01. 06.

Noc kostelů

Ne

03. 06.

Slavnost Nejsvětější Trojice (11:00 – Nejsv. Trojice)

Čt

07. 06.

Slavnost Těla a Krve Páně (18:00 – Sv. Barbora)

Ne

10. 06.

První svaté přijímání dětí (9:00 – Sv. Jakub)

Čt

14. 06.

Jednání Pastorační rady farnosti (18:00 – arciděkanství)

Pá

15. 06.

Slav. Nesjvětějšího Srdce Páně (18:00 – klášterní kostel)

So

16. 06.

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Ne

17. 06.

Schůzka ministrantů (10:00 – Sv. Jakub)

St

20. 06.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Čt

21. 06.

Zakončení výuky náboženství (17:00 – klášterní kostel)

Ne

24. 06.

Poutní mše svatá v Nové Lhotě (9:00)

Ne

24. 06.

Stříbrná mše svatá (9:30 – Sv. Barbora)

Pá

29. 06.

Mše sv. na závěr školního roku (9:00 – Sv. Jakub)

So

30. 06

Poutní mše svatá v Klukách (17:00)

30. 06. – 07. 07.

Tábor Slunečního kmene

Čt

05. 07.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (9:00 – Sv. Jakub)

Ne

08. 07.

Vítání nového kaplana (9:00 – Sv. Jakub)

Ne

15. 07.

Poutní mše svatá v Křeseticích (9:00)

Ne

15. 07.

Loučení s P. Milanem v Třeboníně (10:30)

15. – 21. 07.

Chaloupka družiny Concordia

21. 07.

Mše svatá k 800. výročí obce Paběnice (10:00)

21. – 22. 07.

Oslava sv. Jakuba

So

28. 07.

Pouť ke sv. Anně ve Zdeslavicích (18:00)

Ne

29. 07.

Loučení s P. Milanem v Kutné Hoře (9:00 – Sv. Jakub)

14. – 19. 08.

V. celostátní setkání mládeže, Žďár nad Sázavou

15. 08.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18:00 – Matka Boží)

24. – 28. 08.

Cykločundr

23. – 25. 09.

Duchovní obnova seniorů

06. – 07. 10.

Farní pouť na jižní Moravu

So

St
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Zpravodaj
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Květen

Pá

3/2012

KALENDÁŘ AKCÍ

Milí farníci,
na konci velikonoční doby a mariánského měsíce bych vám rád poděkoval za podporu různých farních aktivit. Osobně se mi velmi líbila pouť do Sudějova, při které
jsme Panně Marii svěřili naše rodiny. Radost jsem měl i z různých aktivit mládeže
(Klášterfest, návštěva Vesmíru, Diecézní setkání ministrantů atd.) a také velmi milých májových bohoslužeb ve vesnických kostelech a kapličkách. Nemohu nevzpomenout ani skutečnost, že právě ve velikonoční době byla pokřtěna paní Dita Pelikánová a pan Zdeněk Jásek. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy farního dne
a zvláště Noci kostelů. Nejedná se totiž o den otevřených památek, ale o snahu
umožnit lidem setkat se prostřednictvím rozmanitému programu s evangelním poselstvím. Proto vás prosím, abychom se v tomto týdnu za organizátory i návštěvníky
našich kostelů upřímně modlili.
Konec školního roku mě vede také k poděkování všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem věnovali dětem a mládeži. Nejedná se pouze o učitele náboženství, ale
i o ty, kteří se vytrvale věnují dětem v sakristii při bohoslužbě, mladým ve „spolču“
nebo ve Slunečním kmeni a Concordii. Čeká nás i první svaté přijímání, a tak patří
dík rodičům dětí a otci Milanovi za přípravu. Děkuji i všem, kdo jakýmkoli způsobem pomáhají při zrodu nové Církevní mateřské školy
sv. Jakuba, která bude s pomocí Boží otevřena v září.
Poslední dobou jsem mohl několikrát udělovat svátost nemocných v nemocnici. Děkuji všem, kteří si všímají,
kdo dlouhodobě nemůže přicházet do našeho společenství,
a upozorní, že je někdo nemocen a potřebuje i duchovní
posilu.
V létě nás kromě dětských táborů čeká i již tradiční
Oslava sv. Jakuba. Na slavnostní bohoslužbu přijal pozvání náš dřívější diecézní biskup a nynější kardinál Dominik
Duka. Pan biskup Jan Vokál opakovaně zve mládež na srpnové Celostátní setkání do Žďáru nad Sázavou. Na závěr
setkání jsou zvány i celé rodiny. Proto se otec biskup rozhodl vynechat tradiční diecézní pouť na některé z poutních
míst v diecézi a všechny pozvat na závěrečnou mši svatou do Žďáru 18. srpna.
O prázdninách dojde také ke změně kněží ve farnostech a bude se to týkat i té
naší. O odchodu otce Milana už asi víte; zároveň máme z biskupství přislíbeno, že
k nám přijde kaplan nový. S někým se budeme loučit, jiného vítat. Proto vyslyšme
i výzvu našeho vikáře P. Pavla Tobka a modleme se za farnosti a kněze, kterých se
tyto změny budou týkat.
Milí farníci, za vše dobré, co jste s pomocí Boží pro naše společenství v tomto
školním roce vykonali, vám upřímně děkuji a do prázdninových a dovolenkových
dní vám vyprošuji pokoj a radost.
P. Jan Uhlíř
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Noc kostelů
První červnový večer
proběhne v mnoha chrámech
v celé republice ve znamení
Noci kostelů. Podrobný program v kostelech v Kutné
Hoře a jejím okolí najdete na
přiloženém letáku a také na
webu farnosti. Informace o celém projektu jsou
k dispozici na www.nockostelu.cz.
Na straně 16 tohoto Zpravodaje začíná tematický rozhovor s diecézním koordinátorem Noci kostelů, P. Karlem Moravcem.
-redZměny bohoslužeb o prázdninách
Během prázdnin nebudou úterní a čtvrteční
mše svaté v klášterním kostele. Ostatní bohoslužby budou slouženy podle pravidelného pořadu,
tedy vždy v pondělí, středu a pátek v 18 hodin
v kostele sv. Jakuba, v neděli v 7 hodin v chrámu
sv. Barbory, v 9 hodin v kostele sv. Jakuba a
v 18 hodin v kostele Panny Marie Na Náměti.
Od 1. do 20. srpna bude P. Jan Uhlíř na dovolené.
-red-

