17.9.

Ne 20.9.

Sbírka na církevní školství

Po 21.9.

Úklid lavic v kostele sv. Jakuba (8.00—10.00; 18.30)

So 26.9.

Mše sv. v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře (8.30)

Ne 27.9.

Poutní mše sv. v kostele sv. Václava v Malešově (8.00)

Po 28.9.

Pouť do Staré Boleslavi — návštěva papeže Benedikta XVI.

Čt

Mše sv. pro děti (17.00)

1.10.

Ne 11.10.

Výročí posvěcení chrámu sv. Barbory (9.00)

Ne 11.10.

Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Paběnicích (10.30)

Čt

Mše sv. pro děti (17.00)

15.10.

Zpravodaj

Mše sv. pro děti (17.00—klášterní zahrada)

FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

16.—18.10. Víkend pro děti 3.–5. třídy
Ne 18.10.

Výročí posvěcení chrámu sv. Jakuba
(9.00 mše sv.; 10.00—17.00 adorace)

Ne 18.10.

Znovuvysvěcení kaple Navštívení Panny Marie v Močovicích
(15.00)

Ne 18.10.

Sbírka na misie

St

Svátek sv. Voršily
Mše sv. v klášterním kostele (o. biskup Jan Baxant, 10.00)

21.10.

Ne 24.10.

Znovuvysvěcení katedrály Navštívení Panny Marie v Sedlci
(o. biskup Dominik Duka)

So 31.10.

Změna času

Ne 1.11.

Výročí posvěcení kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích (8.00)

Čt

Mše sv. pro děti (17.00)

5.11.

Ne 8.11.

Sbírka na diecézní charitu

Pá 4.12.

Poutní slavnost v chrámu sv. Barbory (18.00)

Vydáno:
Kontakt:

září

Čt

4/2009

KALENDÁŘ AKCÍ

Milí farníci,
vrcholem měsíce září bude bezesporu návštěva Svatého otce v naší vlasti. Váš
zájem o pouť do Staré Boleslavi mě velmi
potěšil. Abychom tuto výjimečnou událost prožili s užitkem, vedou nás naši biskupové k duchovní přípravě. Je opravdu
důležité vnímat především duchovní rozměr této významné návštěvy. Jedná se
o nástupce sv. Petra a proto i on má za
úkol „utvrzovat své bratry ve víře“ (Lk 22,32). Svatý otec přijede k nám
jako ten, který s námi chce hovořit
o Kristu. Chce nás povzbuzovat na náročné, ale krásné cestě následování Pána
Ježíše. Nechce však pouze hovořit, ale
také se společně modlit.
Proto ať už pojedeme do Staré Boleslavi nebo budeme další program jeho
návštěvy sledovat prostřednictvím televize, udělejme si čas, ztišme se, naslouchejme
jeho slovům a společně se s ním modleme. Vždyť stále platí Ježíšova slova apoštolům: „Kdo přijímá toho koho já pošlu, mne přijímá.“ (Jan 13,20). A „kdo vás slyší,
mne slyší“ (Lk 10,16).
P. Jan Uhlíř

OTEVŘENÝ KOSTEL K MODLITBĚ
Každý z nás občas touží nalézt
v kostele útočiště a v tichu načerpat sílu
v blízkosti Krista. Každý z nás ví, že stačí
chvíle, krátké zastavení, připomenutí si,
že nás Pán provází a jsme schopni s větší
radostí i lehkostí pokračovat v plnění
svých všedních úkolů.
Ve farnosti máme sice dost kostelů,
ale prakticky žádný nám tuto službu doposud nenabízel.
Díky manželům Svatopolským nám takové útočiště může poskytnut kostel
Matky Boží Na Náměti. Každý den je od prázdnin otevřena předsíň kostela. Může se tam tedy zastavit nejen turista a obdivovatel architektury, ale především člověk, který touží setrvat alespoň chvíli v blízkosti svého Pána. „Blízko je Hospodin
všem, kdo ho vzývají.“ (Žl 145,18)
P. Jan Uhlíř

13. 9. 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 Jäger, tel.: 776 215 841, e-mail: pavel.jager@post.cz
12

PRVNÍ MŠE SV. PRO DĚTI A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Ve čtvrtek 17. září začne výuka náboženství pro děti 1.— 5. třídy. Abychom
začali slavnostně a také s Božím požehnáním, bude na první hodinu navazovat i dětská mše v 17.00. Pokud nám to počasí dovolí, uskuteční se výjimečně na klášterní zahradě. Budeme se modlit nejen za děti, ale především za ty, kteří je budou
vyučovat a za všechny, kteří je na cestě za Pánem Ježíšem doprovázejí. Prosím rodiče dětí, aby si též udělali čas a mohli být s dětmi na bohoslužbě přítomní.
1., 2. třída
3., 4. třída
5. třída
6. třída, prima
7. třída, sekunda
8. třída, tertie
9. třída, kvarta
kvinta – oktáva
Křesetice

