Mše sv. na zakončení školního roku (9.00 – kostel sv. Jakuba)

So 27.6.

Kněžské svěcení Pavla Jägera (9.30 – katedrála Sv. Ducha
v Hradci Králové)

Po 6.7.

Primiční mše sv. P. Pavla Jägera (9.15 – kostel sv. Václava v Žamberku)

Út 12.7.

První mše sv. P. Pavla Jägera v Kutné Hoře + novokněžské požehnání (9.00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 19.7.

Poutní mše sv. v Křeseticích (11.00 – kostel sv. Markéty)

So 25.7.

Poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba (18.00)

25.7.
Ne 26.7.
26.7.

Varhanní koncert duchovní hudby – Michal Hanuš (19.00 – kostel
sv. Jakuba)
Svěcení sochy sv. Anny v Přítokách (11.00)

Koncert v chrámu sv. Barbory (19.00)

So 15.8.

Poutní mše sv. v kostele Matky Boží v Kutné Hoře (18.00)

15.8.

Varhanní koncert (18.00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 30.8.

500. výročí zvonu v Chlístovicích (15.00 – kostel sv. Ondřeje)

Út 1.9.

Zahájení školního roku (9.00 – kostel sv. Jakuba)

So 26.9.

Návštěva Svatého otce—nešpory v Praha

Ne 27.9.

Návštěva Svatého otce—mše sv. v Brně

Po 28.9.

Návštěva Svatého otce—mše sv. ve Staré Boleslavi

Vydáno:
Kontakt:

Milí farníci,
uzavírá se školní rok a společně s ním i na aktivity bohaté jarní měsíce. Rád
bych Vám ještě jednou poděkoval za ochotnou pomoc i trpělivost při jejich realizaci.
Doufám, že radost ze společné práce pro druhé a s druhými Vám byla také odměnou.
Do období prázdnin a dovolených bych vám rád popřál pokojný čas oddechu,
nového nadhledu a hlavně radosti moci být více i se svými blízkými.
„Pojďte i vy na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31)
P. Jan Uhlíř

Za posledních 20 let k nám nástupce sv.
Petra přijede už po čtvrté. Na tak malou zemi
s nevelkým počtem katolíků je to až neuvěřitelné. Skoro by se chtělo říci, že více než významné náboženské přítomnosti za to vděčíme spíše vnějším okolnostem či významným
světcům minulosti (pád totality, svatořečení
Zdislavy a Jan Sarkandra, oslavy sv. Vojtěcha
nebo nyní sv. Václava). O významu návštěvy
svědčí i pravděpodobnost, že je to na dlouho
dobu papežská návštěva poslední (dá se předpokládat, že papež z Brazílie či Afriky k nám jen tak nepřijede).
Daleko důležitější je však si uvědomit, že to není pouze návštěva státníka, ale
především návštěva pastýře. Návštěva někoho, kdo se s námi chce modlit, kdo za
nás cítí před Kristem zodpovědnost a chce nás proto osobně povzbudit ve víře. Je to
velká událost, které si možná ani my věřící moc nevážíme. Dokonce se ozývají hlasy,
že nestojí za to nikam jezdit, že bude zase pršet, že to v TV uvidíme lépe, atd.
Aby se návštěva Sv. otce stala i naší osobní událostí je nejdůležitější poctivě si
odpovědět na otázky související s naší vírou: kým je pro mě papež? Zda je pro mě
Benedikt XVI. pouze váženým intelektuálem, zajímavou „celebritou“ či pouhým
představitelem nejmenšího státu? Nebo věřím, že Bůh i prostřednictvím jeho osoby
(a to i přes lidské nedostatky) vede a chrání Kristovu církev? Že je to skutečný pastýř poslaný Ježíšem Kristem, jehož slova mám brát vážně?
Mnozí budou návštěvu papeže vnímat jako senzaci či zajímavost. My bychom
ji měli vnímat jako dar. Dar, kterým nás Bůh chce obohatit na naší osobní cestě víry,
ke které patří i radost ze života v církvi.
P.S.: Kutnohorská farnost se společně zúčastní mše sv. ve Staré Boleslavi.
Přihlásit se můžete v kostele (nejlépe do konce července).
P. Jan Uhlíř

Diecézní pouť v Králíkách

Út 25.8.

FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

SVATÝ OTEC V NAŠÍ VLASTI

Poutní mše sv. ve Zdeslavicích (15.00 – kaple sv. Anny)

Pá 31.7.

Zpravodaj

červen

Pá 26. 6.

3/2009

KALENDÁŘ AKCÍ

21. 6. 2009 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín.
Římskokatolická farnost—arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1,
Kutná Hora, 284 01, Telefon: 327 512 115, www.khfarnost.cz
P. Jan Uhlíř, tel.: 777 339 233, e-mail: januhlir@centrum.cz
P. Pavel Tobek, tel.: 604 701 114, e-mail: p.tobek@tiscali.cz
Pavel Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ PAVLA JÄGERA
V sobotu 27. června v 9.30 bude v královéhradecké katedrále Ducha Svatého
vysvěcen na kněze náš jáhen Pavel Jäger. Autobus do Hradce Králové bude odjíždět
v 7.30 od Billy. Primiční mši sv. bude novokněz celebrovat ve své rodné farnosti
v pondělí 6. července v 9.15 v kostele sv. Václava v Žamberku, kam jste též primiciantem srdečně zváni. První mši sv. v Kutné Hoře bude sloužit následující neděli 12. července v kostele sv. Jakuba v 9.00 hodin. Po mši sv. bude v kostele udělovat individuální novokněžské požehnání.
S vědomím, že Bůh povolává kněze ke službě svému lidu, provázejme našeho
Pavla v modlitbě a podle možností s ním i prožijme tyto dny Božího obdarování.
P. Jan Uhlíř

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST V KUTNÉ HOŘE
ZAKLÁDÁ CHRÁMOVÝ SBOR
Hledáme zpěváky všech hlasových skupin (soprán, alt, tenor a bas) ve věku od
20 – 45 let, tvořivé mladé lidi s chutí zdokonalovat se.
Repertoár bude tvořen hudbou od renesance až po 20. století se zaměřením na
styl a capella. Činnost sboru bude zahájena v září letošního roku.
Kontakt: Michal Hanuš, michalhanus@centrum.cz
Michal Hanuš