Výuka náboženství ve školním roce 2012/2013
Výuka náboženství pro děti prvního stupně bude v příštím školním roce probíhat opět každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 na Církevním gymnáziu sv. Voršily. Přihláška bude koncem prázdnin dostupná na webových stránkách farnosti nebo
v kostele. Každý první a třetí čtvrtek v měsíci budou od 17 hodin v klášterním kostele slouženy mše svaté pro děti. První hodina náboženství a dětská mše svatá budou
ve čtvrtek 20. září.
-redCírkevní mateřská škola sv. Jakuba
V dubnu bylo závazně rozhodnuto, že k 3. září 2012 naše farnost otevře Církevní mateřskou školu sv. Jakuba (CMŠ). Škola nabídne individuální přístup
k dětem, úzkou spolupráci pedagogů s rodiči, Montessori pedagogiku a prvky inspirované praxí tzv. lesních školek. Celý vzdělávací program bude vycházet
z křesťanských kořenů. Ucelený koncept CMŠ byl sestaven budoucí ředitelkou Evou
Mirgovou a dalšími pedagogickými pracovnicemi, Renatou Peldovou a Marií Teplou. CMŠ sv. Jakuba nyní čeká na formální vyřízení žádosti o zařazení do sítě škol.
Koncem dubna proběhly dny otevřených dveří. Záměr zřídit CMŠ vzbudil
u rodičů dětí velký ohlas. K 10. květnu, termínu odevzdání přihlášek, se sešlo na
80 žádostí o přijetí dítěte. CMŠ může přijmout maximálně 28 dětí, proto jsou
v současné době žadatelé zváni na pohovory, na základě kterých zástupce zřizovatele (P. Jan Uhlíř) a budoucí vychovatelky rozhodnou o výběru.
2

V., pak bude výsledkem jen karikatura toho člověka, my budeme lidem pro smích a
budou nám nadávat do šmíráků. A pokud budeme tímto způsobem kopírovat Ježíše
Krista, budou nás nazývat spíš pokrytci.
Existuje pouze jeden způsob, jak Ježíše napodobit, a ten netkví v kopírování
jeho vnějšího chování. Je třeba napodobit to, jak se otevřel působení Ducha, kterým
byl i počat. Kdybychom se otevřeli tomuto Duchu, prodchnul by nás zvnitřku, a
mohli bychom se tak přiblížit dokonalosti Ježíšově.
Nikomu se nikdy nepodaří připodobnit se Kristu, bude-li pouze zkoumat jeho
dokonalé chování a pak se ho bude snažit napodobovat. To se zkrátka dělat nedá,
takové snažení je odsouzeno k neúspěchu, a jestli se domníváte, že se vám to daří,
pak druzí jsou určitě jiného mínění: v nejlepším případě vás budou považovat za
druhořadého herce, v nejhorším případě za prvotřídního pokrytce.
Jediný způsob, jak se Kristu připodobnit, je vystavit se působení téhož Ducha, který naplňoval a inspiroval jej. V křesťanské tradici se toto otevření Duchu ze
strany skutečně věřících označuje slovem modlitba. Týž duch, který učinil Ježíše
dokonalým člověkem, začne i nás činit dokonalými. Naše dokonalé chování pak bude automaticky následovat - bez jakéhokoli náznaku pokrytectví.
Pokud je pro vás toto mé zjištění přínosem, stejně jako pro mě už léta, pak za
ně neděkujte mně, nýbrž podvrtnutému kotníku pana biskupa a zoufalství jednoho
mladého angličtináře, který mě na čtvrt hodiny podnítil k výkonu, jakého jsem pak
už nikdy nedosáhl.
Převzato z knihy Davida Torkingtona Neztrácet naději,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

OMALOVÁNKA

SVATODUŠNÍ FEJETON: MÉ ŽIVOTNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pobavilo nás, když jsme slyšeli, že pan biskup nemůže jet do Lurd, protože si
vyvrtnul kotník. Našemu řediteli však do smíchu nebylo, protože se biskup rozhodl
poctít místo toho naši školu návštěvou a předsedat slavnostnímu udílení cen. Kdykoli měl udílení cen předsedat pan biskup, bývalo zvykem nacvičit nějaké představení, ale tentokrát jsme nic připravené neměli, a tak se rozhodlo, že dáme na poslední chvíli dohromady pásmo ze Shakespeara.
Mělo se skládat ze tří vážných scén, proložených dvěma komickými. V naší
třídě však nepučel žádný herecký talent, a tak jsme o náročný part Jindřicha V. losovali. Volba padla na mě. Denodenně jsem pak trénoval patetická gesta před velkým
zrcadlem. Na kostýmově zkoušce se mé herecké kreaci publikum smálo víc než komickým výstupům hrobníka z Hamleta a vrátného z Macbetha dohromady. Připisoval jsem to dramatickému napěti, které
jsem byl schopen vyvolal; cožpak nikdy
neviděli velké shakespearovské herectví?
Učitel angličtiny to nijak nekomentoval. Až těsně předtím, než jsem měl
v den "D" vstoupit na scénu, mě vzal za
ruku a řekl: „Teď mě poslouchej, Torkingtone. Na ten včerejší žalostný výstup zapomeň. Jestli budeš dneska hrát zase tak,
vezme tě matka představená s sebou do
dívčí školy a udělá z tebe předsedkyni třídy! Jsi král válečníků, a ne nějaká víla!
Nejsi na jevišti, jsi na bitevním poli.
A kolem sebe nemáš páťáky, ale své vojsko, které už padá únavou. Celý den dobývali
město a nepostoupili ani o krok dopředu. Kamarádi po jejich boku padali mrtví k
zemi, slyšeli výkřiky raněných a jsou prakticky poraženi. Vlítni tam na ně, vyburcuj
je, dokopej je k dalšímu útoku, dřív než bude pozdě!“
S těmito slovy mě jednou rukou strčil na scénu a druhou zatáhl za oponu,
takže se rozhrnula. Dodneška nevím, co se na jevišti sběhlo, vzpomínám si jen, jak
jsem pronesl úvodní slova Jindřichovy řeči, kterou vyzývá své muže k pokračování
boje: "Do nich, přátelé, znovu!" Potom si pamatuji až bouřlivý potlesk na konci výstupu; na ten nezapomenu nikdy.
I mí úhlavní nepřátelé měli za to, že to bylo skvělé představení. Monsignor si
myslel, že jsem něco pil, a pan biskup mě chtěl do své diecéze. „Postavte ho na kazatelnu a Savonarola bude vedle něj vypadat jako moula,“ pravil. Ale všichni se mýlili.
To totiž vůbec nebylo představení. Nic jsem nehrál -to všechno bylo doopravdy. Našemu angličtináři se podařilo prodchnout mne duchem člověka, který v bitvě
u Azincourtu dal Francouzům co proto. Na čtvrt hodiny jsem byl slavný, ne proto, že
bych byl kdovíjak dobry- herec, ale proto, že jsem se na tu chvilku jakoby „převtělil“
do největšího krále-vojevůdce v dějinách Anglie.
Vždycky jsem na toto „představení“ pohlížel jako na klíčový moment svého
života, protože mi poskytlo jedno nesmírně důležité zjištění ohledně duchovního
života. Přišel jsem na to, že připodobnit se někomu jinému, jednat a chovat se jako
on, můžeme pouze tehdy, prodchne-li nás stejný duch, který prodchnul toho druhého. Jestliže ho pouze imitujeme, jako jsem já zprvu zkoušel imitovat Jindřicha
18

Rozhodnutí bude rodičům sděleno nejpozději 31. května.
CMŠ bude sídlit v domě č. p. 275 na Václavském náměstí
v Kutné Hoře, s jehož majitelem je již podepsána nájemní smlouva. Stavební projekt, podle kterého budou prostory CMŠ upraveny, je již hotov, jeho realizace bude svěřena stavební firmě a začne
po schválení stavebním úřadem (okolo poloviny června). Náklady
na stavební úpravy nám pomůže uhradit také sedlecká farnost.
Pro venkovní aktivity bude CMŠ využívat část pozemku na zahradě u kláštera, s laskavým svolením sester voršilek; smlouva o tomto pronájmu je
v tuto chvíli před podpisem. V pondělí 28. května budou na zahradě zahájeny potřebné úpravy, na nichž budou pracovat brigádníci.
-redKoncertní sezóna v našich kostelech
V prvním červnovém týdnu se v Kutné Hoře koná Mezinárodní festival komorní hudby (MFKH). V našich kostelech proběhnou v jeho rámci tyto koncerty:
3. 6.
Zahajovací koncert MFKH věnovaný Josefu Sukovi
chrám sv. Barbory
19:30
(na programu skladby J. Suka a A. Dvořáka)
4. 6.
Gavin Bryars: Sinking of the Titanic
chrám sv. Barbory
19:30
(smyčcový kvartet)
6. 6.
Le Quattro Stagioni
chrám sv. Barbory
19:30
(skladby A. Piazzolly, P. Vaskse a A. Vivaldiho)
8. 6.
Závěrečný koncert věnovaný W. A. Mozartovi
chrám sv. Barbory
19:30
(houslový, klarinetový a klavírní koncert)
Kromě toho jste srdečně zváni na další koncerty:
12. 6.
19:30

Kostel sv. Jakuba

Koncert hudby 16. století
(vystoupí mužský pěvecký soubor Cinquecento)

13. 5.
chrám sv. Barbory Písně z chrámu sv. Marka
19:30
-redTábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia
Všichni indiáni a indiánky ze Slunečního kmene a družiny Concordia jsou
svými náčelníky a náčelnicemi důrazně vyzýváni, aby si zaškrtli příslušná data
v prázdninovém kalendáři a začali se urychleně těšit na tábor nebo chaloupku!
Klučičí veget v divočině se koná od 30. června do
7. července v blízkosti vesničky Ostrý v okrese Tábor. Pro holky se o něco méně divoké, ale přesto dostatečně velké dobrodružství chystá v Borotíně od 15. do 21. července. Další informace, kontakty a přihlášky najdete na www.bratri.com.
Rodiče dětí, které nechodily v průběhu roku na schůzky a chtějí jet na tábor nebo chaloupku, prosíme o včasnou
konzultaci s vedoucími. Všechny rodiče prosíme o respektování termínů přihlášek, začátků a konců pobytů.
-red3

Katolická charismatická konference
Milí farníci,
nedávno mě oslovil P. Uhlíř, zda bych napsala pár slov o Katolické charismatické
konferenci, která se kvapem blíží. Na konferenci jsem už několikrát byla. Pokaždé se
moc těším na výbornou atmosféru a na přednášky, které vedou k hlubokému zamyšlení. Na konferenci jste naprosto svobodní. Můžete si vybrat, na jakou přednášku půjdete, nebo se můžete odebrat do kaple k adoraci.
Letošní konference proběhne od 11. do 15. července na brněnském výstavišti.
Mottem konference je „Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15, 32). Přednášejícími
budou např. P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, P. Aleš Opatrný, ale i hosté ze
zahraničí. Program celé konference je velice promyšlený a celá konference výborně
zorganizovaná. Vždyť se tu během čtyř
dnů sejde okolo 5000 účastníků. Přijíždějí sem jednotlivci i celé rodiny. Pro
děti je během přednášek připraven samostatný program ve vedlejším pavilonu a je o ně dobře postaráno. Veškerý
program probíhá v klimatizovaném prostoru, je zde přítomen i lékař a zdravotní
služba. V průběhu celé konference je
možnost jít ke svátosti smíření. Každý
den je mše svatá, které se účastní průměrně padesát kněží. Celou konferenci
přenáší televize NOE.
Ze srdce bych vám přála, abyste si našli čas a na konferenci zavítali. Atmosféra je zde nepopsatelná. Každý, kdo sem připutuje, určitě neodejde s prázdnou. Každý prožije opravdu hluboké duchovní obohacení.
Veškeré informace, např. ohledně stravování, ubytování, parkování i přihlašování získáte na www.cho.cz nebo na telefonu 777 087 736 (17 – 19 hodin). Přihlaste se nejlépe do 9. června 2012 (do té doby je zlevněný registrační poplatek a jistota
ubytování). Budeme-li zdraví, na shledanou v Brně!
Marcela Rajdlová
P. Jan Uhlíř pojede na Katolickou charismatickou konferenci na čtvrtek a pátek
(12. a 13. července). Kdo by chtěl jet s ním, ať se přihlásí přímo jemu do středy
6. června.
Obec Paběnice slaví 800. výročí
V tomto roce slaví Obec Paběnice 800 let od první písemné zprávy o její existenci. V rámci oslav se uskuteční ve dnech 20. a 21. července 2012 setkání rodáků,
přátel a příznivců Paběnic.
V sobotu 21. července v 10 hodin bude otec biskup Kajnek sloužit slavnostní
mši svatou v místním kostele sv. Jakuba. Při této bohoslužbě bude požehnán nový
zvon do obnovené věžičky kostela a zároveň bude odhalena pamětní deska kardinálu Josefu Beranovi, který byl v Paběnicích internován v letech 1957 – 1963.
Více informací naleznete na www.pabenice.cz.
Za přípravný výbor
Věra Zděňková
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Jste pověřen koordinací Noci kostelů
v naší diecézi. Jak a kde tento projekt
vznikl a co je jeho cílem?

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů –
„Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009
se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník
Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé
České republice. V roce 2011 se Noc kostelů konala poprvé také na Slovensku,
kde byla otevřena téměř stovka kostelů
v Trnavské arcidiecézi.
Cílem akce je pozvat do kostela
lidi, kteří tam jinak sami nikdy nepřijdou, a nenásilnou formou jim představit křesťanství. Návštěvníci budou moci
ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké
skvosty křesťanství, které nejsou pouze
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturněduchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na
věže či sestoupit do starobylých krypt,
prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
Kolik kostelů z královéhradecké
diecéze se do projektu zapojuje?

V královéhradecké diecézi bylo v roce
2010 přihlášeno 40 kostelů, v roce 2011
již 131 kostelů, letos je to již 200, v celé
republice bylo minulý týden přes 1200
přihlášených. V naší diecézi je asi čtvrtina přihlášených z nekatolických církví.

Podobně jako loni se k letošní Noci
kostelů se přidají i mnohé kostely
v Kutné Hoře a okolí. Množství těchto
chrámů je spoustou lidí vnímáno
v první řadě jako turistická atrakce.
Měl by být jejich dojem během/po
Noci kostelů jiný? Jaký? A jak je možné toho dosáhnout?

Ve dne jezdí obdivovat kutnohorské
památky cizí turisté. Mnozí místní lidé
kolem nich denně chodí, zvykli si na ně,
možná je znají jako starobylé památky.
O Noci kostelů je možné při dobře připraveném programu přivést člověka i
k přemýšlení o tom, že kostel není jen
památka, je to živý prostor a občas se
pro turisty uzavře, aby sloužil svému
původnímu účelu – bohoslužbě. Je
možné navést k hledání odpovědí na
otázky: proč byl kostel postaven, jakou
silou může být víra v životě člověka, zda
nemáme osobní odpovědnost vůči někomu, kdo nás přesahuje…
Na zajištění programu Noci kostelů
se u nás, podobně jako v jiných farnostech, podílí řada dobrovolníků
z řad farníků. Mnoho věřících se také
Noci kostelů zúčastní jako návštěvníci. Na co by se podle vás měli soustředit, co byste jim kladl na srdce?

Vlídně přijmout návštěvníky a pokusit
se jim ukázat nejen kostel, ale i důvod,
proč zde kostel stojí, a vysvětlit třeba i
motivy své víry a služby.
Jak budete Noc kostelů prožívat vy
sám? Strávíte ji někde „na ústředně“,
nebo budete moci vyrazit „ do terénu“
a vychutnat si i některý
z připravovaných programů?

Asi se budu částečně podílet i na programu v kostele Panny Marie v Hradci
Králové, ale chci se podívat i do jiných
Děkuji za rozhovor.
Za celou naši farnost Vám přeji hodně
požehnání do všeho, co děláte.
Katka Telecká
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ROZHOVOR
V souvislosti s Nocí kostelů, která už klepe na dveře, jsme položili několik otázek
P. Karlu Moravcovi, koordinátorovi této akce v naší diecézi.

Otče Karle, kutnohorští farníci vás
znají velmi dobře a určitě je zajímá,
jak se Vám v současnosti daří. Mohl
byste jim prozradit, čím se momentálně zabýváte, jaké jsou vaše současné role a s nimi spojené radosti a
strasti? Na co se v tuto chvíli například těšíte?

Chtěl jsem při prvním přečtení otázky
napsat, že se mně daří dobře, ale je to
jako všude – někdy se něco podaří, někdy nepodaří,… A přece by měl být křesťan stále člověkem naděje. Jsem biskupským vikářem pro pastoraci a církevní
školství a zároveň i rektorem kostela
Panny Marie v Hradci Králové.
V pastoraci to pro mě znamená
vytvářet podmínky pro práci pastoračních center a pro dobrou práci všech
spolupracovníků, včetně kněží a pastoračních asistentů ve farnostech. K tomu
také patří obtížné hledání nových vhodných cest a metod, protože ne vše, co
fungovalo v minulosti, je stejně účinné i
dnes.
V školství mám radost z dobře
fungujících církevních škol, loňské státní maturity - přes své nedostatky - ve-

řejně potvrdily jejich kvalitu. Královéhradecké biskupské gymnázium bylo
třetí nejlepší v královéhradeckém kraji!
Mám radost i z velkého zájmu o novou
školku v Kutné Hoře, vím, s jakými
otazníky a z jakých obětí se tento záměr
rodí. Kéž církevní školka přinese požehnání rodinám, dětem i farnosti!
V H r ad c i K r ál o vé ro d i n y
s malými dětmi po léta toužily po mši
svaté, kde je možné mít program, který
by oslovil i malé děti. Byly zde sice pravidelně ve středu navečer tzv. dětské
mše svaté, ale účastnilo se jich jen velmi
málo lidí, dětí minimum. V kostele Panny Marie jsme od letošního ledna pozvali rodiny s dětmi na novou nedělní
mši svatou v 10.15 (jen ve školním roce),
s programem bohoslužby slova přizpůsobeným dětem. Přes mnohé bolesti a
nepochopení se ukazuje, že mše svatá
pro rodiny s dětmi má ve velkém městě
své místo. Do přípravy bohoslužby se
zapojilo hodně lidí, mnohé děti se do
kostela těší (!); mám z toho radost,
přestože je to i mou velkou starostí
(nejvíce práce a času vyžaduje příprava
kázání pro děti).
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Oslava svatého Jakuba
Svátek patrona naší farnosti oslavíme o víkendu 21. a 22. července. Přesný
program najdete na webu farnosti a také na letáku přiloženém k tomuto Zpravodaji.
V polovině června budou k dispozici další letáčky, jejichž prostřednictvím můžete
pozvat své známé. Nezapomínejme, že hlavním cílem akce je pozvat lidi zvenčí doprostřed našeho společenství a podělit se s nimi o to, na čem stavíme svůj život, jak
nás k tomu vybízí svatý Petr: „Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by
vás vyslýchal o naději, kterou máte.“ (1 Petrův 3,15).
Centrem celé oslavy bude slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat
kardinál Dominik Duka v neděli v 9 hodin v kostele sv. Jakuba. Žádná jiná mše svatá v našich farnostech ten den nebude sloužena. Kdo by potřeboval ke Sv. Jakubu
zajistit odvoz, ať se do 20. července přihlásí u Jaroslava Boušky
(jaroslav.bouska@khfarnost.cz, tel. 731 604 607 nebo 327 512 115).
V rámci oslavy bude připravena výstava s názvem Svatý Jakub u nás
doma. Měla by být sestavena z různých vyobrazení kutnohorského kostela sv. Jakuba, která máme ve svých domácnostech. Každý, kdo by mohl na výstavu krátkodobě zapůjčit nějaký obraz nebo fotografii kostela, ať nejpozději 22. června kontaktuje Katku Teleckou (katerina.telecka@khfarnost.cz, tel. 739 036 987), se kterou
domluví podrobnosti výpůjčky.
-redCykločundr 2012
Pomalu se blíží srpen a s ním i konec prázdnin. To nepíšu, abych vystresoval
rodiče, že mají nakupovat pomůcky na příští školní rok, ale aby zarytí nadšenci cyklostrojů natužili svaly, zkontrolovali vybavení a připravili se na další nevšední zážitky. Tímto zahajuji přípravy na letošní ročník cykločundru, který se bude konat 24. –
28. srpna a je určen všem klukům od 12 let.
Letošní tour bude tak trochu netradiční. Hlavní a zásadní rozdíl spočívá
v tom, že nebude jedna základna, z které bychom
vyjížděli do okolí, ale postupně se budeme přesouvat dál a dál a dál… Už z Kutné Hory vyjedeme „po
svých“, zamíříme do Kolína a odtud po proudu Labe až k hranicím s Německem. V patách nám bude
samozřejmě doprovodné vozidlo v podobě velkého
farního volkswagenu, který bude sbírat všechny
případné odpadlíky.
Tím, že se budeme každou minutou a hodinou vzdalovat od Kutné Hory, si, vážení rodiče nemyslete, že se zbavíte svých ratolestí navždy. Omyl!
Naším záměrem je vrátit je zpět ve zdraví a nabité
novými zážitky. Nebudeme se vracet po vlastní ose,
ale královsky vlakem.
Tím se dostávám k tomu, že je potřeba zařídit, načasovat a sladit mnoho detailů. Není tedy mnoho času na rozmýšlení; rozhodnout se a potvrdit svoji účast je
nutné nejpozději 17. června na adrese vitous2@atlas.cz nebo telefonu 603 258 174.
Případné dotazy rád zodpovím.
Jiří Vitouš
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Pozvánky pro seniory
Osmé diecézní setkání seniorů proběhne v sobotu 16. června v Hradci
Králové. Program začíná v 9:30 v Novém Adalbertinu, hovořit budou P. Karel Moravec, Kateřina Hrůšová Kukeňová, Tereza Štaudová, P. Miloslav Fiala a Daniel Herman. Závěrečnou mši svatou bude od 15:30 sloužit otec biskup Jan Vokál v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Z Kutné Hory se pojede společně vlakem. Přihlásit se
můžete do 10. června.
Duchovní obnova seniorů z naší farnosti se uskuteční od 23. do 25.
září ve Slavoňově. Ubytování (dvoulůžkové pokoje) bude zajištěno v čistotě a pohodlí Domu Mariina zahrada, který spravuje Schönstattský svaz žen. Společný odjezd bude v neděli v 15 hodin od arciděkanství; předpokládaný návrat v úterý kolem
17. hodiny. Dotovaná cena činí 400 Kč na osobu (ubytování, strava i doprava). Přihlásit se můžete do 9. září.
Kontaktní osobou pro přihlašování na obě akce je Marie Cvešprová
(tel. 739 156 358), která vám ráda podá i bližší informace.
-redPoutní zájezd na jižní Moravu
Už jste byl někdo v lednici? No, já několikrát denně :-) Ale tentokrát nemám
na mysli lednici jako chladící zařízení, ale Lednici jako novogotickou perlu jižní Moravy. Právě do těchto končin naší země se 6. října 2012 vypraví naše farnost na
poutní zájezd.
Naše putování zahájíme v historickém centru jihozápadní Moravy, ve Znojmě proslaveném úžasnými nakládačkami. Tam si prohlédneme jak historické jádro města, tak premonstrátský klášter v Louce založený roku 1190 Konrádem II.
Otou a románskou rotundu sv. Kateřiny, jedinou zachovalou část z původního hradu. Po prohlídce Znojma se přesuneme na jihovýchod, do obce Slup, kde se nachází
národní kulturní památka, renesanční mlýn z 16. století. Mlýn je unikátní technickou památkou, jeho součástí je zachovaná mlýnice s funkčními stroji a pohonem
čtyř vodních kol a další exponáty mlecí techniky. Užaslí nad šikovností našich předků budeme odjíždět na jih do Lednice, kde se ubytujeme a trochu nasajeme vůni
krásného anglického parku. Lednice, Valtice, Mikulov jsou města jižní Moravy, která jsou synonymem pro vynikající vína, proto budeme mít možnost ochutnat mok
z vinné révy v krásném sklípku pana doktora Baroně.
V neděli si prohlédneme romantické stavby v lednickém parku: Minaret, Janův Hrad, Tři Grácie, Sv. Huberta. Poté přejedeme do Valtic, kde bude mše svatá. Průvodkyní po Valticích
nám bude místní farnice, která nás též
zavede na Kolonádu na Rejstně,
z jejíhož ochozu je rozhled na všechny
světové strany: na severu jsou vinohrady obklopené Valtice a lednický park,
na jihu rakouský Schattenberg, východní obzor zdobí Malé Karpaty a
západní silueta Mikulova. A už se blížíme k další perle Moravy, poutnímu místu
Žarošice. Když se o něm dozvěděla i královna Eliška Rejčka, koupila Žarošice pro
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jít nejen povzbuzení k přijetí moudrosti, ale i způsob jak ji nacházet. Celé Písmo
svaté je cestou k moudrosti. Vezměme si příběh malomocného Námana ze Sýrie
(2Kr 5,1).
Zajaté malé děvčátko z izraelské země sděluje, jak se malomocenství zbavit. V této
naději je napsán izraelskému králi dopis a vypravena delegace s honosnými dary.
Když je králi předán dopis s prosbou o uzdravení, ten si roztrhne své roucho a říká.
„Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho
zbavil malomocenství?“ Zde vidíme dva pohledy: ono děvčátko a prorok se dívají
skrze víru, král a Náman pouze skrze lidskou zkušenost.
Před několika lety vyšla zajímavá kniha s názvem Nahá žena na střeše od
Prokopa Remeše, lékaře a psychoterapeuta, který zde popisuje použití biblických
textů pro terapeutické účely (i nevěřících klientů). A tak mě napadla i jedna analogie velikonočního textu z evangelia o Dobrém pastýři (Jan 10,1-21). Jen ve stručnosti připomenu dvě styčné myšlenky: „Pastýř zná své ovce a položí za ně i svůj život.“
„Naopak ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní,
opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk.“ Zkusme dosadit místo nájemného pastýře třeba nějakého vládního politika, poslance či senátora a za ovci voliče. Jaká je
pak skutečnost tohoto příběhu? Zde pak můžeme srovnávat vliv Božího slova na náš
život a výsledek, nebo vliv tohoto světa a také výsledek současných událostí. Můžeme zřetelně pozorovat, kde jsou vztahy, které vedou ke sblížení, a kde vznikají vztahy, které vedou k odporu.
I další místa v Písmu svatém poukazují na moudrost. Dovolte, abych závěrem
poukázal na skutečnost osoby, zvláštním způsobem vyvolené, Panny Marie. Několikrát můžeme číst o jejím postoji k jejímu synu, když některým věcem jako matka
rozumí jinak (nebo snad vůbec), ale řeší to právě onou moudrostí a poslušností víry:
vše uchovává ve svém srdci.
Příkladem může být třeba příběh dvanáctiletého Ježíše v jeruzalémském
chrámě: “Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to,
že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc
mého Otce?“ Ale oni jeho slovu
neporozuměli. Pak se s nimi vrátil
do Nazareta a poslouchal je. Jeho
matka uchovávala to vše ve svém
srdci.“ (Lk 2, 48-51). Odsud vyplývají i další vlastnosti, které je nutné
k
získávání
moudrosti
„nasbírat“: pokora, kázeň, soustředění, trpělivost a naléhavost. Asi to
není pro každého a za všech okolností snadné, ale výsledek této investice (námahy) by za to měl stát.
Pokud jste tedy dočetli až sem, tak vám děkuji za tu námahu. Nepředpokládám však, že budete jásat, jaký je to krásný a přehledný návod k získání oné důležité
ctnosti, moudrosti. Snad alespoň někomu může být tato úvaha určitou orientací, jak
nebo kde skutečnou moudrost získávat či nacházet.
P. Arnošt Vidourek
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VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO
Moudrost, někdy také prozíravost nebo obezřetnost, je ctnost, která člověka
uschopňuje rozeznávat, co je jeho pravé dobro, a zvolit přiměřené prostředky k jeho
konání. Člověk „rozvážný dává pozor na své kroky“ (Př 14, 15). „Ovládejte se tedy a
na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě“ (srov. 1 Petr 4, 7).
Moudrost je „správné pravidlo jednání“, píše sv. Tomáš. Moudrost se nesměšuje
s bázlivostí nebo strachem, ani s dvojakostí nebo přetvářkou. Nazývá se auriga virtutum, vozatajem ctností, poněvadž řídí ostatní ctnosti a dává jim pravidla i míru.
Úkolem moudrosti je usoudit, radit, přimět. K tomu potřebuje zkušenost,
orientační schopnost v složité situaci, ochotu učit se od druhých, vynalézavost a
schopnost přiměřeně naložit s novým poznatkem. Právě moudrost bezprostředně
řídí úsudek svědomí. Moudrý člověk rozhodne a uspořádá své chování podle moudrého úsudku. Díky ctnosti moudrosti uplatňujeme mravní zásady v jednotlivých
případech, aniž bychom se mýlili, a překonáváme pochybnosti, týkající se dobra,
které máme vykonat, nebo zla, kterému se máme vyhnout.
Nedostatek moudrosti se projevuje jako zbrklost, nedbalost nebo nestálost.
Naopak přílišná, karikovaná moudrost a prozíravost končí ve lstivosti, moudrosti
„těla“, která pečuje pouze o věci tohoto světa.
Podle KKC § 1806 a Přehledu křesťanské etiky od Jiřího Skoblíka

MOUDROST
Náš starý dobrý známý, sochař, který se pokusil vyjádřit základní ctnosti prostředictvím lidských postav, ztvárnil ctnost moudrosti jako sochu starce nad hrobem. Pro jeho diváky nebylo tak těžké odhalit jeho inspiraci: Stařec má symbolizovat pohled věčnosti. Už se neptá, jak užít radostí časného života, ale zkoumá, jak
dosáhnout radosti života věčného. Nemyslí na dočasný požitek či prospěch, ale ptá
se, co je ku prospěchu nesmrtelné duše a zda za své jednání sklidí odměnu v nebi.
Podle projektu Učící se církev farnosti Krásensko

ZAMYŠLENÍ O CTNOSTI MOUDROSTI
Dovolte, milí čtenáři, abych úvahu o této ctnosti začal jednou přímluvou
z pohřebních obřadů: „Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom dospěli k moudrosti srdce.“
Pokuste se oprostit tento text od matematických úkonů a chápání moudrosti
jako „učenosti“ či „vzdělanosti“, vraťte se prosím ještě jednou k oné prosbě a zamyslete se nad jejím obsahem, co vám skutečně z hlediska vaší víry může sdělovat.
Dovolím si citovat myšlenku sv. Bernarda, který říká: „Mají-li tvá ústa oplývat
moudrostí a rozvážností, záleží na těchto třech věcech: musíš vyznávat vlastní hříšnost, dále musíš děkovat Bohu a chválit ho, a konečně musí tvá řeč sloužit k poučení. Vždyť přece předně víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.“ Uvažuje totiž o tom, že šťastný je člověk, který dosáhl moudrosti a blažený, nebo dokonce ještě blaženější, kdo uvažuje o moudrosti. Právě to totiž vede k hojnosti.
I Job se blíží moudrosti ne v době úspěchů, ale v době své zkoušky, kdy je
jakoby vyčleněn z tohoto světa doslova k zoufalství.
V úvodu knihy Přísloví můžeme číst: „Začátkem moudrosti je bázeň před
Hospodinem, znalostí a kázní pohrdají jen pošetilci.“ V této knize můžeme na14

cisterciačky ze Starého Brna. Poté Žarošice obdarovala vzácnou sochou Staré Matky
Boží Žarošické. V roce 1995 byla socha korunována papežem Janem Pavlem II.
Toto je jen nástin a výčet několika zajímavých bodů, zážitek na nás čeká až na
samotném zájezdu, a to nehovořím o skvělé atmosféře provoněné přítomností našeho Pána, který samozřejmě spolu s anděly strážnými bude putovat s námi. Takže
neváhejte a pojeďte s námi!
Organizační údaje:
Termín:

6. – 7. 10. 2012

Doprava:

luxusní zájezdový autobus

Ubytování:

moderní ubytovna, čtyřlůžkové a pětilůžkové pokoje, společné WC a sprchy

Cena za cestu a ubytování:

700 Kč dospělí, 450 Kč děti a studenti

Návštěva sklípku (pro zájemce):

250 Kč

Možnost přihlášení (nejlépe ihned) na e-mail monicatrd@seznam.cz nebo na
telefon 607 188 396.
Monika Trdličková
Salesiánský internát Racek v Praze
V září 2012 bude v pražských Kobylisích otevřen internát Racek pro chlapce
ze středních škol a učilišť. Výchovu zde budou zajišťovat dva salesiáni. Cílem je nabídnout studentům podporu ve studiu i v rozvoji jejich osobností. Internát se zaměří na spolupráci s rodiči i školami, nabídne různé způsoby využití volného času, a to
i o víkendech a prázdninách.
Kapacita ubytování je osm dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením a
klimatizací. V budově je kaple. Cena za ubytování je 2 200 Kč měsíčně, celodenní
strava bez oběda stojí 50 Kč. Více na www.rackin.cz, na e-mailu internat@rackin.cz
nebo na telefonu 608 554 448 (P. Jiří Křemeček SDB).
-red-

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Jednání pastorační rady farnosti proběhlo ve čtvrtek 19. dubna. Po krátkém
hodnocení průběhu oslav velikonočních svátků se v souvislosti s blížícím se měsícem květnem otevřelo téma mariánské úcty v naší farnosti a otázka, jak tuto úctu
prohloubit. Rada doporučila kromě konání májových pobožností a nedělních zpívaných litanií také zaměřit některou z nedělních homilií na Pannu Marii. Dále byla
projednána kostra programu farního dne a jeho koordinace byla svěřena paní Tereze Šedivcové. Rada byla informována o průběhu příprav na Noc kostelů a o aktuální
situaci ohledně Církevní mateřské školky sv. Jakuba. Dále byly představeny plány
na farní poutní zájezd na Moravu, jehož koordinátorkou je Monika Trdličková.
V závěru jednání byly zmíněny různé pastorační aktivity a projekty, které by mohly
být v budoucnosti uskutečněny; jejich realizace bude projednána ještě na dalších
setkáních PRF.
Příští jednání pastorační rady bude ve čtvrtek 14. června od 18 hodin na arciděkanství. Každý, kdo se zajímá o dění v naší farnosti, je na toto jednání srdečně
zván.
-red7

PODĚKOVÁNÍ

KAPLE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ V DOLANECH

Prázdniny jsou tradičně nejen časem dovolených, ale i výměny kněží ve farnostech. Letos se to bude týkat i té naší. A tak se po roce se budeme loučit s P. Milanem Romportlem, který půjde samostatně působit do jiné farnosti.
Za rok v naší farnosti si našel cestu k dětem,
k dospělým, ke snoubencům, důchodcům i nemocným. Z jeho slov i postojů bylo každému jasné, že
je to člověk, který je ochoten otevřít své srdce, podělit se o zkušenosti i myšlenky, a to především
proto, aby druhým pomohl nalézt Toho, v kterého
uvěřil, kterému svěřil svůj život a kterému je vděčný za své kněžské povolání. Za jeho někdy vážnou
tváří se ukrývá vnitřní radost, tichost, moudrost,
upřímnost, ale také pevnost. Jeho lidský přístup a
někdy i prvotní rozpaky dodávaly druhým odvahu,
ale také ukazovaly na jeho pokoru a velkou důvěru
v Boží pomoc.
Kdo otce Milana poznal blíže, nestačil žasnout, co všechno prožil a jak rozmanité měl či má
koníčky a zájmy.
Osobně jsem si opět (po předchozím roce
bez kaplana) uvědomil, jak jsem vděčný za kněžské
společenství. Jak potřebuji mít vedle sebe vnímavého člověka, se kterým se mohu bratrsky podělit
o kněžské radosti i starosti ve farnosti či ho poprosit o radu nebo jiný pohled na věc. Milan mi byl velkou oporou nejen
v pastorační práci, ale i v osobní rovině.
Na otce Milana jsme si zvykli a neradi se s ním budeme loučit. Zároveň se
však těšíme na jeho budoucí návštěvy v Kutné Hoře a další setkání s ním. Za vše,
čím nás obdaroval, patří jemu i Pánu Bohu dík. A pro jeho další službu mu
v modlitbě vyprošujme sílu a duchovní moudrost.
P. Jan Uhlíř

Letos připadl svátek Nanebevstoupení Páně na 17. května. Připomeňme si, že
se v malé obci Dolany u Červených Peček nachází drobná kaple stejného zasvěcení.
Ves patří k obvodu grunteckého kostela, nyní tedy do kutnohorské farnosti. Kaplička stojí uprostřed rozlehlé, vkusně udržované návsi, postavena byla podle dochovaného návrhu známého stavitele Ludvíka
Láblera. Prostředky na její vznik věnovali
tehdejší místní obyvatelé, slavnostně vysvěcena byla na svůj svátek ve čtvrtek 25.
května 1911 grunteckým farářem Janem
Zárubou. V jednoduché kapli se původně
nacházel obrázek s námětem zasvěcení:
Nanebevstoupení Páně. Původní zvonek
ze štítu byl zabaven k válečným účelům v
roce 1917. Nový byl pořízen až po 20 letech, vážil 17 kg a byl zaplacen místním
obecním úřadem. V dalším období kaplička velmi zpustla, původní obrázek zmizel. K obnově celé kapličky došlo až v roce 1990 díky obětavosti šikovných řemeslníků z Dolan a Malé Vysoké, výdaje zaplatil OÚ Červené Pečky, kam obec v 2. polovině 20. století přešla. