
 

  

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, tvrdí v titulu 
jedné ze svých knih populární americký spisovatel a pastor Robert Lee Fulghum. Na 
začátku nového školního roku získává tato teze na aktuálnosti. Co opravdu potřebu-
jeme znát? A jakou roli v tom hraje škola? 

Dodnes se mnozí lidé obejdou bez schopnosti číst, psát nebo počítat, ale žádný 
člověk na světě se neobejde bez vztahů k druhému. A to je potíž. Je-li obtížné učit 
(se) matematiku (čeští studenti jsou údajně vysoce nadprůměrní v odporu 
k matematice), je obtížnější učit výchovy (hudební, výtvarnou…), kde nejde ani tak 
o znalost, jako o probouzení estetična, tvořivosti, sympatie a ideálně i tvorbu vlast-
ního stylu. A naprosto speciální disciplínou je (kolegové prominou) výuka nábožen-
ství. Nemá-li to být popis, folklor nebo dějiny, je třeba učit vztah. A to se nedělá 
snadno. Člověk za vyslovené ručí 
vlastním životem. Je téměř ne-
možné popisovat slepým barvy 
a lidé tančící v rytmu hudby se 
neslyšícímu budou nejspíš jevit 
jako blázni. Informace nestačí, 
musí se přetavit v osobní zkuše-
nost, zažít.  

My, křesťané, víme, že je zde 
Někdo, kdo touží po vztahu, kdo 
chce individuální vztahy budovat 
a kdo nikdy nezklame. Nestojí to 
tedy jenom na nás, rodičích, kmo-
trech, učitelích a kněžích. Nepro-
dukujeme své kopie, ale spolupra-
cujeme na stvoření. Pomáháme 
rozvíjet možnosti, které do člověka vložil Bůh. A proto nemusíme být za každou ce-
nu alespoň o dvě lekce napřed. Jde o to zakusit Přítomného v odpoledním vánku, 
v objetí milované osoby, v tónech a barvách, v radosti z poznávání…  

„Proč mám vědět, kdy nějaký dávno mrtvý chlap v čele hordy sobě podobných 
vytvořil říši, která už staletí neexistuje,“ ptal se mě před lety jeden student o hodině 
dějepisu a dodnes se mi ta otázka občas vrací. Odpověď může začínat slovem proto-
že i slovem aby. Proč se narodil slepý, ptají se učedníci Ježíše, a on odpovídá: Aby… 
(srov. Jan 9) Hledání příčin směřuje do minulosti, nejednou k pozicím oběti a viní-
ka. Hledání účelu otevírá horizonty. 

Až se za pár dní vrátí naši blízcí do škol, připomeňme si, co je v životě opravdu 
důležité, a pomodleme se za ty, kterým svěřujeme své děti. 

Přeji vám obohacující čtení 
 
P.S.: Slyšel jsem z dětských úst výrazy, které si dotyčné děti údajně přinesly ze škol-
ky. Jsem dodnes přesvědčen, že je znát nepotřebovaly.   

P. Pavel Tobek 
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Bohoslužby ve farnosti 
Od srpna stanovený nedělní pořad bohoslužeb 
v Kutné Hoře a okolí zůstává beze změny. Pouze 
v Gruntě bude mše svatá slavena opět každou prv-
ní neděli v měsíci od 11:00. Je to možné díky 
vstřícnosti P. Petra Tobka, který bude v tyto neděle 
slavit mši svatou v Třeboníně. Ve všední dny bu-
dou bohoslužby v Kutné Hoře v úterý, ve středu 
a v pátek v 18:00 v kostele sv. Jakuba. Čtvrteční 
bohoslužba nebude zatím pevně stanovena, sleduj-
te proto aktuální ohlášky.   

Aktuality a pozvánky 

P. Jan Uhlíř 

Bohoslovec v naší farnosti 
Otec biskup Jan Vokál mě poprosil, abychom ve 
farnosti ubytovali a do pastorace zapojili nového 
bohoslovce naší diecéze. Michal Šramko pochází 
ze Slovenska a v novém akademickém roce bude 
dokončovat teologická studia v Bratislavě. Osobně 
se s ním budete moci seznámit v neděli 5. září, kdy 
bude představen farnosti při mši svaté u Svatého 
Jakuba.  

P. Jan Uhlíř 

Předběžný zájem o pouť do Šaštína  
V rámci apoštolské cesty po Slovensku bude papež 
František ve středu 15. září sloužit mši svatou 
i v Šaštíně. Protože se toto mariánské poutní místo 
nachází pouze par desítek kilometrů za česko-
slovenskými hranicemi, nabízí se možnost vykonat 
jednodenní společnou pouť z našich farností.  

Organizace je vzhledem různým (nejen epide-
miologickým) opatřením komplikovaná, a proto je 
nezbytné nejprve zjistit předběžný zájem o pouť 
a podle počtu zájemců zvážit nejen uskutečnění 
pouti, ale i způsob dopravy. Základní podmínkou 
jsou dvě dávky očkování proti Covid-19 nejpozději 
k poslednímu srpnu. Dále je nutné dobře zvážit  
svůj zdravotní stav: bude nutné zvládnout delší 
pěší cestu, půldenní setrvání v sektoru, brzký ran-
ní odjezd (kolem třetí hodiny) i pozdní návrat…  

Zájemci o pouť se mohou hlásit do 3. září u Ja-
roslava Boušky (tel.: 731 604 607, e-mail:  
jaroslav.bouska@khfarnost). Osobně vám pak bu-
de sděleno, zda se pouť uskuteční a co musíte udě-
lat, abyste mohli jet.  

Více informací o návštěvě papeže Františka na 
Slovenku naleznete na webových stránkách 
www.navstavapapeza.sk.  

P. Jan Uhlíř 

mailto:jaroslav.bouska@khfarnost
https://navstevapapeza.sk/sk
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Příprava na biřmování  
Zájemci o biřmování ve věku 15 – 99 let se mohou do 10. září hlásit u Patricie Koub-
ské (tel.: 723 234 931, patricie.koubska@khfarnost). Přípravu na tuto svátost má na 
starosti P. Pavel Tobek, který se s přihlášenými sejde poprvé v sobotu 18. září 
v 19:00 v sedleckém infocentru k informativní schůzce, na které se bude hledat 
i vhodný čas pro další setkávání. 

Dny Evropského dědictví 
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány 
zajímavých památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné. V Kutné Hoře jim bude letos věnován víkend 11. – 12. září. 
V jeho rámci naše farnost zpřístupní návštěvníkům kostel svatého Jakuba, chrám 
svaté Barbory, kapli Božího těla, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kostel Nejsvětější 
Trojice a kostel Nanebevzetí Panny Marie na Gruntě, ve všech bude vybíráno jen 
dobrovolné vstupné. 

Zvony Michal a Ludvík čeká obnova 
Do jižní věže jezuitské koleje byly na začátku 18. století umístěny tři zvony chrámu 
svaté Barbory. Jejich jména jsou Michal, Ludvík a Barbora. Všechny tři pocházejí 
z dílen slavných kutnohorských mistrů Ondřeje Ptáčka a Jiřího Klabala. Díky svému 
stáří a kulturní hodnotě se vyhnuly válečnému zrekvírování a zachovaly se do dneš-
ních dní. 

Zvony Michal a Ludvík je však nyní potřeba zrestaurovat. Na těle zvonu Ludvík 
byla v roce 2018 zjištěna trhlina. Při pokračujícím zvonění by hrozilo puknutí zvo-
nu, a proto se na Ludvíka nezvoní. Ve stejném roce bylo u zvonu Michal zjištěno 
hraniční vytlučení zvonového věnce, a tak i on od této doby mlčí. 

Za účelem obnovy svatobarborských 
zvonů Michal a Ludvík je připravena veřej-
ná sbírka, kterou naše farnost pořádá spolu 
s partnery Středočeským krajem a Galerií 
Středočeského kraje GASK. 

Slavnostní zahájení sbírky se uskuteční 
v sobotu 4. září od 12:00 do 16:00 na vy-
hlídce na kaplí Božího těla. Návštěvníci si budou moci zvony prohlédnout a vyslech-
nout si odborný výklad, přihlížet zvonění zvonu Barbora (aktuálně jediného zvonu 
chrámu sv. Barbory, který je možné rozeznít). Na sobotní odpoledne je připraven 
i doprovodný program – tvoření pro děti, hudba v podání Vojtěcha Hylského nebo 
promítání filmu o zvonu Jakub Maria. Na akci se nevybírá vstupné, návštěvníci mo-
hou přispět ke sbírce do připravených pokladniček na místě nebo kdykoli libovol-
nou částkou na účet číslo 6008553379/0800. Všichni jste v sobotu 4. září u kaple 
Božího těla vítáni. 

Ke zvonům bude možné vstoupat také v rámci Dnů evropského dědictví o týden 
později, v neděli 12. září. Na tyto dny však nebudou připraveny komentované pro-
hlídky ani jiný doprovodný program. 

Žehnání kapličky ve Zhoři 
Kaplička svatého Františka, kterou ve Zhoři vybudovali přátelé zesnulého Honzy 
Pošťáka Pospíšila, bude požehnána v sobotu 4. září v 18:00. Jak jste si mohli přečíst 
již v minulém vydání Zpravodaje, kaplička se zvoničkou  vznikla na základě Honzo-
va přání a podle jeho plánu, mluví se o ní proto jako o „Pošťákově kapličce“. 

Kristýna Drahotová, Edita Dvorská 

-red- 

-red- 

-red- 

mailto:patricie.koubska@khfarnost


 

  

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 
Po dlouhé odmlce v loňském školním roce děti opět srdečně zveme k výuce nábo-
ženství. Letos se poprvé uvidíme v úterý 14. září v 16:00 v klášterním kostele Nej-
světějšího Srdce Páně. Toto  setkání spojíme se slavením mše svaté, dozvíte se také 
všechny potřebné informace pro nastávající školní rok a seznámíte se s katechety, 
kteří budou děti v průběhu roku výukou provázet. Prosíme proto, abyste se ho jako 
rodiče rovněž zúčastnili. 

Přihláška k výuce náboženství je k dispozici níže, formulář najdete také v kostele, 
na farním úřadě nebo na webu farnosti. Prosíme, abyste své děti přihlásili do pátku 
10. září, stačí donést vyplněnou přihlášku do farní kanceláře nebo ji poslat elektro-
nicky na e-mail patricie.koubska@khfarnost.cz. 

V nadcházejícím školním roce plánujeme změnu v organizaci výuky a následné 
bohoslužby. Letos bychom chtěli zkusit integrovat mši svatou přímo do hodin nábo-
ženství, takže kromě tradičních hodin, které se budou odehrávat v učebně na gym-
náziu, se každé první úterý v měsíci sejdeme se všemi dětmi ke společnému slavení 
bohoslužby. Mše svatá se tak stane nedílnou součástí výuky i pro ty děti, které do-
sud z různých důvodů bohoslužbu nenavštěvovaly. Od této změny si slibujeme nejen 
to, že děti budou přirozeně prožívat liturgický rok a získáme tak možnost je uvádět 
do tajemství jednotlivých částí bohoslužby, ale i menší časovou náročnost. Další 
výhodu lze spatřovat i v tom, že se děti budou potkávat se dalšími svými kamarády 
a sourozenci. 

Pro starší děti (od 6. třídy) bude výuka náboženství naplánována podle zájmu, 
časově ji přizpůsobíme potřebám konkrétních zájemců, viz následující pozvánku 
P. Jana Uhlíře. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí o víře a křesťanství něco no-
vého dozvědět; i letos se plánujeme věnovat Biblickým pátráním. Pro studenty cír-
kevního gymnázia je náboženství tradičně v nabídce nepovinných předmětů; po 
dohodě s vyučujícími je možné přidat své dítě do této skupiny, i když není studen-
tem gymnázia. 

Patricie Koubská 
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Přihláška na výuku římskokatolického náboženství v Kutné Hoře 2021/2022 
 

Jméno a příjmení dítěte: ……...…………….…….……………………………………..……….……………………. 
 

Adresa: ………………………………………………….…………..……………………………..………………..….…….. 
 

Škola: ….…….…….……..……….………….………………..………….………… Třída: ……………………………… 
 

Datum narození: …………………..………... 
 

Kontakt na rodiče - telefon: …………………….……….… e-mail: ………………….………….………….....… 
 

Souhlasím s tím, že výuka náboženství probíhá v prostorách Církevního gymnázia v Kutné 
Hoře, a přebírám plnou zodpovědnost za své dítě během jeho cesty na tuto výuku.  
 

      Podpis rodiče: …………………………………………......……………. 
 
ŘK farnost – arciděkanství Kutná Hora je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu 
Nařízení o GDPR. Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, 
a to výhradně za účelem řádné výuky náboženství včetně nezbytné evidence žáků. Osobní údaje zpra-
covává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání výuky a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu 
svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen arciděkan farnosti a osoba jím řádně pověřená 
k výuce náboženství. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci 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 požádat o jejich výmaz či 
omezení zpracování. S podněty se lze obracet na farností určeného pověřence, jehož jméno a kontakty 
poskytne katecheta či arciděkan farnosti. 

mailto:patricie.koubska@khfarnost.cz
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Nové spolčo pro děti ve věku od 11 do 14 let 
Při srpnovém cykločundru se děti s vedoucími shodli na tom, že by se rádi setkávali 
i během roku v malém spolču. Setkání budou probíhat zpravidla jednou za dva týd-
ny v pátek večer od 18 hodin na arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora). Spolčo 
nebude jen pro účastníky cykločundru, připojit se mohou i děti, které na něm neby-
ly. Rodiče mohou děti na spolčo přihlásit u Elišky Šustkové (tel.: 731 604 356, 
e-mail: sustkova.eliska@cigykh.cz), která jim také podá bližší informace. 

P. Jan Uhlíř 

Život v Duchu 
Milé sestry, milí bratři v Kristu, ráda bych vám představila a nabídla seminář Život 
v Duchu, který bude probíhat od 28. září do 23. listopadu v naší farnosti. Jednotlivá 
témata na sebe navazují, proto je důležité být přítomen na všech setkáních, která se 
budou konat vždy v úterý večer od 19:15 do 21:00 na arciděkanství v Kutné Hoře.  

Seminář může každému z nás pomoci prohloubit vztah s Bohem skrze působení 
Ducha svatého. Není určen pro ty, kdo hledají svou víru, ale pro křesťany, kteří již 
žijí ze svátostí církve a touží po dalším duchovním růstu. Je postaven na každoden-
ním osobním rozjímání úryvku Písma, na modlitbě a sdílení. Seminář je rozdělen do 
deseti setkání, ve kterých se budeme společně modlit, sdílet se a v krátké přednášce 
si nastíníme téma dalšího týdne. V rámci semináře budeme moci přijmout svátost 
smíření, budeme se modlit za vylití darů Ducha svatého a naše setkávání ukončíme 
bohoslužbou rozeslání. 

Pokud se pro seminář rozhodnete, prosím o zaslání závazné přihlášky do pondělí 
20. září na e-mail slavotinkova@seznam.cz, případně o osobní přihlášení u P. Jana 
Uhlíře. Těším se na společná setkávání! 
 

Náboženství pro žáky druhého stupně základní školy a středoškoláky  
Jako velký nedostatek ve farnosti vnímám malou starost o náboženské vzdělávání 
mladých lidí. Společné studium a diskuze mezi mladými křesťany je však, zvláště 
v dnešní složité době, důležitá pro utváření jejich hodnot a životního směřování, 
považuji proto za důležité je efektivně zprostředkovat.  

Abych ve farnosti zjistil skutečný zájem a potřebu náboženského vzdělávání mla-
dých lidí (ve věku 12 – 19 let), rozhodl jsem se letos nestanovovat předem konkrétní 
čas ani formu výuky. Zájemci ze strany rodičů a mladých mi mohou do 15. září na-
psat e-mail (jan.uhlir@khfarnost.cz). Každého budu následně kontaktovat a osobně 
spolu probereme představy a možnosti na obou stranách. Následně budu hledat 
nejlepší formu vyučování, která by vyhovovala pokud možno všem přihlášeným. 
Předpokládám, že ideální varianta přijatelná pro všechny nalezena nebude, od výše 
popsaného postupu si však slibuji, že alespoň zjistím, jaký je mezi našimi mladými 
(případně jejich rodiči) reálný zájem o náboženské vzdělávání.  

Těším se na vaše e-maily, postřehy i nápady, jak letošní školní rok co nejlépe 
využít k růstu v poznání Božího stvoření a dějin spásy. 

Julie Němcová 
Schůzky Slunečního kmene 
Děvčata z družiny Concordia se budou i v novém školním roce pravidelně scházet 
v Sedlci. Schůzky budou vždy v sobotu od 9:00 do 12:00. První schůzka je napláno-
vaná na 4. září, další na 18. září a 9. října, pak již pravidelně po dvou týdnech. Bližší 
informace pošleme včas e-mailem.  

Rády také přivítáme nové členky od první třídy výš.   V případě zájmu o bližší 
informace kontaktujte Terku Pocahontas Cinerovou (tel.: 731 023 901, e-mail: 
concordia.vedeni@gmail.com). 

Terka Cinerová 

za tým semináře Marie Slavotínková 

mailto:sustkova.eliska@cigykh.cz
mailto:slavotinkova@seznam.cz
mailto:jan.uhlir@khfarnost.cz
mailto:concordia.vedeni@gmail.com


 

  

Kurz Alfa 
Kurz Alfa bude v naší farnosti probíhat každý čtvrtek od 23. září do 9. prosince  
vždy od 19:00 na arciděkanství. Na webových stránkách farnosti nebo na stolcích 
v našich kostelích jsou k dispozici pozvánky s informacemi, které můžete nabídnout 
svým známým, sousedům, kolegům, příbuzným či přátelům a pozvat je tak na kurz 
nebo se přihlásit společně s nimi.  

Kurz je určen všem, kdo mají zájem o hlubší poznání křesťanské víry a kdo hle-
dají odpovědi na otázky po smyslu života.  

Přihlásit se můžete u Julie Němcové (e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz,  
tel.: 731 604 076).  

Uvítáme pomoc s občerstvením na kterémkoli čtvrtečním večeru. Hlásit se mů-
žete u Daniely Sršňové (tel.: 731 604 718). Podstatnou podporou Alfy je modlitba 
adorace v kostele sv. Jakuba od 18:30 do 20:00. Prosím, přijďte do kostela a připoj-
te se k modlitbě za účastníky kurzu. Za každou vaši pomoc s občerstvením i za mod-
litbu moc děkujeme! 

-red- 

Modlitba za potřeby druhých 
Drazí farníci, ráda bych vám připomněla, že v rámci farnosti je nabízena Modlitba 
za potřeby druhých. Péči o tuto službu jsem nedávno převzala po manželích Hlavin-
kových, kterým tímto děkuji. 

V kostele svatého Jakuba je na bočním oltáři k dispozici džbánek, do kterého 
můžete vkládat konkrétní úmysly modliteb za potřeby vaše a vašich blízkých. V ka-
tedrále Nanebevzetí Panny Marie bude též připravena možnost požádat o modlitbu 
tímto nebo podobným způsobem, a služba tak bude propojena. Na vaše úmysly se 
pravidelně modlí farníci, kteří se ke službě přihlásili a kterým úmysly posílám 
e-mailem. Nebojte se napsat si o modlitbu nejen za nemocné, ale i pokud vás nebo 
vaše blízké čeká něco náročného či obávaného (operace, daleká cesta, změna školy, 
zkouška, přednáška, vystoupení, změna zaměstnání...). Úmyslem modlitby mohou 
být i složité vztahy v rodině. Úmysly je kromě psaní na lístečky také možné zasílat 
přímo na mou e-mailovou adresu annapekna@seznam.cz či telefon 776 109 949. 

Pro ty, kteří využívají sociální síť Facebook, je možnost využít skupinu Společná 
modlitba ŘKF v Kutné Hoře. Jedná se o soukromou skupinu (příspěvky vidí jen její 
členové), ve které je možné požádat o modlitbu přímo mezi sebou. 

Duchovní obnova pro seniory 
Jak je již dobrým zvykem, duchovní obnova pro seniory se uskuteční ve Slavoňově, 
tentokrát ve dnech 19. – 21. září. Účastníky bude doprovázet P. Jan Uhlíř, odvoz na 
místo bude jako vždy zajištěn. Kontaktní osobou je Marie Cvešprová (e-mail: ma-
rie.cvesprova@seznam.cz, tel.: 739 156 358), která bude přijímat přihlášky zhruba 
dva týdny před plánovaným odjezdem.  

Julie Němcová 

Pokud vám chybí společenství 
K prohlubování života s Bohem je dobré sdílet jej v menší skupině lidí, ke kterým 
má člověk osobní vztah a důvěru: ve společenství. Ve farnosti takových skupinek 
funguje celá řada, přesto zatím nabídka nemá dostatečnou kapacitu a patrně není 
natolik pestrá, aby si z ní vybral úplně každý. Pokud vám chybí společenství modlit-
by, přátelského spočinutí a sdílení ve víře, máte nyní příležitost zapojit se do semi-
náře Život v Duchu (viz předchozí strana), kde se takové společenství minimálně na 
dobu sedmi týdnů utváří. Nebo se obraťte na P. Jana Uhlíře, který vám může pomo-
ci najít kontakty, které potřebujete, případně založit společenství nové. 

-red- 
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Obnova kostela svatého Jakuba: zprávy z terénu 
I když se mnozí pracovníci vypravili na dovolené, po celé léto byl někdo na stavbě 
a práce se ani o prázdninách nezastavily. 

V interiéru kostela při práci opatrně našlapujeme, abychom již vyčištěný mobili-
ář neušpinili. Ještě se restaurují nástěnné malby za oltářem, retušují se kamenné 
prvky na ostění vitrážových oken. Také probíhá osazení nových vitráží do nové kruž-
by ve východní části presbytáře. 

V jižní lodi se připravuje napojení elektroinstalace k pracovnímu místu pro prů-
vodce a na Charvátovské kruchtě osvětlení výstavního prostoru. Zde budou prezen-
továny nově zrestaurované předměty: polychromovaná dřevořezba Panny Marie – 
Assumpty z kostela Matky Boží, trojice andělů s nástroji Kristova umučení z chrámu 
svaté Barbory a reliéf svaté Barbory z hlavního svatobarborského oltáře z počátku 

Anna Pěkná 

Nejen z vlastní zkušenosti vím, že modlitba za potřeby druhých může mít velkou 
sílu. Chtěla bych vás proto tímto povzbudit, abyste se nebáli o modlitbu požádat. 
Zejména bych chtěla povzbudit ty, kteří v běžném životě kolem sebe nemají okruh 
věřících a ty, kteří jsou spíše introvertní a více vnímaví a často hlučná komunikace 
ve společenství je jim cizí. 

Doporučení z internetu 
Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o odkaz, který jsem objevila a často využí-
vám. Je to každodenní zamyšlení otce Sebastiána Smrčiny, kterého si můžete po-
slechnout na YouTube, kde má svůj kanál s názvem Šebestián OFM.  

Jak se projevuje Boží slovo v mém každodenním životě, vztazích a mém jednání? 
To je obsahem Šebestiánových zamyšlení, která mě osobně přivedla k přemýšlení 
nad vlastní vírou, úmysly a motivy mého jednání. Šťastný mimo lásku? Být andě-
lem? Taky rád vyhráváš? Takové a mnohé další jsou otázky, nad kterými se společně 
s otcem Sebastiánem můžeme zastavit, zamyslet a které vřele doporučuji. 

Marie Slavotínková 

Běh pro zvon se letos neuskuteční 
Všechny příznivce Běhu pro zvon bychom chtěli informovat, že letošní podzimní 
závod jsme se rozhodli vzhledem k nejisté epidemiologické situaci a stavebnímu 
ruchu v okolí kostela svatého Jakuba nepořádat. Na všechny dobrovolníky i závod-
níky jsme však nezapomněli a velmi se těšíme na příznivější časy, v nichž se opět 
sejdeme pod lípou a zažijeme sportovní atmosféru doplněnou milými setkáními 
i příjemnou konzumací farních dobrot.  

Soňa Krejčová 

Soňa Krejčová 

Ke stavebním úpravám v severním křídle kláštera svaté Voršily 
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o záměru využít severní křídlo kláštera 
svaté Voršily k vybudování nájemních bytů. A jaké jsou novinky? Projekt se všemi 
vyjádřeními čeká na schvalovací proces – stavební povolení. Vzhledem k nejisté 
situaci v turistickém ruchu, který představuje důležitý příjem farnosti, a rovněž ve 
stavebnictví, které prochází masivním zdražováním, hledáme možné úspory. Eko-
nomická rada farnosti doporučila s realizací projektu v tuto chvíli nespěchat 
a vyčkat, jak se rozkolísaný trh zkonsoliduje.  

Vydané stavební povolení bude mít platnost dva roky, věříme tedy, že se nám 
podaří v této lhůtě záměr realizovat. Věříme v Boží prozřetelnost a vedení, abychom 
šli cestou, která je Bohu milá. I nadále považujeme celou myšlenku využití této části 
kláštera za rozumnou.  
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16. století. Výstava bude po ukončení všech prací zpřístupněna veřejnosti.  
Nelze si nevšimnout rozebraného schodiště u jižního vstupu. Průzkum kamen-

ných stupňů vyjasnil, které prvky lze znovu použít a které budou muset být vyměně-
ny. Schodiště bylo rozebráno na jednotlivé kameny, ty byly očíslovány a jsou připra-
veny k restaurování a doplnění. V současné době probíhá odebírání násypů, bude 
vytvořen nový, kvalitní základ, na který bude schodiště nově uloženo.  

V exteriéru dále probíhají restaurátorské kamenické práce na presbytáři: výmě-
na dožilých kamenných kvádrů, čištění a restaurování poškozených. Nově se pre-
zentuje sokl na severní straně kostela, kde se také zprovoznil boční vstup s komplet-
ně zrenovovanými dveřmi. 

Ve skrytu před zraky kolemjdoucích probíhají práce v severní a jižní věži. Static-
ky zajišťujeme stěny, restaurujeme kamenné zdivo a omítky. Vzhledem k tomu, že 
práce v severní věži budou trvat ještě pár měsíců, s vděčností jsme využili nabídky 
Miroslava Janků, správce našich věžních hodin, který do věže umístil náhradní, mo-
bilní hodinový stroj. Zvon Jakub Maria však bohužel musí ještě zůstat zabalený 
a počkat na úplné dokončení prací. 

Během restaurátorských prací a přezdívání kleneb došlo z neznámého důvodu 
k porušení elektroinstalace na půdě a nyní nefunguje osvětlení trojlodí kostela. Pa-
trně s námi budete souhlasit, že stávající osvětlení je i tak v žalostném stavu. Rádi 
bychom tedy do probíhajícího projektu zařadili výměnu světel. Času na takto roz-
sáhlou instalaci je skutečně málo, protože všechny opravy v rámci IROP musí být 
dokončeny 15. prosince, ale kdybychom se o toto řešení ani nepokusili, tma 
v kostele by nás provázela ještě mnoho měsíců či roků, než bychom potřebné finan-
ce sehnali z jiných zdrojů. 

Soňa Krejčová 

Farní knihovna 
Milí čtenáři, dnes vám chci představit knihu, kterou pro nás zakoupil otec Dmytro 
před svým odchodem na nové působiště. Úvod do křesťanství napsal Joseph Ratzin-
ger na konci šedesátých let, ještě jako mladý profesor. Kniha byla přeložena do více 
než dvaceti jazyků a stala se bestsellerem. Nové vydání z roku 2000 autor v úvodu 
doplnil o úvahu nad soudobými společenskými a politickými změnami a jejich do-
padem na současné křesťanství.  

Kniha má podtitul Výklad apoštolského vyznání víry a je rozdělena do tří částí:  
první pojednává o tématu Boha, druhá o Ježíši Kristu, třetí o Duchu svatém a církvi. 

V úvodu Víra v dnešním světě autor rozvažuje o tom, že dne není možné žít 
a obhájit víru z hlediska tradice, a pokud budeme takto o víře hovořit vně církve, 
bude naše snaha působit podivně a my sami se ocitneme v nejistotě a pochybnos-
tech. Dnešní svět považuje za skutečné jen to, co lze dokázat, uchopit; ostatní odklá-
dá. Proto je i pro nás často tak těžké svěřit se něčemu neviditelnému.  

Dále je zde vysvětleno, co to vůbec znamená věřit. Každý člověk musí zaujmout 
nějaký postoj v oblasti základních rozhodnutí. Nikdo tedy nemůže oblast víry zcela 
obejít, tudíž každý nějakým způsobem věří. Víra tedy představuje postoj, který člo-
věk zaujímá k hledání smyslu, na kterém může celá naše existence stát a žít. Tento 
postoj je možné pouze přijmout, je nám darován. Je to Slovo, které vše tvoří, udržu-
je a nese. Tohoto postoje je možné dosáhnout pouze obrácením a proměněním. Te-
prve potom nastane svoboda v našem konání a svoboda využití toho, co je viditelné. 
Problém přijetí tohoto postoje existoval již odedávna – dnes ovšem přibývá problém 
ztráty tradičních křesťanských hodnot.  

Úloho naší víry je překlenout propast mezi časností a věčností; je tedy nutné se-
tkat se osobně s Bohem jako člověkem v Ježíši Kristu. Proto se další část knihy za-
bývá tématem víry a osobního přijetí Ježíše Krista. Dosažení osobního charak-
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Milena Pfaifrová 

teru naší víry však neznamená konec pochybností – věřící stále prožívá temnotu, 
pramenící ať už z lhostejnosti světa, nebo z nutnosti stále více poznávat Ježíše jako 
smysl svého života. 

V kapitole Církevní podoba víry se budoucí papež zamýšlí nad tím, že víre je vý-
sledkem slyšení a není možné k ní dospět čistě soukromým hledáním pravdy; má 
sociální charakter. Tím se tolik liší od filosofie. Vyžaduje duchovní společenství, 
protože Bůh přichází k člověku skrze člověka. Církev k víře nepochybně patří. 

Poslední slovo vyznání víry, amen, vyjadřuje, že se vydáváme a svěřujeme Bohu, 
zjevené pravdě, základu světa, který nám teprve otevírá svobodu konat a tvořit.  

Knihu bych doporučila všem katechumenům a čerstvě pokřtěným. Je zde doko-
nale vysvětlen základ křestního obřadu a smysl jeho základních otázek: trojího vy-
znání víry a trojího zřeknutí se zla. Knihy a traktáty Benedikta XVI. nás mohou od-
radit těžkými teologickými texty, ale z této nemějte obavy. Je srozumitelně napsaná 
a může být zajímavá pro nás všechny.  

Jakékoli knihy se můžete ve farní knihovně zapůjčit v provozní době farní kance-
láře nebo po dohodě se mnou (tel.: 602 842 013). Aktualizovaný seznam knih na-
jdete na webu farnosti pod záložkou Farnost – Knihovna – Seznamy knihovního 
fondu. 

Otec odvážně vynalézavý  
V rubrice pokračujeme již pátou částí apoštolského listu Patris Corde (Otcovským 
srdcem), který papež František vydal k Roku svatého Josefa v prosinci 2020. 

První etapou každého pravého vnitřního uzdravení je přijetí vlastního údělu, 
neboli otevření se také tomu, co jsme si ve svém životě nevybrali. Je zapotřebí ale 
dodat další důležitou vlastnost: odvážnou vynalézavost. Nastupuje zejména ve chví-
lích, kdy se setkáme s těžkostmi. Těžkost nás může buďto zastavit, a vyklidíme pole, 
nebo jí můžeme čelit. Právě těžkosti někdy umožní, že se v nás probudí zdroje, kte-
ré jsme netušili.  

Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás napadne otázka, proč Bůh nezasáhl 
přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověk, skrze kterého 
se Bůh stará o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh 
zachraňuje Dítě a jeho matku. Nebe zasahuje a důvěřuje v odvážnou vynalézavost 
tohoto muže: přišel do Betléma, a když nenašel příbytek, kde by Maria mohla poro-
dit, uklidí a připraví stáj, aby se stala pokud možno útulným místem Božímu Synu, 
přicházejícímu na svět (srov. Lk 2,6–7). Před hrozbou Heroda, který chce dítě zabít, 
je Josef opět ve snu varován, aby je bránil. Uprostřed noci zorganizuje útěk do 
Egypta (srov. Mt 2,13–14).  

Při povrchní četbě těchto událostí máme dojem, že svět je vydán napospas sil-
ným a mocným. Podstata radostné zvěsti evangelia však spočívá v tom, že navzdory 
zpupnosti a násilí pozemských vládců Bůh vždycky najde způsob, jak uskutečnit 
svůj plán spásy. I náš život někdy vypadá, že je vydán zvůli mocných. Evangelium 
nám ale říká, že to, na čem záleží, dokáže Bůh vždycky zachránit, pokud použijeme 
odvážnou vynalézavost nazaretského tesaře, který umí proměnit problém v příleži-
tost, maje na prvním místě důvěru v Prozřetelnost.  

Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, ale že 
důvěřuje nám a tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit.  

Evangelium nepodává informace o tom, jak dlouho Maria a Josef s dítětem zů-
stali v Egyptě. Zajisté však museli něco jíst, najít bydlení a práci. Není potřeba 

Rok svatého Josefa 



 

  

Nabídka knižních novinek 
Jako obvykle přicházím s nabídkou několika knižních novinek, které můžete zakou-
pit v sedlecké katedrále: titul zmiňovaný v Katolickém týdeníku Křesťanství a ho-
meopatie od Milana Werla (magisterská práce na teologické fakultě), laskavá 
knížka Hany Pinknerové Jak poznám, že mě miluje a komiksové zpracování 

Ludmila Cinerová 

velké představivosti, aby se v této věci překlenulo mlčení evangelia. Svatá rodina 
musela řešit konkrétní problémy jako všechny jiné rodiny, jako mnozí naši bratři 
migranti, kteří i dnes riskují svůj život, donuceni neštěstím a hladem.  

Na konci každé události, jejíž prota-
gonistou je Josef, evangelium popisuje, 
že vstal, vzal s sebou Dítě a jeho matku a 
učinil, jak mu bylo přikázáno (srov. Mt 
1,24; 2,14.21). Vždycky se musíme ptát, 
zda ze všech sil chráníme Ježíše a Marii, 
kteří jsou tajemně svěřeni naší zodpo-
vědnosti, naší péči a naší starostlivosti. 
Syn Všemohoucího přišel na svět s tím, 
že na sebe vzal obrovskou slabost. Potře-
buje Josefovu pomoc, aby měl obranu, 
péči a výchovu. Bůh tomuto muži důvě-
řuje, stejně jako Maria, která v Josefovi 
nachází toho, kdo jí chce nejenom za-
chránit život, ale kdo o ni a o dítě neu-
stále pečuje. Svatý Josef tedy nemůže 
nebýt ochráncem církve, protože církev 
je prodloužením Kristova těla v dějinách 
a současně v mateřství církve je naznače-
no mateřství Mariino. Ochranou církve Josef nadále chrání dítě a jeho matku a také 
my láskou k církvi pokračujeme v lásce k dítěti a jeho matce.  

Toto dítě bude tím, kdo říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). Každý potřebný, každý 
chudý, každý trpící, každý umírající, každý cizinec je tak „dítětem“, které Josef stále 
chrání. Proto je vzýván jako ochránce ubohých, potřebných, vyděděných, zarmou-
cených, chudých a umírajících. 

10 

z Františkova listu Patris Corde 

Modlitba za rodiny se svatým Josefem 
Ve farnosti pokračuje modlitební štafeta se svící svatého Josefa. Ta putuje po našich 
domácnostech, kde se u ní modlíme za rodiny celé farnosti. Předávání probíhá vždy 
při nedělní mši svaté. Pokud se chcete do této aktivity zapojit, zapište se do tabulky, 
která je k dispozici na webu farnosti, nebo kontaktujte Jaroslava Boušku (e-mail:  
jaroslav.bouska@khfarnost, tel.: 731 604 607).  

-red- 

Ze sedlecké farnosti 

Farní den 
V neděli 3. října se uskuteční farní den sedlecké farnosti. Po mši svaté (asi v 10:30) 
se přesuneme do kláštera svaté Voršily, kde bude pokračovat program včetně poled-
ního občerstvení. Podrobné informace budou v ohláškách obou farností. Všichni 
jsou srdečně zváni! 

mailto:jaroslav.bouska@khfarnost
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Maxmilian Kolbe: Světec v Osvětimi od Jeana-Francoise Viviena. A samozřejmos-
tí je  široká nabídka stolních kalendářů s katolickým kalendáriem, diáře a stále oblí-
benější knížka Evangelium na každý den 2022. Těšíme se na vaši návštěvu! 

Anna Pěkná 

Oslava titulu sedlecké katedrály 
V neděli 15. srpna se v Sedlci slavila titulární slavnost katedrály Nanebevzetí Panny 
Marie a svatého Jana Křtitele. K liturgii slavnosti patřilo tradičně žehnání květin 
a bylin. Po skončení mše se konalo neformální setkání farníků na farní zahradě. By-
lo připraveno bohaté občerstvení a program pro děti. Setkání proběhlo v příjemné 
atmosféře. Potěšila mě větší účast a setkání s novými farníky. 

Ludmila Cinerová 

Pavel Šporcl zavítá do Sedlce v rámci turné ke své nové desce 
Pavel Šporcl natočil v průběhu roku 2020 nové album Paganiniana. Po několika 
nosičích mimo oblast klasické hudby se tímto albem vrací k repertoáru, který je mu 
nejbližší. Na desku Paganiniana si vybral skladby, které patří k nejtěžším v sólovém 
houslovém repertoáru a jsou výsadou jen hrstky světových houslistů.  

Album vychází v srpnu 2021 (celosvětově v říjnu 2021), na vydání navazuje pod-
zimní turné, jehož program vychází z nahraných skladeb. Posluchyči tak budou mít 
možnost slyšet jeho mimořádný repertoár v živém provedení. Hostem koncertů je 
kytarista a skladatel Lukáš Sommer, se kterým Pavel Šporcl zahraje skladby Nicolo 
Paganiniho a hostujícího Lukáše Sommera. Paganini sám byl vynikající kytarista 
a mnoho jeho skladeb napsal právě pro kombinaci těchto dvou nástrojů.  

V katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele vystoupí Pavel 
Šporcl v pátek 17. září od 19:00. Vstupenky jsou v předprodeji v síti ticketportal.cz  
nebo v Informačním centru v Sedlci.   

Radka Krejčí 

Radka Krejčí 

Přednášky o rekonstrukci sedlecké kostnice pokračují i na podzim 
Na úspěšnou červnovou přednášku Jana Frolíka o životě ve středověké Kutné  Hoře 
navážou podzimní přednášky spojené s tématem rekonstrukce sedlecké kostnice.  

První z nich se bude konat ve čtvrtek 23. září od 18:00 v prostorách dolní kaple 
kostela Všech svatých. Přednášející budou dva: Vít Mlázovský, generální projektant 
celé stavby, a restaurátor kostní výzdoby Tomáš Král. Tématem budou poznatky 
z rozebírání a průzkumu první kosterní pyramidy. Zároveň oba odborníci promluví 
i o tom, jak obtížné bylo najít původní geometrický tvar samotné pyramidy a dřevě-
né konstrukce kolem ní. A jaké otázky a problémy jsou spojené s přípravou projektu 
na její opětovné sestavení, ke kterému by mělo dojít v roce 2022. 

Jedna ze čtyř velkých pyramid sedlecké kostnice byla rozebrána v roce 2019 
z důvodu statické poruchy celého objektu: kvůli nutnosti zpevnit severozápadní pi-
líř kostnice bylo potřeba pyramidu rozebrat, pilíř podezdít a základ zpevnit ocelový-
mi táhly. Při té příležitosti se jednotlivé kosti z pyramidy mechanicky čistily, dezin-
fikovaly a zpevňovaly vápenným roztokem, následně sušily. Nyní jsou kosti připra-
veny na návrat do kostnice a je jisté, že znovusestavení pyramidy nebude práce jed-
noduchá. Nejenom o tom budou mluvit naši přednášející.   

Druhá z přednášek je plánována na čtvrtek 14. října. Vít Mlázovský se při ní bu-
de věnovat dosavadnímu průběhu rekonstrukce sedlecké kostnice; více podrobností 
nabídneme v příštím Zpravodaji. 

Přednášky mají omezenou kapacitu 55 míst a je nutné se na ně zaregistrovat 
prostřednictvím rezervačního portálu sedlecké farnosti rezervace.sedlec.info. Dob-
rovolné vstupné bude použito na záchranu sedlecké kostnice. Pro více informací mě 
kontaktujte na e-mailu krejci@sedlec.info nebo telefonu 734 280 990.  

https://www.ticketportal.cz/event/Pavel-Sporcl-Paganiniana-Tour-2021
https://rezervace.sedlec.info/
mailto:krejci@sedlec.info


 

  

Školní budova gymnázia se po krátkém oživení na konci školního roku opět vrátila 
do ticha. Žáci i učitelé si užívají zasloužené volno, aby zrelaxovali po velice nestan-
dardním školním roce a nabrali síly na ten další.  

Jako nová ředitelka vstupuji do prostředí, nad kterým se mi tají dech – z krásy 
obnovené stavby, z respektu ke všem, kteří se zasadili o to, že tato škola je uznáva-
nou součástí vzdělávací soustavy na Kutnohorsku a, nebudu lhát, i z trémy z nové 
situace. Oproti běžné škole mám ale výhodu: to, že mohu své obavy svěřit do Božích 
rukou, mi připomíná kříž přímo nad mým pracovním stolem. 

Poklid ve škole je ale jenom zdánlivý. Pan školník nelení a opravuje, bílí, či shání 
údržbáře pro opravu jednoho z kotlů a paní uklízečky pilně pracují na tom, aby 
v září prostory školy zářily čistotou. Paní sekretářka poskytuje možnost osobní ko-
munikace v nově zavedených prázdninových úředních hodinách, je v čilém kontaktu 
se všemi, kteří i o prázdninách potřebují nějaké potvrzení či doklad a připravuje 
podklady pro naše nové primány, kterých bude nakonec 28. 

Rychlejší připojení k internetu, údržbu stávající techniky a nastavení repasova-
ných počítačů, které škola získala darem od ČSOB, zařídí náš pan správce. Faktury 
i objednávky směřují za paní účetní, která je ochotná – stejně jako ostatní výše jme-
novaní – poradit nové paní ředitelce i během své dovolené. 

Postupem času se ujasňují novinky, které přinese nový školní rok. Ráda bych 
napsala, že školní rok konečně proběhne bez omezení a dopadů světové pandemie, 
ale to bohužel nikdo neví. Můžeme však doufat, že mírná počáteční protiepidemická 
opatření zabrání větším komplikacím v zdravotně rizikovém podzimním období. 
Také proto je zatím nařízeno pouze časově omezené testování, a zároveň se nemusí 
testovat žáci, u kterých se předpokládá nižší riziko onemocnění či přenosu nemoci. 
To jsou žáci s ukončeným očkováním nebo ti, kteří předem absolvují test na testova-
cím místě. Věřím, že každý, koho se to týká, zvládne drobné nepohodlí při samot-
ném testu, a tím přispěje ke snížení komplikací ve výuce. 

Dobrou zprávou je, že ve třídách nemáme předepsané roušky ani respirátory 
(budeme dostatečně větrat). Ve společných prostorách školy je zakrytí dýchacích 
cest povinné, stejně jako to platí pro všechny občany jinde v uzavřených prostorech. 
Mějme, prosím, na paměti, že toto malé omezení nám může pomoci v prvních 
dnech eliminovat riziko pozdějších větších omezení, protože doufáme, že se případ-
né problémy již nebudou řešit plošně. Věřím, že všichni – děti, rodiče i učitelé – 
vidíme cíl toho všeho, a tím je možnost zajištění klidného a standardního prostředí 
pro vzdělávání. 

První školní den proběhne také z důvodu testování trochu neobvykle: místo tra-
diční společné mše svaté bude každá třída zvlášť překonávat hranici mezi prázdni-
nami a školními dny a toto putování ukončí v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce 
Páně přijetím požehnání od spirituála školy.  

Již mimo školní akci se zájemci i jejich rodiny mohou zúčastnit mše svaté 
v kostele svatého Jakuba v 18:00. Zde budeme spolu s farníky prosit o dary a požeh-
nání pro celý školní rok. Do svých proseb zvláště zahrneme naše nové žáky i peda-
gogy. Na naší škole bude nově působit Mgr. Marie Knappová jako učitelka biologie 
a chemie a latináři Mgr. Kateřina Hájková, Mgr. Jiří Klečák a Mgr. Lucie Špačková. 

Připomínám, že v klášterním kostele je do 10. září k vidění výstava studenstvých 
výtvarných prací na téma Labyrint světa a ráj srdce. 

Na závěr vyprošuji všem našim žákům i učitelům, aby při poznávání zákonitostí 
běhu stvořených věcí dovedli rozpoznat stopy Boží přítomnosti.  
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Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Zuzana Šimůnková, ředitelka školy 
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Oblastní charita Kutná Hora 

Příměstský tábor Střediska Na Sioně 
Na konci července uspořádalo Středisko Na Sioně tradiční prázdninový týden. Zá-
jem byl velký. Na programu byly nejen osvědčené aktivity jako bowling, golf nebo 
koupání v aquaparku, ale i nové zážitky. V kolínském kině jsme zhlédli naučný film 
o planetě Zemi a v praž-
ském muzeu NAFILM jsme 
se zúčastnili programu 
o historii animovaného fil-
mu. Animaci jsme si také 
mohli vyzkoušet.  

Všechny aktivity prázd-
ninového týdne byly zamě-
řené na rozvíjení sociálních 
dovedností našich dětí. Ob-
jevily se i nové nebo nároč-
nější sociální situace, na 
kterých jsme si ukázali, jak 
se v nich zachovat, co dělat 
nebo naopak nedělat.  

Děti se například setkaly 
se situací, že mohou mít rozdílné názory. Ukázali jsme si, že to nemusí vést ke konci 
kamarádství, ale k vzájemnému respektu. S pomocí asistenta si zkusili podívat se na 
situaci očima druhého a lépe ji pochopit. 

K přepravě jsme kromě vlaku mohli využít i služební auto, zakoupené z výtěžku 
Tříkrálové sbírky, což velmi usnadnilo realizaci některých výletů.  

Velké díky patří vedle kolegyň také asistentům a dobrovolníkům, kteří se výbor-
ně zhostili úlohy parťáků dětí. Bez nich bychom mohli pestrý program prázdninové-
ho týdne jen těžko uskutečnit.  

za Středisko Na Sioně Míša Jandejsková a Eva Saláková 

Morava, tornádo a ohromující síla lidské solidarity 
„Když vidíte, jak se vám chodidla odlepují od země, nevíte, jestli si vás k sobě nepo-
volal Bůh. Nikdy bych nevěřila, jak vteřina může být dlouhá,“ říká paní Květa 
z Lužic. 

Bezprostředně po ničivém tornádu, které se prohnalo vesnicemi jižní Moravy, 
vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku na pomoc zasaženým lidem, uspořádala kon-
cert ve spolupráci s Českou televizí a týmy charitních zaměstnanců a dobrovolníků 
měsíc po katastrofě stále pomáhají přímo na místě s obnovou domovů. Týmy psy-
chologů a krizových interventů doprovází obyvatelé zasažených oblastní v těžkých 
chvílích. Mnoho jednotlivců i firem se do pomoci zapojilo napříč celou republikou, 
proto dáváme vědět, jak vypadá sbírka a jak se s ní dále nakládá:  

K 24. srpnu byl výtěžek finanční sbírky na pomoc Hodonínsku a Břeclavsku 
340 668 469 Kč. Aktuální finanční pomoc konkrétním rodinám prostřednictvím 
1 340 uzavřených darovacích smluv byla k 24. srpnu 200 090 000 Kč.  

Veškeré další informace a možnosti podpory najdete na webu dchb.charita.cz/
pomoc-po-tornadu.  

Marcela Mommersová 

https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/
https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/
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Dny otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor Centra Přístav  
Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří nově zrekonstruované budovy Centra 
Přístav kutnohorské charity na adrese Jiřího z Poděbrad 289. Veřejnosti nové pro-
story představíme v pondělí 20. září od 9:00 do 17:00, v úterý 21. září od 9:00 do 
15:00 a ve středu 22. září od 9:00 do 15:00. Můžete si prohlédnout denní místnost 
služby sociální rehabilitace, cvičnou kuchyň s jídelnou, dvorek, textilní, výtvarnou 
a keramickou dílnu a dřevodílnu. Komentovaná prohlídka celé budovy se uskuteční 
vždy v 10:00 a 13:00.  

Centrum Přístav poskytuje služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutickou 
dílnu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Výrobky našich klientů budou vystavené v zasedací místnosti v přízemí a budete si 
je moci také zakoupit. 

Stěhujeme charitní šatník z Trebišovské ulice 
Zaměstnanci střediska Atrium mají v tuto chvíli plné ruce práce, protože třídí, pře-
bírají, balí. Charitní šatník se stěhuje z Trebišovské ulice za hlavní poštou do nových 
prostor v Tylově ulici v centru města. Z tohoto důvodu je od 16. srpna do odvolání 
šatník uzavřen. O znovuotevření již na nové adrese vás budeme informovat. 

Přestěhování služeb pro lidi bez domova 
V jarních měsících jsme přestěhovali služby Střediska Atrium pro lidi bez domova 
z Trebišovské ulice do městské části Kutné Hory Sedlec. Nová adresa poskytování 
služeb je Cihlářská 17. Při této příležitosti jsme také vydali článek o lidech bez do-
mova, o tom, proč naši kolegové pomáhají právě bezdomovcům. Dozvíte se, kolik 
lidí bez domova žije v Kutné Hoře a okolí a že existují i příběhy s dobrým koncem. 
Článek najdete na webových stránkách kh.charita.cz. 

Marcela Mommersová 

Marcela Mommersová 

Marcela Mommersová 

Chaloupka družiny Concordia 
Na chaloupku Concordie nás 19. července vyrazilo celkem 30 holek. Tentokrát jsme 
byly ubytované na zcela novém místě, a to na faře v  Písařově u Králík. Hned první 
den nás čekalo setkání s místním šerifem – zjistily jsme, že jsme součástí vesnice na 

Divokém západě. Následující den nás přišel 
navštívit vůdce banditů Davy Jones, který dal 
mimo jiné našeho nového přítele šerifa zavřít 
do vězení. Jones nastolil na táboře tvrdý re-
žim, kterému nebylo radno se vzpírat, naštěs-
tí jsme ale mezi sebou měli odvážného vice 
(pomocníka šerifa), který dal dohromady ves-
nický odboj. Společně jsme vymyslely, že kru-
tého Davyho uspíme uspávacím lektvarem, 
který zamícháme do jídla. Vůdce banditů ale 
snědl jídla nezvykle mnoho, a tím se spánek, 
který měl trvat pár hodin, změnil na spánek 
věčný. S ostatními bandity jsme v neděli 
svedly závěrečnou vítěznou bitvu. Kromě to-

hoto boje jsme také stihly obdivovat krásy Jeseníků a Orlických hor, například jsme 
navštívily rozhlednu na Křížové hoře, ze které byl výhled i do Polska. 

Anička Šustková 

Napsali jste... 

http://www.kh.charita.cz


 

  

Příměstský farní tábor je za námi 
To byste jistě nevěřili, kolik zábavy se dá zažít na příměstském farním táboře!  

Letošní tábor se konal od 16. do 20. srpna v prostorách klášterní zahrady. Děti se 
snažily pomoci Sherlocku Holmesovi najít ztracené korunovační klenoty královny 
Alžběty II. Věrný Sherlockův pomocník John H. Watson byl zrovna naneštěstí 
v preventivní karanténě, a to z důvodu podezření na Covid-19. A tak Watsona muse-
li nahradit táborníci, tedy 17 šikovných a statečných chlapců a děvčat, a 7 táboro-
vých vedoucích (jmenovitě: Barunka, Danča, Deborka, Sára, Patricie, Dan a Kuba). 

Hned na začátku týdne jsme našli na klášterní zahradě inzerát Sherlocka 
s nabídkou, zda bychom nechtěli být zmíněnými Sherlockovými pomocníky. A 

Buď můj život jedna Boží chvála, … 
… slastí Kristus, chotí Církev, tužbou ctnosti krása a mzdou lidu spása. Toto je citát 
Antonína Cyrila Stojana, jenž se zasloužil o povznesení Velehradu jako poutního 
místa. Také vystihuje náš pocit po týdnu stráveném na setkání Kána 2021.  

Kána je týdenní setkání pro páry (nejen manželské), které se chtějí vysmeknout 
z každodenního stereotypu, chtějí prohloubit vzájemnou lásku i lásku k Bohu. Vy-
chází z křesťanského pohledu na manželství a je otevřeno párům z různých křesťan-
ských církví. Připravuje ho komunita Chemin Neuf, charismatické společenství 
s ekumenickým zaměřením (pochází z Francie a v naší zemi působí od roku 1998). 
Je možné se ho zúčastnit pouze jednou za život, což je pro nás nejdřív trochu záha-
da.  

A není poslední. Než se vydáváme na cestu, téměř netušíme, co nás čeká, koho 
potkáme a jaký bude program. A ani co všechno si sbalit s sebou.   Těšíme se na to, 
co je před námi, jako malé děti na Štědrý den, když napjatě očekávají, co bude večer 
v balíčcích pod stromečkem. A nejsme zklamaní. Už přivítání při příjezdu nás mile 
překvapí a člověk si pomalu začíná připadat jako by přijel mezi dobré přátele.  

Program je od samého začátku velice nabitý. Brzy na začátku týdne však získává-
me pocit, že už rozumíme jeho skladbě a nemůže nás nic překvapit… Opak je prav-
dou! Každý den vše nabírá na síle, a to nejen ve smyslu zážitků světských, ale přede-
vším duchovních. Všechny činnosti do sebe postupně zapadají jak zubatá kolečka.  

Času není nazbyt, a tak každý den snídáme už v sedm hodin ráno. Během dne 
máme prostor využít čas v páru, s Bohem i s jinými lidmi, ať už na přednáškách, na 
mši nebo ve skupince. Po celou dobu je o nás výborně postaráno ve všech směrech. 
Jsme obklopeni atmosférou přijetí, která nám umožňuje bez obav účastnit se všech 
nabízených aktivit, které jsou zároveň dobrovolné. I když jsme oba introverti, cítíme 
se tady opravdu dobře. Poslední bod programu obvykle končí v deset hodin večer. 
Pokud nejsme příliš unaveni, navštívíme ještě „Kána-bar“ a nad sklenkou výborné-
ho vína od místního vinaře rozmlouváme o prožitém dni, životní cestě členů komu-
nity a dalších zajímavých tématech.   

Společný čas je velmi intenzivní a inspirativní, vzájemně se o sobě dozvídáme 
mnoho nového, obnovujeme svůj manželský slib a snad dovolujeme Stvořiteli, aby 
v našem vztahu proměnil vodu ve víno (Jan 2,1-11).  

Na konci týdne už nám je záhada „jednou za život“ víceméně jasná a říkáme si, 
jak by bylo krásné prožít to celé znovu. Přáli bychom každému, aby mohl také této 
záhadě přijít na kloub.   

A komu bychom Kánu doporučili? Všem párům bez dětí i s dětmi (pro ně je při-
praven samostatný program), mladým, starším, ale i řeholním sestrám nebo kně-
žím… 

Děkujeme P. Uhlířovi za doporučení, komunitě a všem, kdo se o nás starali, za 
veškerou péči.  

16 

Evča a Přemek Jiříkovi 
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Dana Brandejská 

tak jsme si zabalili kufr, obstarali cestovní pas a prošli skrz bezpečnostní kontrolu 
na letišti až do letadla. Při letu sice byly drobné turbulence, ale jinak proběhl více 
méně klidně. Na palubě se podávalo i chutné občerstvení servírované milými 
stevardkami, které však mluvily pouze anglicky. Po přistání následovala prohlídka 
Londýna s velmi příjemnou slečnou průvodkyní, která ale opět mluvila jen anglicky. 
Ještě štěstí, že se mezi námi našla šikovná tlumočnice!  

Paní průvodkyně nás dovedla až k Sherlockovu domu: 221B na Baker Street, kde 
nám nechal Sherlock jeden z mnoha videovzkazů. Navštívili jsme Buckinghamský 
palác, viděli skrz okno královnu Alžbětu II. nebo jsme se snažili dostat přes řeku 
Temži. Další dny nás Sherlock různě zkoušel, zda jsme odolní vůči místnímu chlad-
nějšímu počasí a také zda jsme dostatečně inteligentními jedinci. Vše si ověřoval 
všemožnými hádankami a fyzickými úkoly zdatnosti. Postupně nás tak připravoval 
na finální zkoušku, a to chytit Moriartyho, který se s korunovačními klenoty ukryl 
do chrámu svaté Barbory. Čekal nás tedy urychlený průchod skrze přemisťovací 
dveře z Londýna do Kutné Hory a okamžitý zásah. Velice obtížný finální úkol jsme 
společnými silami všichni zvládli. Za odměnu dostali šikovní Sherlockovi pomocníci 
perfektní dárek: 
správnou detektivní 
lupu. Nechyběl ani 
diplom či pravá kut-
nohorská zmrzlina. 

Na závěr bychom 
chtěli poděkovat 
všem, kdo se na tá-
boře jakkoli podílel. 
Ať už šlo o pomoc se 
stavěním stanů či 
s například krme-
ním našich hlado-
vých a vysílených 
krků po plnění ná-
ročných úkolů. Bez 
vás bychom v Lon-
dýně jistě nepřežili 
ani den. Velké díky patří Patricii Koubské za úžasné katecheze a organizaci celého 
tábora. Tábor sice s pátkem skončil, ale snad můžu za všechny vedoucí prozradit, že 
už teď se těšíme na rok příští. Tak na brzkou viděnou!   

Cykločundr: reportáž první 
První den jsme vlakem přijeli do Chocně. Z Chocně jsme jeli na kole do Liberka, kde 
na nás čekala fara u kostela. Cesta byla velice vysilující, a tak jsme šli spát brzo. Celý 
cykločundr jsme měli téma Svatý Pavel. Každý den jsme měli slovo na den. Nějaké 
moudro, podle kterého jsme se mohli celý den řídit. Druhý den ráno jsme rychle 
vyrazili na kola, protože mělo odpoledne pršet. Když jsme přijeli z kol, museli jsme 
si nechat chvíli volno abychom se trochu zregenerovali. Po odpočinku jsme hráli 
hry, najedli jsme se a šli spát. Třetí den byl odpočinkový. Na kola jsme nejeli, proto-
že nás bolely nohy. Bavili jsme se, hráli hry, modlili se a byli jsme se také podívat na 
kostel. Čtvrtý den jsme vyrazili dopoledne na kola a dojeli do Chocně a z Chocně 
vlakem do Kutné Hory. Mně se velice cykločundr líbil. Duchovně mě to hodně po-
vzbudilo a zábava byla, takže za mě vydařené.   Pavel Vocl 
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Amálie Nováková 

Cykločundr: reportáž druhá  
Naše dobrodružství začíná 21. srpna na nádraží v Kutné Hoře. Živě si vybavuji de-
taily. Po příjezdu vlaku do Chocně vystupujeme a nasedáme na kola. Po několika 
kilometrech slavíme nádhernou mši v lese. U jezu se koupeme a pokračujeme k cíli, 
který je v Liberku na faře. Poté vybalujeme, večeříme a hrajeme hry, při kterých se 
k nám přidává Majda. Po modlitbě, hygieně a čtení o svatém Pavlovi usínáme.   

Druhý den vede cyklistická trasa z Liberku do Rychnova nad Kněžnou. 
V Rychnově nakládáme kola do aut a autobusem odjíždíme pod Velkou Deštnou. Na 
kolech vyjíždíme Velkou Deštnou a z rozhledny se kocháme krajinou, kterou stvořil 
Pán Bůh. Před tím, než jsme 
sjeli dolů, nám pan farář slíbil, 
že už pojedeme jen z kopce, ale 
bylo to i do kopce a někdo pro-
hlásil, že „pan farář neříká 
pravdu,“ protože jsme nejeli jen 
z kopce.   U kostela svatého 
Matouše obědváme a jdeme si 
prohlédnout Vesmír (Diecézní 
centrum života mládeže). 
V kostele svatého Matouše má-
me mši svatou. A i přesto, že byl 
kostel poškozen, je nyní útulný. 
V Liberku hrajeme spoustu 
krásných her a po čtení jdeme 
spát. 

Třetí den můžeme vstát poz-
ději. Po snídani máme témátko 
o svatém Pavlovi. Před obědem 
hrajeme hry, například zabíje-
nou. Jmenuje se tak, neboť se 
při ní stalo mnoho úrazů, ale 
přesto je stále oblíbená. Také 
jdeme pěšky do kapličky 
v Prorubkách, kde máme mši 
svatou. Potkali jsme rodiče pa-
na faráře, kteří nám dali dobro-
ty na cestu, vrátili jsme se zpět 
na oběd. Po obědě máme poled-
ní klid, během kterého jsme měli možnost jít ke zpovědi. Odpoledne hrajeme hry, 
například ocásky, a jdeme se podívat do místního kostela zasvěceného svatým Petru 
a Pavlovi. Měli jsme i historický výklad. U ohniště si odpovídáme na otázky ohledně 
křesťanství, života. Někdo se zeptal, „proč jsou šmoulové modří a nenosí trička?“ Po 
večeři se díváme na film o svatém. Pavlovi. Jdeme spát. 

Čtvrtý den vstáváme v 7:00 a balíme se. Po snídani hrajeme hry a čekáme na to, 
než nám řeknou vedoucí: „jedeme“. Po nějaké době pro nás přicházejí se slovy: 
„jedeme.“ Ale začíná pršet, a tak se vracíme hrát hry, ale asi za pět minut opravdu 
jedeme domů. Tentokrát opravdu z kopečka, z Liberku až do Chocně. V Chocni na-
stupujeme na vlak. V Kutné Hoře na nádraží se loučíme. 

Děkuji všem, kdo se podíleli na tak úžasné akci jako je cykločundr. 
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Doba stvoření 
Letos v létě se mi dostala do ruky praktická příručka Péče o životní prostředí v církvi 
vydaná v roce 2012 Českou křesťanskou environmentální sítí. Příručka je skutečně 
praktická, rady jsou velmi hutné a požadavky náročné. Zaujalo mě i to, že vlastně 
předběhla encykliku Laudato si asi o tři roky.  

I když se mnoho z nás, osobně nebo ve společenství, snaží reagovat na potřebu 
ochrany životního prostředí, je ještě mnoho věcí, které neděláme nebo vidíme jako 
nereálné. Být šetrný k životnímu prostředí často klade nároky na změnu životního 
stylu. Změnu životního stylu u sebe si můžeme nějak nastavit. Změnu ve společen-
ství musíme vykomunikovat, prosadit a také se smířit s tím, že se nebude líbit všem 
nebo se nebude jevit v dnešním životním tempu reálně. Ráda vzpomínám na zimní 
výzdobu kostela ze sušených květin rostoucích tady u nás. Ekologické gesto, které 
předběhlo dobu, bylo postavené na obětavosti a zájmu jedné nebo dvou osob. Ne-
vím, zda je reálné totéž požadovat dnes.  

Ekologické požadavky zvyšují nejednou nároky i na finance. Například zboží 
s certifikátem Fairtrade může mít pro některé svou cenou charakter luxusu. Pak ho 
koupí nanejvýš občas, aby podpořili dobrou věc, ale nestane se nedílnou součástí 
jejich domácnosti. Dalo by se ještě pokračovat úvahami o tom, jak organizovat akci, 
aniž se použije jednorázové nádobí, jak zvládnout praní a žehlení bavlněných ubru-
sů, když vidíme, že není kapacita a praní v prádelně je dražší než papírový ubrus. 
Případně, jak nezkazit atmosféru při společném úklidu hlasitým přemýšlením 
o tom, kolik saponátu nalít do kbelíku, když každý vidí únosnou mez někde jinde. 
Vždyť dobrá atmosféra při práci je také součást životního prostředí, nebo ne?  

Cílem mé úvahy není dospět k závěru, že tedy máme na všechno rezignovat. Na-
opak, každý si může najít své místo, svůj kousek, kterým může ke zlepšení péče 
o planetu přispět. Krok za krokem, pomalu a vědomě. Proto se každoročně v ekume-
nickém společenství světové církve slaví od 1. září do 4. října Doba stvoření, kterou 
již třetím rokem papež František doporučuje ke slavení v Katolické církvi. Hlavním 
dnem modlitby za stvoření je 1. září. Řada z nás má v tento den celou řadu jiných 
starostí, neboť je začátek školního roku. Nic nebrání modlit se za stvoření kterýkoliv 
jiný den v tomto období babího léta, ať už formou meditace v přírodě či závěrečnou 
modlitbou encykliky Laudato si. Věřím, že se nám díky upřímné modlitbě i s našimi 
nedokonalostmi podaří Zemi dobře spravovat a vyprosit požehnání pro všechny, 
kteří k tomuto úkolu přistupují poctivě bez ohledu, zda stojí na pozici velkého vlivu 
nebo se pohybují „jen“ ve svém malém prostoru.  

Modlitba křesťanů a celého stvoření 
Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou 

tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. Tobě buď chvála! Synu Boží, Ježíši, Tebou byly 
stvořeny všechny věci. Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, stal ses sou-
částí této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Dnes jsi živý v každém 
tvoru slávou svého vzkříšení. Tobě buď chvála! Pane, Bože Trojjediný, skvoucí 
společenství nekonečné lásky, nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde 
všechno mluví o Tobě. Probuď naši chválu a vděčnost za každou bytost, kterou jsi 
stvořil. Daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni se vším, co existuje. Bože lásky, 
ukaž nám naše místo na tomto světě jakožto nástrojům tvého citu vůči všem bytos-
tem této země, protože ani jedna z nich není Tebou zapomenuta. Osviť držitele mo-
ci a peněz, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, milovali obecné dobro, podporova-
li slabé, a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí: Pane, ujmi se nás 
svou mocí a svým světlem k záchraně každého života a přípravě lepší budoucnosti, 
aby přišlo Tvé království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Tobě buď chvála! 
Amen. 

Marie Macková 
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Co vás vedlo k tomu, že jste se při-
hlásila na místo ředitelky kutno-
horského církevního gymnázia? 
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele 
školy se v čase sešlo s mým rozhodnu-
tím z rodinných důvodů změnit po 
23 letech místo. Z maminky dvou školá-
ků se ze mě stala matka dvou samostat-
ných dospělých mladých lidí a, podobně 
jako v jiných rodinách, se má péče pře-
souvá ke starší generaci, což znamená 
dojíždění do jiného města.  

Mé dosavadní pracovní zkušenosti 
mi dávaly naději, že vedoucí funkci 

zvládnu – na předchozí škole jsem pů-
sobila nejen jako pedagog, ale i jako 
koordinátor informačních a komunikač-
ních technologií a koordinátor několika 
evropských projektů, což obnášelo i fi-
nanční plánování či řízení většího týmu 
lidí.  
 
Hraje ve vašem rozhodnutí něja-
kou roli to, že je škola v Kutné 
Hoře? Máte k tomuto městu něja-
ký vztah? 
Místo jsem hledala cíleně v Kutné Hoře, 
protože zde žije babička mých dětí. Při 

Rozhovor se Zuzanou Šimůnkovou 

Zuzana Šimůnková je od 1. července letošní-
ho roku ředitelkou Církevního gymnázia 
v Kutné Hoře. Jejím předchozím působištěm 
bylo Gymnázium Havlíčkův Brod, kde půso-
bila více než dvacet let a kde se kromě výuky 
matematiky a informatiky věnovala nada-
ným dětem; v minulém roce získala ocenění 
Učitel Vysočiny. Pochází ze Slovenska, odkud 
odešla do Prahy studovat Matematicko-
fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Více 
než dvacet let žije s rodinou nedaleko Světlé 
nad Sázavou.  

Po všechny dny 
Svatý Matouš zakončil své evangelium těmito Tvými slovy: „Já jsem s vámi po 
všechny dny až do skonání světa.“ 

Vnímám Tvou blízkost, Ježíši, která je nesmírně obohacující a inspirující. Na-
prostá většina mých dnů je právě takových. Často se s Tebou dělím o radost, kterou 
prožívám, děkuji Ti za ni, chválím Tě a někdy Ti i zazpívám. 

A pak jsou dny, kdy Tě necítím tak blízko, prožívám těžké okamžiky, volám 
o pomoc a ta hned nepřichází. Jako bys na mě zapomněl, Pane. Zdá se, že jsem na 
všechno sama, a trpím víc než jindy. V těch chvílích skutečně nejsi vedle mě, ale 
neseš mě ve své náruči a když to poznám, uvědomím si, že bez Tebe vážně nedokážu 
vůbec nic. Zaplaví mě pocit vděčnosti a ještě větší lásky k Tobě, Pane. A přicházím 
na to, jak důležité jsou právě ty dny a noci, kdy mi není úplně dobře, cítím se zraně-
ná, nemilovaná, opuštěná. 

Tvoje utrpení bylo mnohem horší. Ty, jediný svatý na tomto světě, jsi trpěl za 
nás, kteří tolik hřešíme. Nejtěžší situaci svého pozemského života jsi zvládl díky své 
poslušnosti, modlitbě, víře, naději a lásce. 

Dej i nám tyto dary v takové míře, abychom Ti mohli sloužit a milovat Tě pro 
Tebe samého i v lidech kolem nás. 

Jana Zelenková 



 

  

mém zaměstnání na Vysočině nebylo 
časově zvládnutelné poskytovat jí po-
moc, kterou čím dál více potřebuje. 
 
Jaký máte postoj vůči křesťan-
ství? Co pro vás znamená, že je 
škola církevní? A případně, jakou 
roli pro vás hraje víra ve vašem 
profesním životě? 
Křesťanství pro mě v širším smyslu 
představuje morální a kulturní základ 
naší společnosti a v úzkém smyslu je 
základem mého života, protože jsem 
praktikující katolička. Proto se také sna-
žím uplatňovat křesťanské principy ve 
všech situacích, včetně těch profesních. 

Z toho, že je škola církevní, jsem mě-
la ze začátku obavy a respekt. Musela 
jsem hodně zvažovat, zda zvládnu náro-
ky kladené na ředitele církevní školy. 
Pomohlo mi si uvědomit, že kromě zku-
šeností z vesnické farnosti mám zkuše-
nosti i ze života církve ve velkém městě 
jako je Praha, kde jsem byla za studií 
biřmována, nebo jako jsou slovenské 
Košice, kam se vracím za svojí rodinou. 
Velice mě uklidnil fakt, že škola má spi-
rituála. Již nyní mohu konstatovat, že 
pater Tobek je pro mě velkou oporou. 

Další obavy plynuly z jiného způsobu 
financování, ovšem toto ve velké míře 
nese na svých bedrech účetní Václava 
Otrubová, na kterou se mohu spoleh-
nout. 
Přípravy na školní rok vrcholí: 
Jak jste se „zabydlela“ 
v ředitelně, jak jste spokojená se 
započatou spoluprací s novými 
kolegy, jak se vám líbí prostředí, 
ve kterém pracujete? 
Prostředí bývalého kláštera sester vorši-
lek mě uchvátilo. Velice si vážím mož-
nosti pracovat v atmosféře, kterou 
v sobě má. Je možné, že v ruchu školní-
ho roku nebude čas zvednout hlavu, ale 
nyní vždy při odchodu ze ztichlé budovy 
obdivuji práci všech, kteří se v minulosti 
i v současnosti zasloužili o to, aby tyto 
prostory nezchátraly, ale žily dál. 

Od svého nástupu na začátku čer-

vence pracuji na tom, abychom bez oh-
ledu na změnu ve vedení školy začali 
nový školní rok hladce. Zatím spolupra-
cuji zejména s nepedagogickými pracov-
níky, chystáme školu po technické 
stránce, pedagogové čerpají dovolenou. 

Velice si cením vstřícnosti dalších 
členů vedení školy, kteří svojí dovole-
nou několikrát přerušili a pomáhají mi 
zorientovat se v nové situaci. Se všemi 
pedagogy se poprvé pracovně setkám 
25. srpna a věřím, že společně připraví-
me pro naše žáky zajímavý školní rok. 
  
S jakými vizemi a očekáváními 
vstupujete do prvního školního 
roku? Máte nějaké obavy? 

Vize pro další rozvoj školy rozsahem 
bohužel překračuje možnosti našeho 
rozhovoru. Nicméně určitě mohu zmí-
nit, že v tomto školním roce se chceme 
zaměřit na problematiku komunikace. 
Zahrnuje jak komunikaci uvnitř školy 
(mezi žáky, učiteli a rodiči), tak i smě-
rem k veřejnosti – jak farní, tak i širší. 
Věřím, že mnoha problémům lze přede-
jít, nebo je alespoň zmírnit, snahou 
o dialog. I z mapování situace na škole, 
které proběhlo v rámci aktivit nadační-
ho fondu Eduzměna na Kutnohorsku, 
vyplývá potřeba věnovat se více komu-
nikaci ve všech výše zmíněných aspek-
tech. Na školní rok se těším, a i když se 
od počátku setkávám s překážkami 
a musím řešit trochu nestandardní pro-
blémy, tato práce mě baví. Matematika 
a informatika mě naučily nevzdávat se, 
řešení problémů je jejich podstatou. 
Nicméně, asi jako každý, kdo absolvuje 
výraznou změnu ve svém profesním 
životě, pociťuji obavy z toho, abych vše, 
co se ode mě čeká, zvládla.  

Chci poděkovat všem, kteří se ke 
mně připojují v modlitbách, protože 
věřím, že s Boží pomocí, o kterou prosí-
me, společně zvládneme zachovat a roz-
víjet podnětné prostředí pro naše žáky. 
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Byl jednou jeden zámek a v něm bydlel pan Otazník a jeho žena Tečka. Měli jedinou 
dceru, která se jmenovala Upřímnost. Zámek visel na velké bedně, ve které byla lá-
hev, skleněná tabulka a dřevěná lať.  

Upřímnost a její otec Otazník si spolu rádi povídali. Pan Otazník třeba řekl: „Jak 
dlouho se chodí se džbánem pro vodu?“ – a Upřímnost odpověděla: „Dokud nezave-
dou vodovod.“ Nebo: „Co se stane, když jeden přivede osla do Paříže?“ – „V Paříži 
bude o dva osly víc.“ – „Kdo miluje žábu?“ – „Ten kdo si sám sedí na prameni.“ – 
A pak přišla maminka Tečka a řekla: „Večeře.“ A bylo to.  

Čas plynul a Upřímnost byla čím dál tím upřímnější. Maminka Tečka jí řekla: 
„Pomalu by sis měla vybrat, co budeš dělat. Doby, kdy bys mohla být celý život jen 
Upřímnost v domácnosti, jsou pryč. Porozhlédni se kolem a zabývej se tím.“ Upřím-
nost vlezla do bedny a přemýšlela o své budoucnosti.  

Nejdřív jí přišlo, že by si mohla vzít za manžela rum a bydlet s ním v láhvi. Tak 
by se i uplatnila – po vypití takové láhve se upřímnost přece leckdy dostaví… Ale 
taková kariéra ji moc nelákala.  

Skleněnou tabulku by Upřímnost mohla pokrýt z jedné strany tmavou vrstvou 
a vytvořit tak zrcadlo. Máloco je upřímnější než zrcadlo, obzvlášť po ránu. Ale 
upřímnost zrcadla je náročná fyzikálně, psychologicky i co se týká interpretace – 
a té naší Upřímnosti přišla nad její síly. Upřímně, přišlo jí to nad své síly.  

Dlouho koukala na lať a nakonec to vymyslela. Udělá z latě vodováhu a sama bu-
de tou bublinkou, která přece nikdy nelže! Sice bude pořád odpovídat na tutéž otáz-
ku, ale zato odborně. Odsud sem je to v pořádku, jinak je to nakřivo… a tečka.  

Pro vás, milí čtenáři, kteří jste četli i minulý farní Zpravodaj, asi nemusím dodá-
vat, že právě bublinka ve vodováze je správná odpověď na položenou otázku. Bub-
linka ve vodováze je Upřímnost po dosažení plnoletosti. Děkuji za zaslané odpovědi! 

O jedné Upřímnosti (místo fejetonu) 

Václav Schuster 

Kalendář akcí 

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

St 01. 09. Zahájení školního roku CMŠ (mše sv. v 9:00 – klášterní kostel) 

St 01. 09. Zahájení školního roku CG (mše sv. v 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 09.   Uzávěrka přihlášek na pouť do Šaštína 

Pá 03. 09.   Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 09.   Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 09.  Fatimská pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 04. 09. Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

So 04. 09.  Zahájení sbírky na svatobarborské zvony (12:00 – kaple Božího těla) 

So 04. 09. Žehnání Pošťákovy kapličky ve Zhoři (18:00) 

So 04. 09. Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 05. 09.  Poutní mše svatá v Chlístovicích (7:30) 

Ne 05. 09.  Posvícení v Hraběšíně u kapličky (10:45) 22 



 

  

Pá 10. 09. Společenství dětí 11 – 14 let (19:00 – arciděkanství) 

Pá 10. 09. 
Galavečer houslí a varhan; Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř  
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

Pá 10. 09. 
Adorace za víru a lásku v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

  11. – 12. 09. Dny evropského dědictví  

So 11. 09.  Noční koncert a prohlídka kostela v Gruntě (18:30) 

Ne 12. 09. Poutní mše svatá v Nové Lhotě (10:45) 

Ne 12. 09. Kartička na četbu Nového zákona 

Ne 12. 09. Posvícení na Roztěži (15:00) 

Út 14. 09. Začátek výuky náboženství (16:00 – klášterní kostel) 

Út 14. 09. Jednání pastorační rady (18:30 – arciděkanství) 

St 15. 09. Uzávěrka přihlášek ke vzdělávání mladých od 12 do 19 let 

St 15. 09. Pouť do Šaštína: mše svatá s papežem Františkem 

Pá 17. 09. Koncert Pavla Šporcla (19:00 – sedlecká katedrála) 

So 18. 09. Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

So 18. 09. První schůzka k přípravě na biřmování (19:00 – IC Sedlec) 

So 18. 09. Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 19. 09. Sbírka na církevní školství 

Ne 19. 09.  Poutní mše svatá v Třeboníně (10:45) 

  19. – 21. 09. Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově 

Út 21. 09. Setkání zástupců společenství (18:45 – arciděkanství) 

Čt 23. 09. 
Přednáška Víta Mlázovského a Tomáše Krále o restauraci koster-
ní výzdoby (18:00 – sedlecká kostnice) 

Čt 23. 09. Začátek kurzu Alfa 

Pá 24. 09. Společenství dětí 11 – 14 let (19:00 – arciděkanství) 

So 25. 09. Poutní mše svatá ve Vlašském dvoře (8:00 – kaple sv. Václava) 

Ne 26. 09.  Poutní mše svatá v Malešově (7:30) 

Út 28. 09.  Výstava kopie staroboleslavského palladia ve Svaté Barboře 

Út 28. 09. Slavnost sv. Václava (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 28. 09. Začátek semináře Život v Duchu (19:15 – arciděkanství) 

Pá 01. 10. 
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření  
(od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 02. 10. Fatimská pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 23 



 

  