PREZENTACE FIRMY OTTO BOCK VE STŘEDISKU RANÉ PÉČE
OBLASTNÍ CHARITY KUTNÁ HORA
Dne 13. května 2009 se ve Středisku rané péče v Kutné Hoře v rámci Dne otevřených dveří konala prezentace firmy Otto Bock, která se zabývá vývojem a výrobou protetických, ortotických a rehabilitačních pomůcek.
K nám do střediska přijeli prezentovat tzv.
dětský program, který je určen pro děti
s postižením. Návštěvníci měli možnost vidět dva
typy dětských kočárků, autosedačku, chodítko, lehátko do vody a různé druhy polohovacích zařízení.
Pro ty, kteří se této prezentace nemohli zúčastnit, jsou v našem středisku k dispozici propagační materiály této firmy.
Markéta Sieglová

PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE DO KRÁLÍK

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PRF VE STŘEDU 3. 6. 2009

Pro všechny mladé platí pozvání k pěšímu putování na Horu Matky Boží
u Králík, kde se v sobotu 15. srpna koná celodiecézní pouť. Na cestu vyrazíme v pondělí
10. srpna. Přesuneme se vlakem do Javorníka, odkud půjdeme s plnou polní přes
Rychlebské hory a Kralický Sněžník přímo do Králík. Cena bude stanovena v závislosti
na počtu poutníků (půjde zejména o jízdné vlakem). V případě zájmu se ptejte nebo
hlaste u Katky Telecké.
Katka Telecká

Na osmém setkání pastorační rady byly zhodnoceny proběhlé události: Velikonoce, diecézní setkání ministrantů, pouť do Čáslavi, májové pobožnosti, farní den
s oslavou Oblastní charity ad. proběhly bez problémů a s větším či menším úspěchem – byly poznamenány pouze praktické připomínky pro příště.

KONCERT 25. ČERVENCE V KOSTELE SV. JAKUBA
Na koncertě v sobotu 25. července v 19.00 bych rád představil významná díla
varhanní literatury. Především se ale zaměřuji na hudbu inspirovanou liturgií.
V dějinách varhanní hudby nalezneme dva velké skladatele, kteří mají po této stránce
mnoho společného — Johanna Sebastiana Bacha a Oliviera Messiaena. Právě tyto
skladatele uvedu na připravovaném programu. Výběr skladeb bude sestaven podle
jednotlivých částí liturgického roku, tedy advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce
a Seslání Ducha svatého.
J. S. Bach intenzivně usiloval o pozvednutí a zvelebení liturgické hudby, tomuto
úkolu věnoval velkou část svého díla. Jeho skladby, hrané často koncertně, jsou ve
skutečnosti určeny pro liturgické účely. Slavná preludia, toccaty a fantazie se často
hrávají v úvodu bohoslužeb, na jejich konci zní Bachovy geniální fugy. Proto jsem se
rozhodl koncert uvést Preludiem D dur a ukončit fugou D dur.
Ve vnitřní části programu uslyšíme výběr z díla La Nativité (narození Páně)
skladatele O. Messiaena. Náměty jednotlivých skladeb tohoto cyklu se váží k době vánoční. Z jiného cyklu, Messe de la Pentecôte (Svatodušní mše) uslyšíme dvě části,
Communion – přijímání a La Sortie – Seslání Ducha svatého. Rád bych ještě připomenul, že v současné době probíhá v kostele sv. Jakuba menší údržba a ladění varhan,
snad tedy posluchači ocení v červenci kvalitnější zvuk nástroje.
Michal Hanuš
2

Dále byly projednány připravované akce:
* První svaté přijímání bude 14. 6. (v 9.00 u sv. Jakuba).
* Kněžské svěcení jáhna Pavla Jägera bude v sobotu 27. 6. v 9.30
v katedrále v Hradci Králové, z farnosti bude vypraven autobus – farníci jsou
zváni k účasti a budou informováni o podrobnostech cesty.
* Kutnohorská primice Pavla Jägera bude 12. 7. (v 9.00 u sv. Jakuba),
bližší informace budou v ohláškách.
* Poutní slavnost sv. Jakuba bude 25. 7. (v 18.00 u sv. Jakuba), součástí
bude koncert s dobrovolným vstupným, koláče a hlavně gratulace P. Vladimíru
Hronkovi k 65. narozeninám.
* K 1. 9. odchází P. Pavel Tobek do farnosti Kutná Hora-Sedlec.
Farnost se vydá na setkání s papežem Benediktem XVI. společně
28. 9. do Staré Boleslavi; do té doby se bude připravovat modlitbou na tento
úmysl.
Příští schůzka PRF bude předběžně 9. 9. 2009. Zapsal Vojtěch Macek
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PATNÁCTILETÁ

VARHANY V CHRÁMU SV. BARBORY A PAN VARHANÍK

Vážení a milí, také jste zvědaví, o kom je řeč? O oblastní charitě v Kutné Hoře. Před patnácti lety díky odvaze a víře
v dobrou věc vstoupila oblastní charita prvními nesmělými
krůčky do našeho města. Sama by to nedokázala, ale dostala
do vínku kmotřičku nebojácnou, houževnatou a pracovitou.
O úplných začátcích, které byly opravdu krušné, nemohu
svědčit – v té době jsem ještě „chariťačkou“ nebyla. Stala
jsem se jí v roce 1995 a proto si dovolím zavzpomínat.
Vzpomínám na naše první „Týny“, studentky – brigádnice. Byla to děvčata z rodinné školy, se kterou oblastní charita tehdy sousedila, takže to bylo téměř rodinné soužití.
A v některých případech i rodinná výchova. Nabídka charity
byla různorodá jako je dnes, jen v daleko menším rozsahu.
A tak jak je život různorodý, tak různí byli i naši klienti. Vzpomínám si na
paní vozíčkářku z Pečovatelského domu. Od mládí postižená, nikoho blízkého už
neměla. Tak nějak se stalo, že propásla kadeřnici, která za ní docházela. A ona potřebovala ostříhat. Díky vstřícnosti kadeřnictví jsme šťastně dorazily před „oficínu“.
Ale ouha! Schody! Avšak kadeřnice nelenila, vyšla za námi ven a celá procedura se
odehrála v pohodě venku. A ani nechtěla přijmout peníze!
Za ty roky se mi vybaví spousta lidí, které jsem potkala. Např. jistá paní, která
už měla potíže s pamětí a vyžadovala od nás ty peníze, které nám přece svěřila.
U další se nejen uklízelo, ale při každé návštěvě se ještě česal koberec. Pán, se kterým se mimo jiné chodilo na procházku, protože byl téměř slepý. Vzpomínám i na
pětiletého klučinu, který se jeden čas vodil ze školky k babičce, která byla po úrazu
a nemohla pro vnoučka chodit. Anebo charitní šatník, tehdy ještě v Masarykově ulici. V suterénu tzv. „gážisťáku“. Dvakrát vyplavený, tedy spíše zabahněný, vzpomínáte? A děti – dělila jsem se s nimi o svou kancelář, která byla zároveň i hernou pro
děti zdravé, i postižené. Nechtěla jsem tyto děti oddělovat. Naštěstí přes ulici bylo
ještě dětské hřiště.
A dva letní tábory v Marianu v Jánských Lázních. V roce 1997 jsem se ocitla
v roli kuchařky. Naštěstí jsme měli sebou i mužskou sílu spolu s několika praktikantkami. Další rok jsme si už museli vystačit se „skoro mužskými“. A děti – to nebyly žádní svatouškové. I když mě některé i po letech poznávají a hlásí se ke mně.
A co bylo výletů a menších akcí – to už ani nespočítám. Ráda na ty čtyři roky vzpomínám. Byla to opravdu práce všeho druhu, někdy bylo i do ouvej, ale nelituju.
Děkuji své milé šéfové Marušce Mackové (to je ta zmiňovaná kmotřička), která se zasloužila o to, že Charita v Kutné Hoře existuje už vzpomínaných 15 let.
A přežila mnoho jiných charit, které vznikaly ve stejné době v jiných městech.
A co mám ještě na srdci? Ráda bych oslovila nás, kteří už nejsme nejmladší,
nebo i vás mladší, kteří máte v péči někoho blízkého. Nebojte se, neostýchejte se
charity a její nabídky služeb. „Chariťáci“ jsou u nás skoro jako doma – pomáhají mi
s péčí o maminku už několik let. Chce to jen trochu trpělivosti, ochoty se domluvit
a hlavně věřit, že i ten druhý to může a umí udělat tak, jak bych to udělala já.
A tak ať žije Charita, „chariťáci“ s ní a do dalších let jen vše dobré přeje dnes
už letitá důchodkyně.
Jana Ehrhardtová

V chrámu sv. Barbory máme koncertní varhany,
které byly rekonstruovány v 60. letech minulého století.
Tuto realizaci rekonstrukce varhan se podařilo i v době
totality za nelehkých podmínek. Hlas těchto varhan
(barvitost rejstříků) vytváří dokonalý soulad umělecké
a duchovní krásy k oslavě Boží a povznesení duše. Díky
šťastné volbě rejstříků byly a jsou barborské varhany stále
užívány nejen k liturgickým obřadům, ale též pro provedení varhanních koncertů nebo jako doprovázení pěveckých
sborů, sólových zpěvů a hudebních nástrojů. Tak jako zpěv
i hudbu v chrámu lze považovat za určitý způsob modlitby: děkování a prosbu.
V současné době působí v naší farnosti nový varhaník Michal Hanuš, který
dokončil studium na Akademii múzických umění v Praze. Jeho hra – ať sólová nebo
doprovodná – šťastně koresponduje s majestátností chrámu a křesťanským životem
v něm. Pan Michal Hanuš hraje na vysoké odborné úrovni, citlivě a jemně. Občas po
skončení mše sv. „přidává“ náročnou skladbu, která je příjemným a povznášejícím
zážitkem v dnešní tak hektické době. Bohu díky za vše!
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Zdeněk Trdlička

OREL ZNOVU V KUTNÉ HOŘE
V roce, kdy křesťanská sportovní organizace Orel slaví své sté výročí od založení, dochází k obnovení této jednoty i zde v Kutné Hoře.
Orel má v Čechách za sebou více než devadesátiletou tradici. Během své historie byl několikrát zrušen a znovuobnoven. Členy Orla byli například i parašutisté,
kteří podnikli atentát na R. Heydricha. Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí
prostřednictvím sportovních a ostatních, například sociálních a kulturních aktivit
(divadlo, pěvecké sbory atd). Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách a
klade důraz na rovnost, společenství, pomoc, fair play... V současné době je v ČR
registrováno více než 17 tisíc členů. Více se o této organizaci a její historii dozvíte na
oficiálních stránkách www.orel.cz.
V Kutné Hoře došlo k obnovení Orla koncem května 2009, kdy jsme požádali
o zaregistrování naší jednoty. V současné době probíhají administrativní úkony,
abychom se mohli aktivně zapojit do činnosti Orla. Pro velký zájem dětí a mládeže
nejen z kutnohorského církevního gymnázia bude založen sportovní oddíl florbalu,
který se bude zúčastňovat turnajů v rámci Orelské florbalové ligy. Pro nás trochu
starší plánujeme založit turistický oddíl „nordic walking“, plánujeme pořádání turnajů pro veřejnost v petanque, sálové kopané, nohejbalu… Rádi bychom povzbudili
lidi každého věku, aby se nebáli občas vypnout televizi nebo počítač a šli si s námi
zasportovat.
Věříme, že najdeme podporu i v našem farním společenství. Uvítáme každého
nového zájemce, uvítáme nápady, jaké nové sporty nebo jiné aktivity by obohatily
život v Kutné Hoře, uvítáme modlitby za zdar našeho díla, uvítáme pokud se najdou
pamětníci orelské jednoty v Kutné Hoře a podělí se s námi o své vzpomínky.
Kontakty: Jan Štípek, 775 663 501, orel.kh@seznam.cz.

Jaroslava. Štípková
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KLÁŠTERFEST ČÍSLO DVA!

PROLNUL SE SVĚT MODLITBY, SLUŽBY I ZÁBAVY

Letošní Klášterfest byl opravdu
vydařený. Přípravy ten den započaly už
brzo ráno a účastnila se jich spousta milých lidí ochotných pomoct. Kluci
s nošením laviček, holky s přípravou občerstvení a všemožných cedulek, pan
Grenar a pan Čermák s prasátkem, které
se opékalo už od brzkých ranních hodin
a na které se všichni těšili. Pan Jeřábek
s panem Štorkem a dalšími připravili
podium a pomáhala také spousta dalších lidí, které jsem ani nestačila postřehnout.
A pak už se blížila dvanáctá hodina a zvukař měl plné ruce a hlavně plnou
hlavu práce se zvučením první kapely, kterou byla i letos tradiční KuKuKaKa. Po
zahájení festivalu otcem Tobkem a po prvním vydařeném koncertě už mohl pohotový moderátor Karel Macek uvést další kapelu. Tou byl kutnohorský Vocativ.
Z dalších místních kapel zahrály slavné Houby s Woctem a Studená Sprcha. Pozvanými hosty tentokrát byly kapely !On, Koza na útesu a Rest Day. Veškerá hudba byla výborná! Hrálo se k tanci nebo poslechu anebo jenom tak k jarnímu lenošení
v trávě. Během dne si každý mohl přijít na své díky krásné prostorné zahradě sester
voršilek, kde se dalo příjemně odpočívat, tancovat, či se naučit nové hromadné tance s Pavlem Jägerem, honit se mezi stromy, hrát frisbee nebo s Cyrilovými žonglovacími pomůckami (diabolo, flowerstick…), které zabavily spoustu mladších i starších děcek, nebo stát pravidelné minifrontičky na dozlatova opečené prase a pak si
ho vychutnávat na lavičce a nechat na sebe působit intenzivní paprsky jarního slunce.
Kromě typicky festivalového piva a kofoly tu zakotvil stánek s orientálními
čaji a opodál kafíčko s buchtami, které ochotně připravily místní maminky. Mňam!
A hned vedle zákusků se tyčil misijní stánek s rukodělnými výrobky (náušnice
a šperky, trička…) šikovných studentek, prostřednictvím kterých bylo možné přispět
na misie.
Dobrá nálada vládla celým dnem, takže když se vyskytla potíž s plastovými
kelímky, nikdo jí nepřičítal velkou důležitost, přinesly se menší kelímky, a kdo chtěl,
chránil si svůj původní „půllitrák“.
Ti, se kterými jsem se o Klášterfestu posléze bavila, byli velmi spokojení. Líbily se kapely a příjemné bylo i společné setkání s lidmi, které nepotkáváme běžně.
„Mohla jsem se tam setkat se svou kamarádkou, neviděly jsme se už deset let.“ řekla
paní Hylská a její manžel Luboš dodal: „Už se zase těšíme na příští rok.“ Myslím, že
není co dodat. Díky dobrému nazvučení kapel mohli poslouchat i Kutnohoráci, kteří
se rozhodli zůstat doma. „Kam se hrabe Rock for People“ tvrdí Lukáš Kutil, který tu
strávil téměř celý den.
Vydařené webové stránky Klášterfestu přilákaly přespolní fanoušky, účastnili
se například i lidé z Přibyslavi a Prahy.
Propracovanost a profesionalita Klášterfestu byla cítit ze všech stran, a tak si
poděkování a obdiv zaslouží organizátoři Katka Telecká, Bára Hlavinková a Láďa
Ciner. Jaký bude třetí ročník? Uvidíme příští rok.

Společný den charity a farnosti v Kutné Hoře – příklad dobré praxe.
Na Boží hod svatodušní proběhl v Kutné Hoře farní den, který se pomalu
v tomto čase stává tradicí.
Výjimečný byl v tom, že v jeho rámci proběhla oslava patnácti let trvání Oblastní charity
Kutná Hora. Nápad tyto události sloučit vyšel
od některých pracovníků charity, kteří jsou
zvyklí se angažovat na akcích farnosti. Vedla je
k tomu především snaha ubrat na počtu událostí, které v tomto období probíhají. Přiblížit
k sobě lidi, kteří se v běžném životě míjejí, představit aktivity, o kterých farníci jenom čtou
v propagačních tiskovinách, pozvat uživatele
služeb do prostředí farnosti.
Myšlenka se jevila dobrá, v období příprav se objevila řada pochybností, zda
to byl šťastný nápad. Jako vždycky největší díl práce zůstal v rukou obvyklých tahounů. Někteří do toho spadnou díky tomu, že pracují v církevních institucích. Pracovníci správy kláštera sv. Voršily a správní zaměstnanci církevního gymnázia.
V jejich areálu se totiž akce tohoto druhu vždycky odehrávají. Všichni zainteresovaní si uvědomovali, že se využívá potenciál církevních právnických osob (klášter, škola, farnost, charita) a že zdar akce je založen především na dobré vůli angažovaných
jednotlivců. Pracovníci charity sestavující program se snažili zapojit lidi s farnosti,
což kladlo své nároky na komunikaci.
V průběhu příprav začalo napětí povolovat, ukázalo se, jak je dobré oslovit
lidi, kteří někdy stojí stranou a při tom rádi přijdou, pomohou a cítí se tím i potěšeni.
Nedá se napsat, že společným jmenovatelem byla víra v jediného Pána, protože někteří ze zaměstnanců charity přišli z loajality vůči svému zaměstnavateli, nikoliv z přesvědčení. Přesto odvedli perfektní práci. Všichni přispěli k dobré náladě,
kterou nezkazilo ani deštivé počasí.
Ukázalo se, že i kromě tříkrálové sbírky se chariťáci a farníci rádi potkají
a dokáží si být lidsky blíž.
Co všechno se tedy odehrálo – společná mše svatá, společný oběd připravený
z pokrmů jednotlivých dárců, výstava o činnosti charity, koncert farní hudební skupiny Kukakaka, dvě divadelní představení, z toho jedno vystoupení dětí ze spřátelené farnosti Skuteč a jedno v provedení místní ochotnické skupiny, která nemá
s církevními institucemi nic společného. K vidění bylo tvirlingové vystoupení Josefa
Hlaváčka, vicemistra světa v této disciplině, jehož maminka v charitě pracuje. Program byl doplněn o rukodělné dílny a hry dětí. Pozdní odpoledne bylo vyplněno
adorací v klášterním kostele a večer končil malým koncertem vážné hudby a ochutnávkou vín.
Pro úplnost je asi vhodné podotknout, že nedělní oslavě předcházel páteční
koncert zpěvačky Feng-ÿun Song v kapli Božího těla, určený široké veřejnosti.
Propojení všech těchto aktivit otevírá dveře církve – jedině otevřenými dveřmi může vejít člověk.
Marie Macková

Barča Hylská
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ČESKÁ JERUZALÉMSKÁ BIBLE

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST VĚNOVANÁ KARDINÁLU BERANOVI

Letošní rok můžeme neoficiálně označit rokem Bible. Jsou ohlášena vydání hned
tří biblických překladů a ještě si u nás připomeneme výročí 520 let od vydání Bible kutnohorské. V Katolickém týdeníku, IKD nebo i v našem kostele se máme možnost seznámit, resp. si hned objednat, vydání České Jeruzalémské bible. Rád bych proto krátce
představil, co je na ní „jeruzalémského“ a čím se vymyká ostatním překladům.
Když byl na konci 19. století francouzský dominikán Maria-Joseph Lagrange OP
svým řádovým představeným poslán do Palestiny založit biblickou školu, asi nikoho
tehdy nenapadlo, jakým způsobem malý jeruzalémský klášter Svatého Štěpána ovlivní
přístup katolické církve k psanému Božímu slovu. Zmíněná škola byla budována z ničeho. Velké, i existenciální, obtíže studentů byly vydatně vynahrazeny možností studovat
a poznávat biblickou zemi zcela novým způsobem. V tehdejší době se povědomí
o zeměpisných, historických, či národopisných reáliích získávalo studiem několika málo knih. Pro pochopení kočovného způsobu života izraelského národa, jeho mentality
a zvyků zachycených ve Starém zákoně, bylo nutné studium na „místě činu“. Prohlubování znalostí starozákonní biblistiky tak bylo v úzkém poutu s dobrodružnými výpravami do pouště mezi Araby, jak to známe z cestopisů kněze prof. Aloise Musila. On sám
byl jedním z prvních studentů této školy. Další moravský rodák, Vincent Zapletal OP,
byl dokonce jednou z opor začínajícího profesorského sboru. Do období 2. světové války zde téměř každým rokem studoval nějaký Čech. Škola si díky studiu exegeze, orientalistiky, filologie, etnologie, archeologie i biblické geografie poměrně brzy získala renomé.
Ideální podmínky pro studium i klid dominikánského kláštera – to všechno
umožnilo práci na zcela novém francouzském překladu Písma. Oproti překladům, vytvářeným v Evropě, zdejší učenci mohli využít velkou šíři nalezených rukopisů, s kterými uměli velmi dobře pracovat. Při své práci nebyli vázáni na starší biblické překlady.
Usilovnou a velmi pomalou prací, kterou začali již ve čtyřicátých letech 20. století, se
podařilo v roce 1955 dokončit rozsáhlé dílo (později upravené v letech 1973 a 1998).
Bible byla ve čtivé francouzštině nezatížené archaismy, obsahovala bohaté výkladové
poznámky. Vysvětlivky ukazovaly na pečlivou přípravu, usilovné studium i upřímnou
modlitbu. Proto překlad vypracovaný Jeruzalémskou biblickou školou působil velmi
živě. Při pohledu na celé uplynulé 20. století můžeme říct, že tato práce ještě zdaleka
nebyla překonána. Jazyk si stále uchoval svoji lehkost a v poznámkovém aparátu stále
nalézáme podnětné myšlenky.
Toho všeho si byli vědomi i v české dominikánské rodině, když před téměř třiceti
lety začal překladatelský tým (např. manželé František a Dagmar Halasovi nebo Dominik Duka OP), tehdy ještě nelegálně, pracovat na převedení tohoto zásadního díla francouzské biblistiky do českého jazyka. V čem je hlavní přínos tohoto překladu? Je to zajisté novost textu. Český překladatel, který při své práci narazí na obtížné místo, zjišťuje, jakým způsobem jej přeložili české Bible před ním. Tímto způsobem se tak může
tradovat (a občas i traduje) nepřesnost. Jeruzalémská bible, která nenavazuje na českou překladatelskou tradici, proto tyto pasáže neopakuje. Druhým přínosem pak je
zmíněný bohatý poznámkový aparát. Při četbě Písma čtenář často narazí na místa, která si zaslouží bližší vysvětlení. Proto je zarážející, že ucelený překlad Písma svatého
s výkladovými poznámkami prakticky nemáme. Ten poslední vznikl před 85 lety
(shodou okolností starozákonní knihy tehdy přeložil další bývalý student jeruzalémské
školy, prof. Jan Hejčl). V době, kdy na celý překlad biblického textu, který používáme
při liturgii, budeme ještě dlouho čekat, je vydání Jeruzalémské bible očekávaným zaplněním poměrně veliké mezery ve vztahu mezi věřícím a Biblí.
Pavel Jäger

Dne 17. května jsme si připomněli 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana. Slavnostní
bohoslužba se konala v Paběnicích v kostele sv.
Jakuba a po ní následovala přednáška v nedaleké
Viktorově vile, kde byl šest let internován.
To nedělní odpoledne bylo jako když ho
vymaluje. Sluníčko krásně hřálo a modrá obloha
nevěstila, že by přišla nějaká nepohoda, která by
slavnost pokazila.
Ze všech směrů ke kostelu přicházeli občané, aby se zúčastnili bohoslužby k uctění památky tohoto kněze. Slavnostně vyzdobený kostel díky místním ženám na nás dýchal svěžestí a čistotou. Za velké účasti
věřících a dalších občanů P. Uhlíř ve slavnostním ornátu celebroval mši svatou
a jáhen Pavel mu asistoval. Celou bohoslužbu doprovázel zpěvem Křesetický sbor.
Po bohoslužbě jsme se přesunuli ke kapličce, která se nachází v lese na rozcestí u Viktorovy vily. Kapličku paběničtí několikrát renovovali. Také letos byla nově
připravená na znovuvysvěcení. Zdaleka byla vidět její nová fasáda. Podle původního
značně poškozeného obrazu Matky Boží byla zhotovena kopie nového obrazu malířem Jindřichem Doubkem. Nápis na kapličce zářil zlatými písmeny a klekátko se
lesklo novým nátěrem.
Od starosty Václava Kunáška jsme se dozvěděli něco o založení kapličky a pak
následovala malá pobožnost s jejím vysvěcením. „Svatá Maria, Matko Boží, pros za
nás hříšné...“ neslo se vzhůru až ke korunám letitých smrků, které střeží velebnost
tohoto místa.
Otevřenou branou jsme pak přešli na prohlídku vily, ve které byl internován
kardinál Josef Beran. V pokojíku, kde byl před lety vězněn, už dávno nebylo památky po něčem, co by svědčilo o jeho pobytu. Dnes je tam vše moderně zařízené pro
účely Ministerstva vnitra.
Hned po prohlídce jsme přešli do vedlejší budovy v areálu vily. Velká zasedací
síň byla ve chvilce zcela zaplněna, ani se tam všichni účastníci slavnosti nevešli. Na
promítacím plátně se pomalu střídaly obrázky a fotografie z kardinálova života, které pro nás spolu s přednáškou připravil Mgr. František Kolouch.
Vzpomínám si na tu dobu, když jsme chodívali z Hraběšína do Paběnic kolem
internační Viktorovy vily za zábavou, do kina a tancovačky. Sotva jsme se přiblížili,
psi se rozštěkali a nešlo si nevšimnout, jak se v patře vily v zavřeném okně poodhrnula záclona a znatelně se pohybovala. Bylo znát, že nás někdo sleduje. Nikoho však
nebylo vidět. Dnes už vím, že šlo právě o okno vězněného Josefa Berana. Snad proto
byla všechna okna zabílena, aby nikdo nemohl vyhlížet ven.
Zachovejme si vzpomínku, že tu kdysi mezi námi žil, za nás a za svou vlast se
modlil tento milující, věrný své církvi a těžce zkoušený kněz.
Díky našemu Pánu za krásnou pohodu, občanům z Paběnic za přípravu této
důstojné vzpomínkové slavnosti a vám všem, že jsme ji společně prožili.
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(redakčně zkráceno)
Z farnosti Třebonín Marie Komárková

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ A MINISTANTEK
Byl to den jako každý druhý. Jen slunce svítilo
víc, mraky líně pluly a uličky Kutné Hory vítaly
ministranty z celé naší diecéze. Bylo jich přes
dvě stě, mladých kluků a holek, kteří se rozhodli
strávit celý víkend na setkání ministrantů.
Po příjezdu, registraci a ubytování přišla
na řadu večeře, která byla připravena v refektáři
kláštera. Když se všichni navečeřeli a přiblížila
se sedmá hodina večerní, vyrazilo se směr sokolovna, kde bylo setkání oficiálně zahájeno. Po
úvodní scénce přibližující historii města zaznělo
motto setkání: „Budeš-li hledat moudrost jako
stříbro dojdeš k poznání Boha“. Stejně jako stříbro hledali kluci i správnou tajenku ke křížovce
a závodili, kdo si dřív předá medicinbal. Celý
večer zakončil večerní modlitbou náš biskup
Dominik Duka. Poslední tóny místní scholy nás
provázely na cestu ke klášteru, kde na nás čekal
spacák s karimatkou.
Sobotní ráno všichni přivítali indiánskou
rozcvičkou a po občerstvení těla se vydali na
dopolední hru. Během hry navštívili různá místa od parku až po podzemí fary. Zahráli si na
horníky hledající stříbro. Po namáhavém soutěžním dopoledni nás přivítal oběd a po něm
katecheze pro každou věkovou situaci zvlášť.
Odpoledne jsme si z široké nabídky vybrali program, který nás zajímal (fotbal, střelnice, bobová dráha…) Po návratu z programu
jsme se ustrojili do ministrantského oblečení a společně s P. Tomášem Holubem
slavili mši svatou na klášterní zahradě. Jako poslední tečka v sobotním dni byla
adorace v kostele sv. Jakuba. Nic nebylo silnější než vidět jak všichni jsou v tichu na
kolenou před Nejsvětější svátostí.
Nedělní ráno probíhalo rychleji než předchozí dny. Po dopolední katechezi o bibli šel
dlouhý průvod do chrámu sv. Barbory. Nedělní
bohoslužba byla vyvrcholením víkendu. Vyhodnotily se všechny hry a celý výdělek se věnoval
na nový evangeliář. Potom se už děkovalo a loučilo. Na závěr všichni účastníci dostali groše
a utíkali na oběd a na vlak.
Celé setkání se vydařilo. A to díky obětavým
lidem, kteří většinou nebyli vůbec vidět a přesto by to bez nich nešlo. Velké díky
vám všem a těším se někdy příště.
Cyril Malík
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OKÉNKO DO HISTORIE
ŠKOLA ZALOŽENÁ SESTRAMI VORŠILKAMI
Blíží se konec tohoto školního roku a tak si
můžeme taky trochu zavzpomínat - nejen na ten
uplynulý školní rok, ale možná by nebylo na škodu
se podívat, jak se vůbec charizma mericiánského
školství (podle zakladatelky řádu sv. Anděly Merici) v Kutné Hoře projevovalo a co obnáší. Historické informace jsou z našich kronik - pro zajímavost
nějaká čísla týkající se počátku našich škol.
Památného dne 13. června 1712, po tří týdenním pobytu v Kutné Hoře, otevřely sestry městskou
dívčí školu „vnější“. Téhož roku umožnily studium
i chovankám z okolí města na škole
„vnitřní“ (internátní). Ta byla určena výhradně pro
klášterní chovanky, většinou mladé šlechtičny
(navíc se zde proto vyučovala např. francouzština
nebo malířství). Obě školy začínaly se 150 dívkami.
Po třiceti letech (1743) se mohla škola usadit v nové klášterní budově, kde je vlastně dodnes. Postupem času stále narůstala a narůstala, např. v roce 1826 měla kolem 700 žákyň. Co je však v dnešní době překvapující, výuka probíhala celoročně, bez prázdnin. Ty byly zavedeny až v roce 1830.
Nová kapitola v dějinách školy se začala psát v šedesátých letech 19. století.
Byl to právě kutnohorský klášter, který byl prvním domem v Čechách, kde se na
vnější škole upustilo od německého jazyka a začalo se vyučovat v jazyce českém
(vnitřní škola i na počátku 20. st. stále používala němčinu). Zanedlouho, roku 1869,
byla na žádost města zřízena ještě vyšší dívčí škola (s výukou českého, německého a
francouzského jazyka, dále přírodovědy, kreslení, ručních prací, zpěvu). Tehdy měla
škola více než 1 000 žákyň (a to pouze v šesti třídách obecné a dvou třídách vyšší
dívčí školy). Město proto založilo další dívčí školu u kostela sv. Jakuba. Dalším významným krokem, kterým se klášterní škola dostala do ještě širšího povědomí, byl
podnět ke vzniku učitelského ústavu v roce 1886.
Sestry voršilky vedly a vyučovaly dívky podle charizmatu mericiánského školství. Sv. Anděla Merici dostala zvláštní dar, který odhalujeme v jejích Spisech
(Řehole, Rady, Odkazy). Zde nacházíme její duchovní pedagogiku: sílu v jednotě,
pozornost vůči osobnosti, vztahy založené na lásce. Uskutečňovat toto poslání svěřila sv. Anděla svým dcerám – tedy i nám – tím, že máme pohlížet na každého laskavě, vysvětlovat látku s úctou ke svobodě, pracovat s neochvějnou nadějí,
v každodenním životě vidět potřeby druhého, počítat s charakterovými vlastnostmi
a se zdravotním stavem se starostlivostí, znát každého, důvěřovat v Boží plán
s každou bytostí. Toto jsou hlavní prvky voršilské pedagogiky. Kéž je to patrné i na
atmosféře v našich školách. Také vás všechny prosíme o modlitbu, aby se takto dařilo žít nejen nám, ale také pedagogům ve všech našich školách (Praha – MŠ, ZŠ; Olomouc – ZŠ; Kutná Hora – CG).
sestry voršilky
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(jednou i s vyhrožováním hladovkou
a pozváním televize). Toto by měl generální vikář ustát s klidem
a s vysvětlováním. Někdy musí mlčet,
aby někoho nekompromitoval a diskrétně chránit informace, které nejsou určeny ke zveřejňování. Po dvou letech této
vyčerpávající služby si mě zavolal pan
nuncius a zeptal se mne, jestli přijímám
skutečnost, že mne chce Sv. Otec jmenovat pomocným biskupem. Zavázal
mne, že o tom nesmím s nikým mluvit
a ať mu do týdne odpovím. Dodal, že se
Sv. Otci neříká ne, to by musely být moc
vážné důvody. A tak jsem odjel s dalším
nákladem starostí. Vnímal jsem nepřipravenost na tak velkou odpovědnost,
která mne provází dodnes. S důvěrou
v pomoc shůry jsem nakonec s chvěním
odpověděl ano. Dne 4. listopadu 1992
bylo zveřejněno mé jmenování a po měsíci 12. prosince jsem byl konsekrován
na biskupa. Při změně diecézního biskupa v roce 1998 mi skončil mandát generálního vikáře, který je vázán na osobu.
Spadl ze mne „kámen“, který jsem těžce
nesl a poprosil o. b. Dominika o nějaký
čas odpočinku v nějaké horské farnosti.
Právě se uvolnila farnost Jablonné nad
Orlicí, kde jsem běžnou kněžskou službou relaxoval 3 roky od úřadu, který mi
dal zabrat. Jsem vděčný o. b. Dominikovi, že mi tento odpočinek dopřál.

ny. Mojí povinností je starat se o bohoslovce, trvalé jáhny, případně emeritní
kněze a vše, co s tím souvisí.
7. A poslední otázka. Jak vnímá Vaši
biskupskou službu Vaše širší rodina,
jeden z Vašich synovců je ostatně také knězem...

Když člověk vstoupí do služeb
v církvi jako kněz nebo biskup, potom ty
příbuzenské pokrevní vazby se stávají
jaksi druhořadými. S rodinami obou
sester mám ale pěkný vztah. Letos jsme
dokonce udělali rodinné dvoudenní setkání. Já jsem měl slovíčko k seniorům,
synovec P. Pavel k mladým rodičům
a nejstarší neteře k dětem. Bylo nás tam
kolem 50 osob a tak si člověk znovu připomene, které děti a kolik k jaké rodině
patří. Vztahy, které byly jen formální
a společenské, se zase trochu oživily.
Všichni říkali, že by se takové setkání
rodu mělo opakovat každý rok.
Děkujeme za rozhovor a trochu opožděně Vám přejeme do dalších let hodně
zdraví, psychických i fyzických sil
a hojnost Božího požehnání.
S díky za přání od redakce. Mou
rodnou farnost zdravím a žehnám
+ Josef, biskup

6. O službě biskupa máme každý rámcovou představu. Přesto – mohl byste
nám ji trochu více konkretizovat?

Služba diecézního biskupa je zodpovědná a po všech stránkách náročná.
Je mu svěřena péče o diecézi
s povinností učit, posvěcovat, vést a řídit a vše, co s tím souvisí. K tomu má
biskup spolupracovníky: generální, biskupské a okrskové vikáře, kněze a jáhRozhovor připravila Marie Bisingerová
10

UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
Hlavní událostí na CG byla bezesporu změna v osobě ředitele, k níž došlo
k 1. květnu. K 31. dubnu rezignoval na místo ředitele Mgr. Jiří Vojáček, který toto
místo zastával po řadu let. Přechází na nové pracoviště do Hradce Králové. Ředitelkou školy byla jmenována dosavadní zástupkyně PhDr. Stanislava Lisková.
Poslední dekáda měsíce dubna byla věnována přijímacímu řízení. Proběhlo
první kolo přijímacích zkoušek do primy (ve dvou termínech) a rovněž se konaly
ústní pohovory s uchazeči, kteří mají zájem nastoupit do některého z vyšších ročníků.
Závěr školního roku je samozřejmě
spojen s maturitními zkouškami. Ty proběhly ve dnech 18. až 21. května za předsednictví
Mgr. Heleny Věžníkové z Katolického gymnázia v Třebíči. Maturovalo celkem 24 studentů z oktávy, jeden student nebyl ke
zkouškám připuštěn. Devět studentů složilo
zkoušky s vyznamenáním, dva neprospěli
z jednoho předmětu a maturitu z něj složí
v náhradním termínu v září. Vyučující našeho gymnázia Mgr. Eva Hartmanová pak
v následujícím týdnu předsedala maturitním zkouškám na Katolickém gymnáziu
v Třebíči.
K výchovné náplni gymnázia již tradičně patří exkurze a tzv. orientační dny,
na nichž se studenti vzájemně více poznávají mimo školu a jsou také výchovně
a eticky formováni.
V dubnu navštívili studenti sexty
a následně i septimy Matematicko fyzikální
fakultu v Praze, kde jim vyučující didaktické
fyziky demonstroval fyzikální pokusy
z termiky a molekulární fyziky. Potom sextáni navštívili Anežský klášter, kde vyslechli
přednášku o vývoji středověké deskové malby a septimáni si na Malé Straně prohlédli
muzeum Franze Kafky. Studenti kvarty
a septimy také ještě absolvovali exkurzi
v elektrárně ve Chvaleticích.
Orientační dny se konaly jako obvykle v Jeníkově u Hlinska, a to ve třech termínech (vždy po třech dnech) pro sekundu, kvartu a tercii.
Dne 12. května přivítalo gymnázium milou návštěvu. Poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Zuzana Roithová uspořádala pro studenty sexty a septimy přednášku, v níž přiblížila systém fungování Evropské unie, hovořila o pravomoci členských států a o problematice předsednictví, zodpověděla dotazy studentů a vyzvala
je k účasti na volbách do EU.
V závěru května uspořádalo gymnázium koncert svých studentů v kostele
Matky Boží Na Náměti, který řídila Lucie Kořínková. Spoluúčinkovalo jazzové seskupení Petra Venkrbce. Výtěžek z koncertu byl věnován potřebám čáslavské Diakonie.
Stanislava Lisková
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ROZHOVOR—JOSEF KAJNEK
V dubnu letošního roku oslavil
královéhradecký světící biskup, kutnohorský rodák Josef Kajnek
„významné životní jubileum“. Proto
jsme se na něj v souvislosti s jeho šedesátými narozeninami obrátili s několika
otázkami, které se týkají jeho zajímavé
a nelehké životní dráhy.
1. Otče biskupe, víme o Vás, že pocházíte z věřící rodiny. Předpokládáme
proto, že Vaše cesta ke kněžství byla
poměrně přímočará. Tedy otázka:
kdy ve Vás definitivně uzrálo rozhodnutí věnovat se kněžské službě?

Ano, moje maminka byla opravdu
zbožná žena. Po smrti svého manžela,
našeho otce, v r. 1954 jsme se přestěhovali z Polné k jejím rodičům do Kutné
Hory. Tehdy bylo mým sestrám 9 a 7 let
a mně teprve necelých 5 let. Takže jsme
byli u babičky a dědečka a maminka
mohla chodit do práce. Byla zaměstnána jako úřednice na finančním odboru
ONV. S tou přímou cestou ke kněžství to
tak nebylo. Když jsem viděl, jak moje
starší sestra, ačkoli byla jedničkářka,
nemohla studovat na gymnáziu
z důvodu, že nemá dělnický původ, něco
se ve mně zaseklo. Byl jsem vzpurný
a po dokončení ZŠ jsem se šel učit řemeslu a odmítal se ucházet o přijetí na
nějakou střední školu, ačkoli mě k tomu
doma nutili. Teprve po vyučení zámečníkem, když jsem si získal „dělnický původ“ a z té vzpurnosti trochu vyrostl, šel
jsem na strojní průmyslovku do Čáslavi.
Tam mě zastihl rok 1968 a otevřel mi
další obzory. Vzpomínám rád na léta,
když jsem chodil zpívat do chrámového
sboru pod vedením Jakoubka Horáka
a s mým biřmovacím kmotrem P. Mílou
Fialou jsem vedl nekonečné rozhovory.
Ze zkoušek jsem s ním chodíval až do
Malína, on mě vyprovodil zase až do

Sedlce a já s ním zase až na železniční
nadjezd, kde jsme se konečně rozloučili.
On odcházel z místa ekonomického náměstka cukrovaru Ovčáry do litoměřického semináře už asi jako čtyřicátník.
To byla doba, kdy ve mně dozrávalo rozhodnutí jít také touto cestou.
2. Cesta ke kněžství nebyla v minulé
době pro nikoho rozhodně lehká. Co
všechno jí ve Vašem případě předcházelo?

Mému rozhodnutí opravdu něco
předcházelo, ale to jsem se dověděl až
kratičce před svým kněžským svěcením.
Maminka mi vyprávěla, jak byla v roce
1949 v polenském kostele primiční mše
svatá. Když se z ní moji rodiče s námi
dětmi vraceli domů, vyprávěli si prý
o tom, že se při primičním požehnání
oba nezávisle na sobě modlili o milost,
aby jejich novorozenec mohl být také
služebníkem u oltáře. Když jsem potom
jako kněz zjistil, že existuje tzv, schematismus, našel jsem si v něm, že šlo
o osobu P. Josefa Landy, rodáka
z Dobroutova. Na přímluvu mých zbožných rodičů tedy z jeho primiční mše
svaté na mne dolétl nějaký paprsek Boží
milosti. Byl jistě podporován i dalšími
modlitbami mých prarodičů. Když jsem
potom P. Landu pohřbíval
v Sebranicích, s vděčností jsem se o této
okolnosti zmínil nad jeho hrobem.
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3. Kdy jste byl vysvěcen a kde jste
jako kaplan a později správce farnosti působil?

Moje první a poslední kaplanská
štace po vysvěcení na kněze v roce 1976
byla Česká Třebová. Po půlroce jsem
dostal dekret na farnost Písečná u Žamberka a České Libchavy a také duchovní
správu v řeholní komunitě sester vincentek na Žampachu. Výpomoc v České
Třebové byla nutná, protože pan vikář
dostal nového kaplana až o prázdninách. V roce 1978 na podzim jsem nastoupil do farnosti Ústí nad Orlicí, kde
jsem prožil asi nejaktivnější a nejkrásnější kněžská léta. Po pauze necelých
dvou let (odnětí tzv. státního souhlasu)
jsem působil ve farnostech Chomutice
s širokým obvodem a později Lázně Bělohrad.
4. Máte z této doby na nějaké místo
hezké nebo zajímavé vzpomínky? Čtenáři Zpravodaje by přivítali, kdybyste se o některé z nich s nimi podělil.

Vzpomínek na kněžská působiště
mám mnoho, ale vybral bych jednu, aby
byla poučná i pro vás, čtenáře. V ústecké
farnosti jsem bydlel na faře se stařečkem P. Gerhardem Stuchlým, salesiánem, který byl synovcem P. Ignáce, který do Čech salesiány přivedl. Sloužil
u ct. sester v Domově důchodců než
odešly do Opavy. Potom se podařilo pro
něj získat státní souhlas na výpomoc ve
farnosti. Největší překážkou pro církevního tajemníka byla jeho bývalá příslušnost k německé armádě. Vztahoval se na
něj Wehrmacht, protože byl tzv. Wasserpolak z předválečné části Německa,
nynějšího Polska. Na Kubáni přišel jako
saniťák o nohu, takže chodil na protéze.
Druhým jeho „hříchem“ byla studia
v zahraničí, jako salesián studoval
v Turíně. Později se dal církevní tajemník obměkčit a jeho „hříchy“ mu odpustil. P. Gerhard mě několikrát laskavě
napomenul. Já na to dodnes v dobrém

vzpomínám. Např. byla nějaká vypjatá
situace, do toho se maloval kostel a já
jsem si před ním povzdechl: „Já se
z toho zblázním“. A on, když jsem to
řekl vícekrát, mi domluvil: „Když se
v tom chceš ujišťovat, tak se ti to stane.“
Neměl bys třeba říci: „Všechno mohu
v tom, který mne posiluje.“ (Filip.4,13).
Pocítíš sílu Božího Slova na sobě a svoláš ji do těch těžkostí. Je to pozitivní
povzdech, je to modlitba. Nebo jindy
jsem si u něj stěžoval, že jsem se dostal
do nějakých hloupých řečí. Znáte to, pro
dobrotu na žebrotu. A on mi řekl větu,
kterou Don Bosco učil své duchovní syny: „Dělej dobro, buď veselý a vrabce
nech štěbetat“. P. Gerhard byl pro mne
darem. Moc mi pomohl zvláště ve zpovědnicích a náš blízký a bratrský vztah
byla polovina apoštolátu ve farnosti.
5. Jak moc Vás „zaskočilo“ jmenování
biskupem?

Po tzv. sametové revoluci mě na
jaře roku 1990 otec biskup Karel Otčenášek zavolal do Hradce Králové, abych
byl jeho generálním vikářem. Je to služ-

ba, která chrání diecézního biskupa od
nepříjemných jednání. Má na starost
také personální záležitosti v diecézi. To
je často spojeno s deputacemi a podpisovými archy věřících, v nichž projevují
nespokojenost s přeložením kněze
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