čtvrtek 16:00 – 16:45 (Sr. Marie-Anna, osu)
čtvrtek 16:00 – 16:45 (P. Pavel Jäger)
čtvrtek 16:00 – 16:45 (Sr. Benedikta, osu)
úterý 14:25 – 15:10 (Sr. Marie-Anna, osu)
pondělí 11:50 – 12:35 (Sr. Anežka, osu)
středa 14:25 – 15:10 (Sr. Marie-Anna, osu)
čtvrtek 14:25 – 15:10 (Sr. Marie-Anna, osu)
středa 7:00 – 7:45 (Mgr. Josef Poživil, P. Pavel Tobek)
středa 14:00 – 14:45 (P. Jan Uhlíř)

Výuka náboženství bude probíhat v budově Církevního gymnázia sv. Voršily,
Poděbradova 288, Kutná Hora. Pokud by stanovený termín nevyhovoval, je možné
se domluvit na jiném způsobu výuky vašich dětí.
P. Jan Uhlíř

INFORMACE PRO POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
Odjezd z Kutné Hory bude v pondělí 28. září v 6.00 od Billy. V samotném areálu konání bohoslužby bude začínat již od 6.00 společný program.
Sektory budou označeny souřadnicovým systémem, toto označení bude na
jednotlivých místenkách. Poutníci by měli být v sektorech nejpozději v 9.00. Dobrá
viditelnost bude zajištěna velkoplošnými obrazovkami. V sektorech je možné využít
vlastní skládací židličky. V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro občerstvení.
Na označených místech bude k dispozici zdravotní služba se zajištěnou dostupností do všech sektorů; v každém sektoru bude navíc dvojčlenná zdravotní hlídka. Místenky budou účastníkům rozdány v autobuse. Kdo by jel soukromě, musí si
je předem vyzvednout na arciděkanství.
(více na www.navstevapapeze.cz)
P. Pavel Jäger

ÚŘEDNÍ HODINY
Od letošního školního roku jsme se rozhodli, že stanovíme pevnou dobu
úředních hodin na arciděkanství: středa 16.00 — 17.30 a čtvrtek 8.00 — 9.30.
Je to čas, kdy byste jednoho z kněží (P. Jana Uhlíře nebo P. Pavla Jägera) měli na
faře zastihnout a vyřídit s ním potřebné záležitosti.
Neznamená to však, že byste nemohli zazvonit na faře i v jinou dobu.
V uvedený čas však máte jistotu, že bude někdo z nás přítomen. Stále samozřejmě
platí, že je možné si předem domluvit schůzku na jakýkoliv jiný termín.
Doufáme, že tímto krokem vneseme do života farnosti více řádu a usnadníme
vám možnost setkat se s námi.
P. Jan Uhlíř
2

všech zkoušek se stanou bojovníky
a vyberou si bojovnické jméno podle
člověka, který je jim vzorem.
5.
Není snad žádná farní akce, na
které byste nebyl vidět
s fotoaparátem v ruce, následně pak
bývají fotky vyvěšeny na nástěnkách.
Je fotografování „pouze“ Vaším koníčkem nebo má užší souvislost s Vaší
budoucí profesí?

Fotografování je mým velkým
koníčkem a kdo ví, třeba se mi bude
hodit i v práci. Zatím si fotím jen tak pro

radost. Zkouším různé styly, ale nejvíc
mě baví fotit lidi a přírodu.

Doufáme, že jsme Vás našimi otázkami
nepřipravili o mnoho času a děkujeme
za zodpovězení.

Rozhovor připravila Marie Bisingerová

ZÁPIS Z PRF
Po modlitbě vedené P. Uhlířem byly kladně zhodnoceny bohoslužby během
Stříbření a pouti sv. Jakuba.
Z událostí v blízké budoucnosti byla projednána změna pravidelných čtvrtečních bohoslužeb (17.00 v klášterním kostele). Úřední hodiny na arciděkanství budou ve středu 16.00–17.30 a ve čtvrtek 8.00–9.30. Během měsíce října
budou středeční mše sv. v kostele Matky Boží. Půl hodinu přede mší sv. se budeme
modlit růženec: pondělí a středu zajistí vedení M. Štorková, čtvrtek sestry voršilky,
pátek mládež farnosti, neděle L. Svoboda.
Mše sv. při výročí posvěcení chrámu sv. Barbory bude 11.10. od 9.00; ranní
bohoslužba od 7.00 bude u sv. Jakuba. Po mši sv. při výročí posvěcení kostela
sv. Jakuba 18.10. proběhne celodenní adorace od 10.00 do 17.00. Bohoslužby při
památce věrných zemřelých budou v Křeseticích, Gruntě, Chlístovice, Třebonínu
a v Kutné Hoře.
Proběhla diskuze, jak ve farnosti prožívat vyhlášený Rok kněží (např.: adorace, společná modlitba církve, pouť do Číhoště...) V roce 2010 bude probíhat příprava na přijetí svátosti biřmování. Dne 20. července 2010 si farnost připomene
600. výročí založení farnosti. Program je třeba připravit pro širší veřejnost
i pro duchovní povzbuzení farnosti (např.: pobožnosti, lidové misie, poznání se
uvnitř farnosti).
Další setkání PRF bude 4.11.2009. Zapsal P. Pavel Jäger

CHARITA
Oblastní Charita Kutná Hora děkuje farníkům za dary získané
při sbírkách ve farnostech na pomoc oblastem zasaženým letošními
povodněmi. Ve farnostech bylo vybráno:
Kutná Hora
21 520 Kč
Křesetice
7 600 Kč
Třebonín
3 650 Kč
Grunta
2 230 Kč
Celkem bylo tedy vybráno 35 000 Kč. Děkujeme všem za pomoc.
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ROZHOVOR—CYRIL MALÍK

PŘÍPRAVY NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Tentokrát jsme se rozhodli požádat o zodpovězení několika otázek nám
všem dobře známého Cyrila Malíka,
který je pro naše kněze – a nejen pro ně
–„pravou rukou“ . Ostatně v tomto případě nepadlo jablko daleko od stromu,
ve farnosti jsou angažovaní i další členové Malíkovy rodiny.
1.
Tak tedy, Cyrile, Vašich aktivit
je povícero. Začneme třeba naším
farním zpravodajem. Podílíte se na
jeho tvorbě již od počátku – jak si
vzpomínám, nejprve to byly hlavně
Vaše obrázky. Co všechno jste pro
Zpravodaj v době jeho více než desetileté existence dělal a děláte? Myslíte
si, že je dobré farní zpravodaj vydávat?

Na začátku jsem do Zpravodaje
kreslil obrázky ke článkům, ale bylo to
jen krátkou dobu. Teď mám na starosti
grafickou stránku časopisu. Upravuji
články a vybírám k nim fotografie.
K vydávání časopisu. Ve farnosti
se děje spousta akcí a díky Zpravodaji
víme, že jsou a jsme na ně zváni. Nenahradí to osobní pozvání, ale dostane se
i k lidem, kteří nejsou v centru dění.
2.
Můžete nám, zvědavým farníkům, trochu přiblížit Vaše studium
v Brně – o jakou školu se jedná a co
studium obnáší?

Studuji průmyslový design ve
strojírenství na VUT v Brně. Studium je
kombinací předmětů technických
a uměleckých. Chvíli se počítá, chvíli
kouká na prázdný papír ve snaze vymyslet a nakreslit něco převratného. Po nakreslení práce nekončí, ale pokračuje
při tvorbě modelu, který může být se
sádry, papíru nebo jiných materiálů.
3.
Jste zapojen do společenství
mládeže našeho vikariátu. Jaká je

„pracovní náplň“ tohoto společenství
a jakou úlohu v něm zaujímáte Vy?

Společenství mládeže nebo zkráceně spolčo je tu pro mladé, kteří se
chtějí setkat s Bohem a s dalšími mladými lidmi. Má pomáhat objevovat
a upevňovat víru skrze modlitbu, četbu
písma, hru nebo díky příkladu ostatních.
Já sám se snažím pomoci
s přípravou programu, ale kvůli škole
a jiným aktivitám nemám tolik času,
kolik bych si přál. Naštěstí máme ve
spolču několik obětavých a schopných
lidí, kteří program zajistí.
4.
Jste také duší schůzek Slunečního kmene, což je již dlouhou dobu
existující setkávání a vedení chlapců
v Sedlci. O tom také ve farnosti mnoho nevíme…

Právě letos je to 20 let, co Sluneční kmen vznikl. Jeho posláním je učit
lásce a úctě k přírodě, pěstovat kamarádství a vést k přátelství s Bohem.
Jsme chlapecký oddíl, scházíme
se jednou za 14 dní v klubovně v Sedlci
a celé dopoledne prožijeme při hraní
her. Učíme kluky zálesácké dovednosti,
poctivosti při hrách a spolupráci ve skupině. Kromě pravidelných schůzek jezdíme na výlety, chodíme na čundry
a o prázdninách pořádáme tábor.
Po celý rok plní kluci různé
zkoušky, které je mají naučit být správným mužem a křesťanem. Po splnění
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Každé tři roky se v naší farnosti koná biřmování. Pokud bude zájem, mohl by pan
biskup udílet tuto svátost opět v příštím kalendářním roce.
Svátost biřmování tvoří společně se křtem
a eucharistií jednotný celek, bez přijetí této svátosti
zůstává uvedení do křesťanského života nedokončené. Proto biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který je dosud (z různých důvodů) nepřijal.
Ač se mluví o biřmování jako o „svátosti křesťanské
dospělosti“, není třeba, aby ji přijímal pouze člověk
občansky dospělý. Jde o duchovní zralost, o vhodnou dobu, kdy je člověk schopen se osobně a dobrovolně rozhodnout následovat Krista a žít podle
evangelia.
Před udělením této svátosti se má konat příprava. Ta má vést křesťana
k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým, s jeho působením a s jeho dary. Má křesťana vést k apoštolské odpovědnosti a hlubšímu vědomí své
příslušnosti ke Kristově církvi i k farnímu společenství.
V naší farnosti bude příprava probíhat, jak na církevním gymnáziu (v rámci výuky
náboženství), tak pro ostatní zájemce také na arciděkanství. Kromě jiného se jedná o 15
až 18 setkání nad katechismem.
Zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 30. září na církevním gymnáziu,
v kostele nebo na emailu januhlir@centrum.cz.
P. Jan Uhlíř

ZMĚNA ČTVRTEČNÍCH BOHOSLUŽEB
Již dva roky se vede diskuze o tom kdy je nejvhodnější doba pro mše sv. pro děti
a pro mládež. Nejprve byly obě společné v pátek v 18.00 v klášterním kostele. Loni se
kvůli malým dětem udělala bohoslužba o hodinu dříve, a to 1. a 3. úterý v měsíci v 17.00
na stejném místě. Mládež se chtěla scházet pravidelně v pátek jednou za dva týdny,
a proto se kvůli přehlednosti, ponechaly veškeré páteční bohoslužby v kostele sv. Jakuba
v 18.00.
Čas podle mého názoru ukázal, že se sice
z bohoslužeb pro děti vytratila mládež, ale zase se
podařilo vytvořit bližší kontakt s malými dětmi
a díky paní Teplé se do zpěvu zapojily i mladší děti.
Výhodou se ukázalo navázání dětské mše sv. na výuku náboženství. Proto jsme se rozhodli stanovit výuku náboženství pro 1.— 5. třídu na jeden čas (ve
čtvrtek v 16.00) a dětská mše sv. bude 1. a 3. čtvrtek
v měsíci v 17 hodin. Aby nebyly jeden den ve farnosti dvě mše sv. nebo každý týden
v jinou dobu či v jiném kostele, budou od 17.září mše sv. ve čtvrtek vždy v 17.00
v klášterním kostele. Zpovídat se bude i zde půl hodiny před začátkem mši sv., a to
v kapli sester.
Protože vím, že není dobré neustále měnit pořad bohoslužeb, pokládal jsem za
vhodné podrobně vysvětlit důvody změny a poprosit vás o pochopení. Doufám, že se
toto rozhodnutí ukáže jako dobré a bude moci být i trvalé.
P. Jan Uhlíř
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JIŘETÍNSKÁ PARTA
Název „Jiřetínská parta“ jsem poprvé slyšela z úst své dcery před čtyřmi lety.
Už čtyři roky jezdíme o prázdninách (zatím pouze letních) k sestřičkám voršilkám
do Jiřetína pod Jedlovou. Kdo vlastně – pár maminek s dětmi a sem tam i nějaká
babička (každá pomoc při vaření či čtení pohádek nebo dětské bible či při kreslení
právě prožitých zážitků je vítaná a vzácná).
Je to výprava tak trochu podobná té ze známého filmu „S tebou mne baví
svět“, akorát místo tatínků medaile rozdávají maminky a název bych trochu pozměnila na: „S tebou mne baví Bůh“.
Díky prostředí a zázemí, které nám
sestřičky v Jiřetíně poskytují, můžeme
naplno prožívat něco, co je opravdu pro
nás maminky i děti vzácné. Každá jsme
jiná, každá máme jiné priority ve výchově, v jednání s dětmi, každá uspáváme
děti v jinou dobu, v každé rodině je to
prostě jiné, ale všechny máme společnou
víru a naději, že nás Bůh povede jako
matky, že se ujme i těch situací, kdy máme pocit, že „už prostě nemůžu“, že On je
ten u kterého vše začíná a končí, že
ochrání naše děti před vším tím, kde my zasáhnout nemůžeme…, že On je tím nejlepším tatínkem i maminkou… Děti jsou součástí různých kolektivů ve školce, ve
škole, v „hudebce“, mají mnoho kamarádů, ale v těchto kolektivech jsou projevy víry
spíš něčím divným. V „jiřetínské partě“ je víra a modlitba to, co děti spojuje, na čem
vlastně parta stojí. Tento pocit spolupatřičnosti, který zažívají děti nyní, jim možná
pomůže v době, kdy se ocitnou se svou vírou někde v budoucnu sami.
Sestřičky nám v Jiřetíně 9.— 16. srpna nejen půjčily „Domeček“ s kuchyní,
koupelnou, místnostmi pro každou rodinu zvlášť, kapličkou, zahradou… ale byly
tam, pokud mohly, spolu s námi – jsem ráda, že děti mohou od mala vnímat, že životní cesty k Bohu jsou různé, že jsou na světě lidé, kteří Krista rozpoznali tak silně,
že je to poznat na první pohled (oblékli si hábit). V rámci dětmi velmi oblíbené
„bojovky“ – hledání papírků s otázkami během procházky, odpovědi a na konci poklad, jsme se s dětmi bavili o sestřičkách, od dětí přišla odpověď: „podle hábitu se
pozná, že to není právě sestřička zdravotní, ani sestřička nějakého bratříčka ale ta
modlící se“. Ze srdce děkuji všem sestřičkám voršilkám v Jiřetíně i v Kutné Hoře za
modlitby, ve kterých na nás myslí, protože práce na duchovním poli, kterou pro nás
a naše děti dělají, přináší ty pravé dary v každodenním shonu.
Tak jako děti zavedly pojem „jiřetínská parta“, já jsem zavedla pojem
„jiřetínské večery“. Když děti večer usnou, dům se ztiší, v kuchyni to komorně ožije,
plánujeme program na další den, povídáme si, co den dal, ale i co život dal, rozdílnosti nás hodně inspirují, to společné zase zvedne sebedůvěru, naši manželé by to
asi považovali za obyčejný „babský pokec či dýchánek“, ale pro mne je to opravdu
vzácná chvíle.
Tento ročník byl zpestřen návštěvou našeho duchovního otce Uhlíře a to je
pro děti opravdu Něco, když můžou s panem farářem za ruku do lesa na klacky, na
zahradě si dát fotbálek, opékat buřty a hlavně zažít mši svatou uprostřed zahrady.
4

trochu netradičně v přírodě, svátost smíření.
Po obědě jsme vyrazili dál, a to do České Skalice. Tam nám došlo pití a tak jsme zastavili
u nějakých lidí, kteří byli tak hodní a nalili
nám vodu. Dále jsme projížděli přes Studnici
a Přibyslav a vyšlapali jsme s potížemi nad
propast Koníček, kde byla mše sv.
s nádherným výhledem na propast a potom
šestikilometrový sjezd dolů do Nového Města.
Kus před ním jsme měli najeto asi 45 km
a řekli jsme si, že už tu padesátku prolomíme,
tak jsme jezdili ulicemi tam a zpátky, nakonec
to dopadlo tak, že jsme ujeli asi 52 km.
Druhá etapa začala jako každý den ráno
a tentokrát byl náš cíl nejprve na dívčím táboře
v Rokoli. A tam P. Uhlíř vyzpovídal zdejší tábornice a konala se tu i mše. Ale ještě předtím
se k nám přidal i Petr Grenar, který s námi
jezdil. Poté jsme jeli na rozhlednu Sendraž,
kterou vlastní Vodafone ČR a její výška je
50 m, ale přístupná zóna je „pouze“ 28,3 m.
Když už jsme se pokochali krásným výhledem,
pokračovali jsme dále.
Ve středu se konal výlet, a to do Dobrošova přes vesničku Peklo. V lese jsme tam slavili mši sv. u nádherně vyzdobeného oltáře
a dokonce jsme tam měli stoličku na víno
a vodu. Poté už jsme nasadili zpáteční směr.
Nečekaně nás navštívil biskup Dominik Duka.
Večer byla menší slavnost na farní zahradě,
kde jsme opékali buřty apod.
Ve čtvrtek nastal den odjezdu, takže
jsme si ráno sbalili věci a naložili je do auta,
které řídil Petr Grenar. Sejít jsme se s ním měli
v Josefově. Když jsme se tam sešli, tak jsme
vyrazili do Josefovské pevnosti z 19. století. Do
Josefova přijelo i druhé auto a odvezlo nám
kola až do Kolína, tam jsme dojeli vlakem a do
Kutné Hory jsme dojeli na kolech přes Starý
Kolín až ke kutnohorské faře. Na faře byly vyloženy naše věci a pro děti si přišla většina rodičů.
Tento Cykločundr byl velice vydařený a já doufám, že se stane novou tradicí.

Vilda Dvořák
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PRÁZDNINOVÝ FARNÍ VÝLET
Nastalo úterní ráno 18. srpna a farníci se scházejí
v téměř zaplněném autobusu, aby se krátce po sedmé
hodině vydali na Vysočinu. Cestou v ranní špičce se
divíme, jak může někdo spěchat do práce, když my jedeme na pouť.
Naším prvním cílem je moderní kostel v nevelkých Slavkovicích. Byl jako vůbec první kostel v České
republice zasvěcen Božímu milosrdenství. Nejdříve
nám místní kněz přiblížil historii kostela i zjevení sestry Faustyny z Polska. Vedle
oltáře visí na stěně obraz Ježíše Krista s nápisem „Ježíši, důvěřuji ti“, který byl namalován právě podle vizí sestry Faustyny. V tomto krásném prostředí pak slavíme
mši svatou a modlíme se Korunku Božího milosrdenství.
Posilněni hlubokými duchovními zážitky i doma vyrobenými svačinami vyrážíme do Žďáru nad Sázavou. Tam je to z parkoviště do bývalého kláštera cisterciáků
opravdu jen pár kroků. Místní jáhen nás zasvěceně seznamuje s historií i současností kláštera a zejména chrámu, který byl nedávno povýšen na baziliku Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše. A právě zde, v bazilice, můžeme získat plnomocné odpustky. Modlíme se za to a zdravíme zpěvem i modlitbou Matku Boží.
Potom nám zbývá asi hodinka na odpočinek a případné občerstvení a ve tři hodiny
odpoledne již nasloucháme výkladu v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Naposled se pokocháme výhledem na okolní krajinu a vracíme se k autobusu.
Sotva se rozjede, paní Jeřábková s paní Hylskou nás mile překvapí tím, že nám nabízejí vlastnoručně vyrobené cukroví, které chutná opravdu skvěle.
Naše závěrečná modlitba krátce před návratem do Kutné Hory, kterou se
modlil náš milý a vtipný průvodce P. Jan Uhlíř, byla poděkováním za celý křesťansky prožitý den.

Přes den se pan farář naplno věnoval dětem, večer jsme využili možnost svátosti
smíření. Právě během jiřetínského večera s panem farářem mi došlo, jak je úžasné
patřit do farnosti, jak jsme všichni spojeni.
Velmi doufám, že příští rok do Jiřetína pojedeme znova, i když je každý ročník výpravy jiný a složení členů se různě podle okolností mění, bude určitě moc
dobrý.
Dagmar Holá

MLÁDEŽ A LÉTO NA VODĚ

Na poslední týden prázdnin, 23. až 27. srpna, naplánoval P. Uhlíř výlet na
kolech. Myšlenka vznikla vcelku rychle. Dost lidí souhlasilo a tak P. Uhlíř vše domyslel a jeli jsme do Nového Města nad Metují, kde jsme byli ubytováni na místní
faře.
Odjíždělo se z hlavního vlakového nádraží v Kutné hoře, kde všichni naložili
kola buď na střechu doprovodného vozidla, nebo do vozíku. Výletu se zúčastnili vedoucí: P. Jan Uhlíř, Jakub Havlíček a později Petr Grenar a dalé: Jan Klinger, Zdeněk Hlava, Karel Koubský, Jan Zelenka, Jiří Karela, Tomáš Kostelecký, Petr Klinger,
Vilém Dvořák, Jiří Vitouš, Tomáš Křivohlavý a Kryštof Zelenka.
Vlakem jsme dojeli do Jaroměře, kde na nás už čekala kola a zbylých 20 km
jsme museli dojet do Nového Města nad Metují.
První výlet začal druhý den časně zrána. Vždy před odjezdem jsme se pomodlili, aby se nám nic nestalo a abychom večer dojeli v pořádku. První etapa byla naplánována do Babiččina údolí, které je proslulé od Boženy Němcové, která zde vyrůstala se svou babičkou. Poté jsme zavítali k vodní nádrži Rozkoš, kde jsme přijali,

Když se řekne mládež,
první, co se řadě lidí vybaví, je
škola. Když se řekne škola, první,
co se vybaví řadě mladých lidí,
jsou prázdniny. A tak s vědomím, že všechno hezké, co jsme
přes léto prožili, by ztratilo kouzlo, kdybychom kvůli tomu nechodili deset měsíců do školy,
stojíme na prahu školního roku
a za prázdninami už nezbývá než se ohlédnout. Jaké byly ty letošní? Krátké. Ale
stihli jsme během nich spoustu věcí. Mimo jiné i dva týdny strávit jako společenství:
sjížděním řeky Otavy a putováním na diecézní pouť do Králík.
K prvnímu jsme se sešli v pondělí 27. července brzy ráno. Půl dne jsme strávili vyčerpávajícím cestováním do Sušice, druhou půl v Sušici čekáním na lodě a sudy;
zbytek jsme propádlovali do místa prvního nocležiště pod hradem Rabí. Tam nás
objevili komáři a dalo by se říct, že nás za celý týden docela neopustili. Ani
v nejmenším nás však neopustil vodácký duch, a tak jsme po večeři rozdělali oheň
a uzpívali jsme ho k vyhasnutí.
Ranní obloha byla místy oblačná, snídaně vydatná, a tak jsme oblékli větrovky a vyrazili na hrad. Absolvovali jsme hned dvojitou porci prohlídek včetně vyhlídky z don-jonu, vysoké obranně-obytné věže, která budí respekt, i když z ní jsou už
jen čtyři holé stěny se schodištěm. Zbytek dne sluníčko poctivě pálilo, my jsme poctivě pádlovali a užívali si všechno, co k vodácké výpravě patří. V Horažďovicích
jsme vyzvedli zbytek posádky, který s námi nemohl jet už od pondělí, a od té chvíle
nás bylo krásných dvaadvacet na jedenácti lodích. V úterý nechybělo ani hromadné
koupání, kdy se vinou drobného škádlení dostala do vody bezmála celá výprava. Celí
mokří a hladoví jsme vzali zavděk hlučným kempem, kde nás, netrpělivě čekající na
to, až se dovaří těstoviny, provokovala slečna z kiosku, která co pět minut tlampačem oznamovala, že „Klobásaa!“, „Smažáák!“ nebo „Bramborákyy!“, co si někdo
objednal, jsou připravené k vyzvednutí. Nasyceni těstovinami s kečupem jsme byli
o poznání klidnější a užili jsme si příjemný večer.
Středa byla ve znamení překonávání jezů. Projížděli jsme úsekem, kde má
Otava jez takřka na každém druhém kilometru, a ne vždy jde zrovna o bezpečné
kousky. Některé z nich se oprávněně nazývají „smrťáky“, nejzaslouženěji asi ten ve
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od vedlejšího ohně. Celý večer jsme pak se sousedy zpívali na střídačku; vznikla nezapomenutelná atmosféra, která vydržela dlouho do noci.
Pátek byl opět ve znamení pádlování. Snažili jsme se z plných sil, protože Lída potřebovala odpoledne stihnout vlak z Písku domů. Dojeli jsme včas, stihli jsme
rozbít tábor (na pěkné rovné zemi místní plovárny, která funguje nouzově jako
kemp) a udělat pár společných fotek v cíli. Lída odjela a zbytek výpravy si užíval
končící výlet. Po večeři jsme vyrazili do města. Obešli jsme centrum Písku, chvíli
postávali na náměstí, kde probíhalo promítání v rámci místního festivalu a pak se
pomalu vraceli podél řeky zpátky na plovárnu. Ještě jsme na chvíli zakotvili
v restauraci, abychom všechno jaksepatří zhodnotili, a pak už jen „zuby a spát“.
V sobotu ráno jsme dlouho balili stany, dlouho snídali a pak tryskem utíkali
na nádraží, abychom stihli vlak. Do něj jsme se málem nevešli, a tak byla cesta domů vtipnou tečkou za celým týdnem.

Strakonicích. A tak jsme vždycky chvíli pádlovali
a pak dlouhou dobu vyndávali věci z lodí
a prázdné lodě přenášeli po břehu, abychom je
za jezem zase naplnili a pokračovali dalších pár
set metrů, kde se procedura znovu opakovala.
K večeru jsme zakotvili v přeplněném tábořišti
nedaleko obce Štěkeň. Nepodařilo se nám obsadit ohniště, ale zas tak jsme toho nelitovali, protože jídlo jsme jako obvykle připravili na vařiči
a než padla noc, sesedli jsme se kolem stolu
v kiosku, kde točili výbornou limonádu a pivo.
Čtvrtek měl být podle plánů odpočinkový den, na který nebyla plánovaná vodácká trasa, ve výsledku jsme ale měli nejnabitější program z celého týdne. Ráno
jsme si trochu přispali. To se nám nevyplatilo, alespoň na první pohled. Když jsme
totiž přeci jen vylezli ze stanů, zjistili jsme, že polovina pádel není na svém místě.
A chyběly rovněž Anežka s Luckou. Místo nich jsme našli vzkaz, že máme ve dvojicích nasednout do lodí a jet po proudu, dokud neuvidíme na levém břehu červený
šátek, tam že jsou chybějící pádla ukrytá. Potíž byla v tom, že pádla vyšla logicky jen
na kormidelníky, háčci museli jet bez nich, přičemž kormidelníci měli mít zavázané
oči. Úspěch naší výpravy závisel tedy zejména na tom, jak sehrané byly posádky jednotlivých lodí. Ukázalo se, že si s podobnými obtížemi dokážeme poměrně snadno
poradit, pádla jsme našli a s nimi i luxusně připravenou snídani. Vesele jsme si na ní pochutnávali, dokud jsme si nevšimli dalšího vzkazu,
ve kterém stálo něco ve smyslu, že tábor můžou
nechat bez dozoru snad jen zelenáči a jestli si
jsme jistí tím, že ho po příjezdu najdeme ve stavu, v jakém jsme ho opustili. Rychle jsme naskákali do lodí a pádlovali, co nám síly stačily,
proti proudu do kempu. Ukázalo se, že je to
mnohem obtížnější než cesta tam. Když jsme
přijeli do tábora, chyběly nám všechny sudy. Podle vzkazu jsme je měli hledat na
opačném břehu řeky nad blízkým jezem. Nejrychlejší z nás tam ale našli opět pouze
lístek. Sudy jsou v kopřivách přímo za naším tábořištěm. Tím naše ranní dobrodružství skončilo, ne ale tak úplně to Anežčino a Lucčino. Podobné fórky se neobejdou bez odvety, a tak holky musely šplhat po stromech, aby z nich sundaly svoje
drahocenné spacáky. V průběhu celé akce se mezi námi objevila vzácná návštěva:
otcové Uhlíř a Tobek. A tak jen co jsme si byli jistí, že všechny věci jsou na svém
místě, vyrazili jsme do lesa, abychom našli vhodné místo ke sloužení mše svaté. Po
jejím skončení jsme uvařili oběd a šli na limonádu nebo do vody. V půlce odpoledne
jsme vytáhli lodě nad jez a až do večera se bavili nejrůznějšími způsoby jeho sjíždění. Kdo se ten den necvakl, jezdil pod svoje možnosti. Medaili nejzapálenějšího vodáka by bez debat získal otec Uhlíř. Prohlásil, že když do vody nespadne, skočí tam
dobrovolně. Když návštěva odjela zpět do Kutné Hory, byl už večer. Včas jsme zabrali ohniště a začali připravovat táborák. Jediné, co mu chybělo, byla kytara, na
které nám praskla struna. Měli jsme ale štěstí, když nám náhradní půjčil kytarista

V trochu jiném duchu než vodácký „výlet na Otavu“
probíhala druhý týden v srpnu pěší pouť do Králík. Zúčastnilo se jí jedenáct lidí. Trasa pouti vedla náročným
terénem Rychlebských hor a Kralického Sněžníku, opuštěnou přírodou po hranicích s Polskem. Všechno, co jsme
mohli během pouti potřebovat, jsme si nesli na zádech,
protože poslední obcí, ve které se dalo něco koupit, byl
Javorník - místo, kde jsme v pondělí v poledne vystoupili
z vlaku. Počasí, ze kterého jsme měli největší obavy, bylo
nakonec ideální (a my víme, že zásluhu na něm měly
i modlitby všech, kteří na nás mysleli – děkujeme). Pršelo
sice několikrát, ale my byli vždycky dobře schovaní. Jenom ve čtvrtek ráno jsme do batohů balili promáčené
celty. Ještě ten den jsme je ale stačili usušit, když jsme
obědvali na větrném vrcholu Králického Sněžníku.
Celou cestu nás provázely texty breviáře a slova na den, připravené přímo pro
poutníky na královéhradeckém Diecézním centru pro mládež. A protože s námi šel
i P. Pavel Jäger, každý den jsme slavili mši svatou. Jednou na pódiu uprostřed opuštěného tábořiště, jindy na batozích, na kamenném oltáři postaveném budoucím inženýrem Pepou Poživilem nebo na špalku, shromážděni kolem ohně. Naučili jsme
se pokorně slézt každý kopec, který jsme s námahou vylezli, doufajíce, že nás za vrcholem čeká milosrdná rovinka. Naučili jsme se pomáhat jeden druhému, ačkoli
jsme měli každý na svém hrbu dost. Poznali jsme další kus naší krásné země.
A v neposlední řadě jsme poznali zase kousek sebe a druhých. A tak, když jsme
v pátek bosi stoupali na poslední vrchol – Horu Matky Boží u Králík, věděli jsme, že
i když máme v nohách osmdesátikilometrovou pouť, je před námi mnohem větší cíl,
za kterým je potřeba jít každý den a k němuž nás často nedovede jen dobrá mapa
a turistická značka. Kéž jsme na téhle pouti alespoň tak vytrvalí, jako na té krátké do
Králík.
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