jsme přišli akorát na oběd. Po obědě začalo naše indiánské dobrodružství. 

Nejprve jsme si s dětmi vymysleli vlastní indiánská jména, všechna byla velice 
trefná. Měli jsme mezi sebou Ptačí vánek, Rychlého buvola, Černou věž i Chráněný 
dub. Potom jsme se vydali plnit zkoušku odvahy, vypravili jsme se na rozhlednu 
Žandov. Naši indiáni byli velice stateční a vytrvalí. Štěstí nám přálo a rozhledna byla 
otevřená. Ti nejodvážnější vystoupali až na vrchol. Po návratu zpět na faru nás čeka-
la Monika s večeří, po ní vyprávění u indiánského ohně a hurá do postýlek. 

Následující ráno indiáni vstávali velice brzy (v šest hodin) a už se nemohli dočkat 
dalšího dobrodružství. Plnili jsme další úkoly – zkoušku rychlosti, mrštnosti, chůze 
poslepu, naučili jsme se také indiánský běh. Odpoledne, posilněni zmrzlinou a vo-
dou z pramene, jsme se vydali na průzkum lesa. Stavěli jsme domečky pro zvířátka, 
schovávali se před nepřáteli, učili jsme se házet na cíl a plnili jsme spoustu úkolů. 
Zpátky na faru jsme se vrátili právě včas, abychom rozdělali oheň. Indiáni se musí 
umět o sebe postarat sami, takže jsme si vlastnoručně opekli vyhlášené janovické 
buřty.  

Po večeři honem umýt a do kina. Přivezli jsme s sebou starou dětskou promítač-
ku, která měla u dětí velký úspěch. Indiáni se už chystali k spánku, ale čekal je ještě 
jeden úkol – noční bojovka. Venku se už setmělo a děti šly podle světýlek do sklepa, 
hezky po jednom, a ve sklepě si ulovily „farní myš“. V pátek ráno nás čekalo balení, 
úklid a cesta zpět.  

Děti si vytvořily vlastní deník, prošly „indiánskými zkouškami“ a vytvořila se pri-
ma parta. My, dospělí, jsme si to s dětmi užili a rádi bychom toto dobrodružství 
s dětmi zopakovali, takže snad zase příští rok, s novými indiány. Moc děkujeme 
všem, kteří nám při organizaci pomáhali, zvláště Monice za její starost o naše žalud-
ky. 



 

  

Těší mě, že mohu po kratší odmlce opět informovat o dění na gymnáziu. Upřednost-
ňuji faktické informace, jejichž cílem je propagovat školu, ne vlastní osobu. Ráda se 
pochlubím, jak škola po dlouhé covidové pauze začala opět prezenčně fungovat. 

Několik měsíců probíhala distanční výuka. Veškeré olympiády a soutěže, pokud 
se vůbec konaly a nebyly zrušeny, probíhaly online. Naši studenti byli úspěšní, 
umístili se na pěkných místech v okresních kolech olympiád z českého, anglického 
a německého jazyka, někteří slavili úspěchy i v kolech krajských, a to ve fyzice, an-
gličtině a češtině, s literární prací na téma Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila 
postoupila studentka septimy i do kola národního, ve kterém obsadila druhé místo.  

Koncem dubna se uskutečnily online třídní schůzky, v jejich rámci byli zvoleni 
noví členové školské rady. Také v následujícím období bude mít školská rada devět 
členů. Tři členové byli zvoleni z řad rodičů, tři z řad pedagogů a tři jmenoval zřizo-
vatel.  

Během distanční výuky probíhala jednání s firmou, která bude instalovat ve 
kmenové třídě oktávě akustické panely, kterými jsme opatřili v nedávných letech již 
dvě učebny. Tato rekonstrukce bude částečně financována ze sbírky na církevní 
školství. Do školní auly bude třeba pořídit nové stoly, v tomto případě využijeme 
financí, které nám poskytnou Severočeské doly a. s., se kterými jsme uzavřeli 
smlouvu o reklamní činnosti a propagačních službách. 

V polovině dubna mohli do lavic usednout alespoň rotačně studenti nižšího gym-
názia. Od 24. května se již škola zaplnila všemi ročníky. Každý týden vždy v pondělí 
však probíhá povinné testování a respirátory jsou prozatím povinné. Studenti jsou 
i přes tato nepopulární opatření rádi, že se mohou opět setkat a společenství třídy 
i celé školy si užívají. V květnu jsme již mohli slavit v klášterním kostele mši svatou. 

Ve dnech 5. a 6. května proběhly v posunutém termínu přijímací zkoušky do pri-
my. Osmileté obory měly povinnost konat jednotné státní zkoušky připravené spo-
lečností CERMAT. Letos opět platilo pravidlo, že uchazeči mohli skládat zkoušky na 
dvou školách a započítával se jim lepší výsledek z obou. Přihlášek jsme v letošním 

roce přijali rovných sto, přijato bude 26 uchazečů. 
V tuto chvíli musím použít budoucí čas, protože 
ještě nejsou vyřízena všechna odvolání a musíme 
čekat na výsledky zkoušky jednoho uchazeče, který 
konal zkoušku v náhradním termínu na jiné škole. 
S největší pravděpodobností bude mít škola 
v následujícím roce 240 studentů, což je maximál-
ní kapacita.  

Ve druhé polovině května psali oktaváni – opět 
v posunutém termínu – didaktické maturitní testy, 
všichni z českého jazyka a jako druhý předmět si 

mohli zvolit cizí jazyk nebo matematiku. Tyto testy všichni úspěšně složili. Na začát-
ku června následovaly ústní profilové (školní) maturitní zkoušky. V nich neuspěla 
jedna studentka z jednoho předmětu a čeká ji zkouška opravná po prázdninách.  

Po návratu studentů do školy a po rozvolnění opatření plánují kolegové se stu-
denty nyní v červnu výlety a exkurze. Není naší prioritou dohnat vše, co se případně 
nestihlo během distanční výuky, ale spíš vrátit studentům pocit sounáležitosti se 
školou a dát jim příležitost být opět spolu.  

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo 10. června v katedrále 
v Sedlci. Školní rok bude zakončen mší svatou 30. června opět v sedlecké katedrále.  
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Stanislava Lisková 



 

  



 

  

Výlet pro děti, které měly první svaté přijímání 
V úterý 8. června jsme jeli do Libice. Z Kutné Hory jsme jeli vlakem do Kolína a tam 
jsme přestoupili. Dojeli jsme do Velkého Oseka, kde jsme si dali zmrzlinu a vydali se 
na cestu přes les. Cestou jsme hráli nálety a bombu a za odměnu jsme na zpáteční 
cestu jeli dvoupatrovým vlakem.  

Když jsme došli do Libice, tak jsme se šli podívat do kostela svatého Vojtěcha, 
kde jsme se i pomodlili. U kostela nám P. Dmytro vyprávěl, jak v těch místech trávil 
svoje mládí. Ukazoval nám fotky, jak ministroval. 

Potom jsme se šli podívat na slavníkovské hradiště a cestou jsme si o něm pře-
četli na naučných tabulích. Na hradišti jsme si zahráli na honěnou. 

Cestou zpět jsme se vykoupali v rybníku a pak už jsme šli na nádraží v Libici, 
odkud jsme vyjeli do Kutné Hory. 

Výlet se mi moc líbil! 
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Páteční výlet na Sion 
Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o zážitky z výletu, který se konal v pátek 
4. června. Sraz jsme měli na nádraží Kutná Hora město v 15:00. Celkem nás jelo asi 
patnáct. Přijeli jsme do Bahýnka, kde jsme vystoupili. Ze zastávky jsme se kousek 
přemístili na louku, kde jsme se trošku víc seznámili a zahráli jsme si nějaké hry, 
například peška. 

Po cestě jsme si všichni povídali, ale také jsme se 
dohromady modlili. Procházeli jsme lesy, loukami a 
poli. Byl pro nás připravený program. Každý z nás 
dostal papír, na kterém jsme měli doplnit slova do 
písničky, kterou zpíváme v kostele. Došli jsme do 
Chlístovic, až na Sion, kde jsme si zahráli ještě nějaké 
hry, opekli si špekáčky a také jsme se dozvěděli, kam 
pojedeme na cykločundr.  

Vzali jsme si batohy a vše ostatní a šli jsme do Týniště na vlak. Cestou zpět někdo 
vystoupil v Malešově, někdo v Kutné Hoře předměstí a někdo na nádraží Kutná Ho-
ra město. Tam jsme se rozloučili a odešli jsme s úsměvem a krásnými zážitky domů. 
Děkujeme Bohu, že se tento výlet opravdu vydařil a měli jsme krásné počasí. Z  to-
hoto výletu jsme si všichni odnesli mnoho vzpomínek. 

Jáchym Vaněk 

Výlet se spolčem na Sion 
V pátek 4. června jsme jeli s mladším spolčem na výlet na Sion opékat buřty. Vla-
kem jsme dojeli do vesnice jménem Bahno. Tam jsme si zahráli pár seznamovacích 
her a vyrazili jsme.  

Cestou jsme hráli povodeň, potopu a bombu. Také jsem se pomodlili dva desát-
ky. O kousek dál jsme doplňovali slova do chvalozpěvu svatého Františka z Assisi, 
a poté jsme si ho zazpívali. 

Když jsme dorazili na Sion, zahráli jsme si na schovku a následně jsme soutěžili, 
kdo dřív složí puzzle, na kterém byla fotka místa, kam pojedeme na cykločundr. Po-
tom nám P. Uhlíř popisoval dva svaté, které jsme měli uhodnout. Svatí Petr a Pavel, 
jak jsme správně uhodli, jsou patroni kostela právě ve vesnici, kam na cykločundr 
pojedeme. Na závěr jsme si opekli buřty a šli nazpátek. Došli jsme do Týniště, kde 
jsme se společně vyfotili a vyjeli jsme vlakem do Kutné Hory.  

Výlet se mi moc líbil a doufám, že se budeme od září scházet pravidelně. 

Barbora Truncová 

Matylda Vaňková 

Napsali jste... 
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Audience u královehradeckého biskupa Mons. Jana Vokála 
V pondělí 14. června se setkali nově pokřtění z kutnohorské farnosti (a spolu s nimi 
i biřmovanec Petr a také již rok pokřtěné dámy) s Jeho Excelencí Janem Vokálem, 
biskupem královehradecké diecéze. Setkání proběhlo v císařském salónku 
v biskupském paláci na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pana biskupa doprovázel 
generální vikář Mons. Jan Paseka a sestra Zuzana, vedoucí sekretariátu. Nejprve se 
všichni představili a povyprávěli o tom, co je přivedlo k víře v Ježíše Krista. Násled-
ně pan biskup mluvil o prohlubování a žití víry. Všechny přítomné mrzelo, že se to-
hoto setkání nemohl účastnit i otec Jenda. Pan biskup se při vzpomínce na Jendu 
pousmál a pronesl, že náš otec je takové správné sluníčko. A tak byl Jenda přítomný 
alespoň v myšlenkách. Nakonec zbyl prostor i na otázky, přičemž hostitelé se nebáli 
jakoukoli otázku zodpovědět. Také zhodnotili počet a síly kněží v diecézi;  
v souvislosti s tím vyslovil pan biskup i prosbu, ať se všichni modlíme za nová kněž-
ská a řeholní povolání, neboť jich je velký nedostatek. Dvouhodinové, velmi příjem-
né setkání, které bylo zakončeno předáním milých dárečků a modlitbou v kapli, bylo 
neseno ve velmi přátelském duchu. Nově pokřtěné do Hradce Králové doprovodily 
také naše milé katechetky, které je během katechumenátu soustavně připravovaly. 
Všem patří velký dík za možnost, vstřícnost a ochotu. Byl to skutečně nezapomenu-
telný zážitek v tom nejlepším slova smyslu.  

Dana Brandejská 

Rozhovor s P. Dmytrem Romanovským 

Po čtyřech letech kaplanského 
působení odchází P. Dmytro 
z Kutné Hory, aby převzal sprá-
vu nedaleké čáslavské farnosti. 
Rozhovor se týká období stráve-
ného v naší farnosti, postřehů 
o našem společenství, prožívání 
kněžského povolání, pohledu na 
církev, osobního života i před-
stav o budoucnosti. Zkrátka vše-
ho, na co se ho zeptali samotní 
farníci.  

Ty jsi nejraději 
 

Pane, Ty jsi skvělý, 
Ty nás máš prostě rád, 
Ty nám lásku svoji 
stále znovu chceš dát. 
 

Naše prosby slyšíš, 
denně chceš pomáhat, 
všechna přání splníš, 
stačí se odevzdat. 
 

Děkuji za všechno, 
za víru, za naději, 
když Tě rádi máme, 
Ty jsi nejraději. 

Jana  

Zelenková 
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Začneme něčím osobním, jestli 
třeba rád vaříš nebo máš nějaký 
„obyčejný“ koníček, který je více 
lidský než duchovní…  
Rád vařím, ale žel, mám na to čím dál 
méně času, a tak vždy rád ocením to, co 
přichystají druzí, a dokáži se z toho snad 
i upřímně radovat. Jinak specifického 
koníčka nemám. A tak jsi mi dala i pod-
nět, abych nějakého koníčka začal pro-
vozovat.  
 
Tvoje maminka vyprávěla, že ses 
rád modlil už jako malý kluk. Pa-
matuješ si to i ty sám? Za koho 
ses nejvíce modlil a jak modlitba 
pomáhala tvé dětské dušičce?  
Modlil jsem se rád; už asi od pěti let si 
pamatuji, jak to bylo. Měli jsme takovou 
dětskou partu. Ve skleníku jsem sloužil 
liturgie, chodili jsme do polí a žehnali 
úrodě a tak. Prostředí kostela a potažmo 
víry bylo pro mě díky babičce zcela při-
rozené. Někdy jsem s tím své kamarády 
snad i trochu vytáčel. Bral jsem to jako 
samozřejmost. Modlitba mi vždy dávala 
a dává jistotu toho, že nejsem sám.  
 
Na fotce z období studia na střed-
ní zemědělské škole jsme viděli, 
jak ses stylizoval do postavy kov-
boje, který si rozumí se zvířátky. 
Zůstala ti tato láska k němé tváři 
i v pozdějším věku? Jaké domá-
cí či chovné zvíře máš nejraději 
(nemyslím ale vepřové s kned-
líkem)?  
Zvířata mám velmi rád, nejraději pej-
sky. Jednou bych si rád pořídil jezevčí-
ka, ale to až tak k padesátinám. Jezevčík 
je prý mrzout, tak to budeme na faře 
dva.  Jinak mám všechna zvířátka rád, 
řekl bych, že čím dál víc, když si člověk 
víc a více uvědomuje jejich důležitost.  
 
Za posledních několik měsíců jsi 
výrazně proměnil svou živo-
tosprávu a řadu lidí jsi tak po-
vzbudil, aby se snažili o totéž. Co 

tě k tomu vedlo? Co je pro tebe 
v tomto ohledu nejtěžší? 
Přivedla mě k tomu nová skříň v pokoji.
 Ta skříň má takové velké zrcadlo, 
a když jsem chodil kolem, nemohl jsem 
si nevšimnout, jak v hojnosti přetékám. 
A také sázka z Julií Němcovou, že měsíc 
v kuse splním denní limit 10 000 kroků. 

Nejtěžší? Každý den si říct, chlapče 
měl bys jít. Nejtěžší je se rozhoupat; 
když už jsem pak takzvaně v tom a měl 
bych čas, šel bych klidně i patnáct kilo-
metrů denně.  Je to radost.  
 
Máš nějaký sen, kam by ses chtěl 
podívat a proč? 
Do USA, abych na vlastní oči viděl, co je 
to ten américký sen.  
 
Které místo v Kutné Hoře či okolí 
sis oblíbil a proč?  
Mé oblíbené místo, potažmo pohled, je 
od Svaté Barbory na Svatého Jakuba. 
Tímto pohledem nejsem přesycen ani 
po čtyřech letech.  
 
Koupal ses někdy u Velkého ryb-
níka?  
K Velkému rybníku jsem se dostal už 
mnohokrát, ale koupání mi bohužel ne-
vyšlo. 
  
Jaký je tvůj oblíbený podnik s po-
sezením u piva?  
V Kutné Hoře je to Ruthardka a Dačic-
ký. V okolí pak moje srdcová hospoda 
U lípy v Kaníně, obci odkud pocházím, 
kde jsem sám x tisíc litrů piva… čepoval 
jako pingl.   
 
Jak vnímáš architektonické slo-
hy, které jsou k vidění v našem 
historickém městě? Jaký máš nej-
raději,  který je ti nejbližší? A je 
některý, ke kterému nemáš žádný 
vztah, nic ti neříká?  
Pokud vím, chybí tu románský, proto 
jsem si v poslední době oblíbil i kostel 
svatého Jakuba v Jakubu. Každý sloh, 
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který promlouvá k duši, je krásný. Ne-
mám neoblíbený sloh, každopádně goti-
ka zůstává topkou.  
 
Jaká situace, událost, setkání bě-
hem tvého působení v Kutné Hoře 
tě nejvíce ovlivnila? Jaká nejsil-
nější vzpomínka tě bude z Kutné 
Hory vyprovázet?  
Těch je mnoho a každá má pro můj ži-
vot svoji míru důležitosti. Každopádně 
mě těší, když jdu městem a zdravím se 
s mnoha lidmi, zastavím na kus řeči 
a tak. To je i snad důvod, proč všude 
chodím pozdě. 
 
Jaký je tvůj nejhorší zážitek z po-
sledních čtyř let? 
Jó, tak to už si nepamatuji... Jakože fakt 
ne!  
 
Co tě v kutnohorském farním spo-
lečenství inspiruje pro kněžský 
život a činnost ve farnosti?  
Důležitost společenství a vzájemné ko-
munikace – spolupráce.  
 
Co bys chtěl odkázat, vzkázat na-
ší farnosti, na co bychom se měli 
soustředit, co rozvíjet? 
Nezapomínejte, kde je zdroj našeho po-
svěcení. Každé činnosti předchází inten-
zivní modlitba, při které také rozlišuje-
me, jak a zda vůbec to či ono konat. 
Středem všeho je Kristus, Bůh zachra-
ňující člověka.  
 
Dokázal bys vybrat, formulovat 
jednu větu, která ti bude připomí-
nat Jendu Uhlíře?   

  Moc vás zdravím!  
 
Jaký je tvůj nejčastější způsob 
komunikace s Bohem?  
Střelná modlitba.  
 
Co z bohatého pokladu církve tě 
nejvíce posouvá na cestě k němu?  
Liturgie – ta mě vede k četbě Bible 

(přemýšlení nad texty, rozjímání) –,  
adorace.  
 
Máš široký záběr kontaktů, au-
tentické přátelské vztahy s mnoha 
lidmi, respektive myslím si, že 
máš takový dar, že se lidé oprav-
du cítí být tvými přáteli, i když se 
s tebou potkávají třeba jen příle-
žitostně; dokážeš jim dát najevo 
svůj skutečný, osobní zájem. Je to 
pro tebe posilující nebo spíše vy-
čerpávající? Je to soustředěné 
úsilí, nebo ti to „jde samo“? Jak 
s tímto svým darem nakládáš? 
To je takový můj problém od dětství, 
kam jsem přišel, hned jsem se dal 
s každým do řeči, ve vlakovém kupé, na 
zastávce, na úřadě. Je to vysilující, to 
přiznávám. Ale vysiluje mě to pouze 
v danou chvíli, kdy se člověk dává, 
ovšem po setkání bývám naplněný 
a nabíjí mě to do dalších dní, kdy zase 
přemýšlím, koho navštívit, komu napsat 
či zavolat.  

Jak s tímto darem nakládám? Někdy 
se podaří, že propojím lidi, kteří by se 
jinak třeba nedali do řeči, a jejich vztah 
pak funguje i bez mého dalšího přičině-
ní. To mi přináší radost – spojovat lidi, 
i když jen na krátko. Představit své přá-
tele jiným přátelům. Nechci žalovat, ale 
když to tak pozoruji, tak tuhle vlastnost 
mám po mamce.  
 
Byl jsi poslán k mládeži a trávíš 
s ní hodně času. Jakým způsobem 
komunikujete? Co tě vedlo 
k rozhodnutí přestat používat so-
ciální sítě a jak to ovlivňuje tvůj 
kontakt s mladými?  
Musím se přiznat, že mé kaplanování 
mládeži je tak trochu omylem, práce 
s mladými je pro mě velmi náročná. 

Abychom to dobře pochopili: Jsem 
s mládeží rád a šťastný, ale náročnost 
pro mě spočívá v tom, že vidím, jak to 
mají se mnou těžké. Bývám na ne nároč-
ný a někdy i přísný. Mají to se mnou 
fakt těžké. Tak si musím často připo-



 

  

mínat, musíš tu být pro ně a s nimi. To 
stačí. Ostatní povede Duch svatý.  

Opuštění sociálních sítí je taková 
komplexnější záležitost. Prostě to tak 
jednoho postního rána přišlo a jsem za 
to rád. Myslím, že na kontakt to nemá 
vliv. Zůstal jsem uživatelem Messenge-
ru, takže pohoda.  
 
Věnuješ se také starým a nemoc-
ným lidem. Jak prožíváš své vzta-
hy a kontakty s nimi?  
Staří a nemocní jsou vzácným pokladem 
církve. Snažím se jim svěřovat náročné 
věci, které řeším sám, nebo které ve far-
nosti probíhají. To jsem se naučil od 
Jendy Linharta. Covid dost zamíchal 
kontaktem se starými a nemocnými. 
Věřím, že se věci vrátí do normálu. Kaž-
dé setkání s nimi ve mně prohlubuje 
vděčnost, především za věci, které pova-
žuji za samozřejmé.  
 
Poslední dobou pracuješ při mši 
svaté více s dětmi. Co tě k tomu 
vedlo?  
Jak se říká, nouze naučila Dalibora 
housti.  Tím, že nebyla pro děti příle-
žitost trávit čas promluvy v sakristii, 
cítil jsem potřebu, aby si domů odnesly 
i něco málo navíc, že i o ně má Pán Ježíš 
zájem.  
 
V příštích měsících se na tebe na-
hrne jistě spousta práce. Jak odo-
láváš přepracování? 
Prostě vypnu. Co jde, zruším a skutečně 
nic nedělám. To mi jde moc dobře. Je 
ovšem velké riziko, aby stav vypnutí 
netrval déle, než je nutno.  
 
Začal jsi studovat kanonické prá-
vo. Jak ti tento obor obohacuje 
praktický, řekněme i každodenní 
život ve farnosti?  
No, tak to je složitá otázka. Každopádně 
především obohacuje můj diář, hlavně 
příprava materiálů k soudu, kde už pra-
cuji jako auditor, následné výslechy 
v Hradci Králové nebo cesty po diecézi. 

Jinak musím občas otevřít nějakou kni-
hu, něco načíst, rozšiřovat obzory. Snad 
mi i díky tomu tzv. neměkne mozek. Je 
to náročná, ale krásná a užitečná služba 
společenství. I jen tím, že si někdo při-
jde pro radu, na konzultaci a tak...  
 
Jaký je tvůj vztah ke svatému 
Vojtěchovi? Souhlasíš s bolesti-
vým tvrzením, že my, Češi, si ho 
dost nevážíme? 
Svatý Vojtěch, to je moje srdcovka. Když 
mě druzí nechápou (z objektivní příči-
ny), vždy si na něj vzpomenu. Je bolesti-
vé, že je v Čechách neuznáván, byla to 
velká postava své doby. Z Libice z mých 
dětských let si odnáším do života myš-
lenku inspirovanou svatým Vojtěchem: 
Má-li být dílo, naše konání, smysluplné, 
musí být postavené na Kristu.  
 
Kdybys mohl udělat nějakou ra-
dikální změnu v naší – katolické 
církvi, jaká by to byla?  
Snažit se a denně uskutečňovat osobní 
obrácení – metanoia – k Bohu. To je 
změna, která prospívá celé Církvi.  
 
Kdyby ses potkal s nevěřícím člo-
věkem, který hledá Boha, ale ne-
nalézá, co bys mu poradil?  
Ať přemýšlí nad tím, kde se bere láska, 
kterou je také on sám schopen milovat.  
 
Vzhledem k tvým kořenům na 
Ukrajině se chceme zeptat i na to, 
jak sleduješ a prožíváš události, 
které se tam v poslední době dějí? 
Jakou máš obavu? A jakou nadě-
ji?  
Ukrajina je veliká země, s velkou minu-
lostí a ještě větší budoucností. Mojí oba-
vou je vojenský konflikt, který se může 
kdykoliv prohloubit. Sféry vlivu na 
Ukrajině jsou veliké, především ze stra-
ny velké medvědice. Mojí nadějí je, a za 
to se modlím, aby bylo stále více lidí 
(nejen z řad nás, Ukrajinců), kteří bu-
dou vidět právě tu velikou budoucnost 
a pro ni pracovat.  
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Milí čtenáři,  
místo fejetonu vám dám dneska hádanku. Vaším úkolem je zjistit, „kdo jsem“:  
 

 Jsem konkrétně ohraničené skoro nic.  

 Nemluvím, ale na jednu jasnou otázku odpovídám na rovinu.  

 Muže v kvádru a ženy na podpatcích znám jen z vyprávění.  

 Můj malinký pokojíček nemá dveře – naštěstí –, ale bez okénka by to nešlo.  

 Nestárnu, a kdybych zanikla, nic po mně nezůstane.  

 Kůl v plotě je v porovnání se mnou promiskuitní jedinec.  

 Trochu tam, lehce zpátky – to je můj aktivní život.  

 Nejsem anorektička a nikdy nebudu.  

 Nemám co na sebe, ale ani v třeskutém mraze se zimou nezachvěju.  

 Jednám lokálně, ale má to dalekosáhlý význam.  

 Můžu být dobrý sluha, ale také příčina frustrace.  

 Vocaď pocaď je to v pořádku, jinak je to nakřivo.  

 Tíhnu k zenitu.  

 Ani špatná zpráva, ani arogance, ani kámen těžký jako hora Říp mě nepotopí.  

 Neznám nepřátele.  
 

Své odpovědi mi můžete do konce letních prázdnin (do posledního srpna) napsat 
na e-mailovou adresu mandarinkaavokado@seznam.cz. Nejde o rychlost. Autor tře-
tího e-mailu se správnou odpovědí obdrží mandarinku, sedmý avokádo.  

Těším se na vaše odpovědi (nebo jakoukoli reakci) a přeju vám odpočinkové léto. 

Hádanka (místo fejetonu) 

Václav Schuster 

Jak se osobně vyrovnáváš se změ-
nou působiště?  
Je to samozřejmě zvláštní pocit, po čty-
řech letech měnit působiště. Každopád-
ně je to přirozené, že se člověk posouvá 
z kaplanské služby ke službě faráře. 
Takže je to něco, s čím jsem samozřejmě 
vnitřně počítal.  
 
Jaké jsou podle tebe jakožto bu-
doucího faráře tři nejdůležitější 
věci pro to, aby byli lidé rádi ve 
své farnosti? 
Snažit se milovat Pána. Učit se milovat 
lidi tak, aby tato láska byla vnímatelná. 
Utvářet ve farnosti atmosféru domova: 
místa přijetí, pochopení, bezpečí a spo-
činutí.  
 
Na co se těšíš do svého budoucího 
působiště? Máš nějaké představy 
a očekávání?  

Není asi nic konkrétního, na co bych se 
těšil, do Čáslavi jdu moc rád. Představy 
a očekávání dávám spíše stranou, aby 
nedošlo na straně čáslavských farníků 
k případnému zklamání. Těším se na 
ně, snad je to dobrý základ pro to, aby-
chom mohli dobře zahájit společnou 
práci pro Boží království.  
 
Jaké jsou tvé největší dary, které 
chceš v nové farnosti rozvíjet?  
Prý jsem veselý, tak snad tento dar ně-
které dveře alespoň pootevře. Další dary 
nějak nejsem schopen popsat, ale jistě 
je mám, protože můj Bůh je štědrý.  
 

otázky navrhli Jiřina Urbanová,  
Marta Borovičková, Marie Knappová,   
Marie Slavotínková, Ladislav Vokoun, 

Kateřina Grenarová a P. Jan Uhlíř 
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Kalendář akcí 

Po 28. 06. Rozloučení se školním rokem (17:00 – zahrada sedlecké fary) 

St 30. 06. 
Mše svatá k zakončení školního roku církevního gymnázia  
(9:00 – katedrála Sedlec) 

Čt 01. – 10. 07.  Tábor Slunečního kmene  

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

Pá 02. 07.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel Matky Boží) 

Pá 02. 07.  Noční koncert a prohlídka kostela v Gruntě (20:00) 

So  03. 07.  Fatimská pobožnost (7:20 – kostel Matky Boží) 

Po 05. 07.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 06. 07. Vernisáž výstavy Poslední Samoselové (9:00 – katedrála Sedlec) 

Pá 09. 07.  
Koncert Prague Proms: Pocta bratrům Seckým  
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

So 10. 07. Koncert v rámci Dvořákova festivalu (19:00 – katedrála Sedlec) 

Ne 11. 07.  Poutní mše svatá v Křeseticích (9:00) 

Ne 18. 07. Poutní mše svatá v Paběnicích (10:45) 

  19. – 26. 07.  Chaloupka Concordie 

So 24. 07. Poutní mše svatá ve Zdeslavicích (14:00) 

So 24. – 25. 07.  Oslava svátku sv. Jakuba 

Ne 25. 07. 
Mše svatá a koncert v rámci Dvořákova festivalu  
(12:00 – kostel sv. Jakuba v Jakubu) 

Pá 06. 08.  Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 06. 08.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

So  07. 08.  Fatimská pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 14. 08. Poutní mše svatá na Gruntě (18:00) 

Ne 15. 08. Poutní mše svatá v Bykáni (7:30) 

 16. – 20. 08. Příměstský tábor  

  21. – 24. 08.  Cykločundr pro děti od 11 do 14 let 

  25. – 28. 08.  Společenství mladší mládeže v Liberku  

So 28. 08. Noční koncert a prohlídka kostela v Gruntě (20:00) 

Ne 29. 08. Žehnání žákům a studentům (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 29. 08. Vyjde nový Zpravodaj 

 5. – 12. 09. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 


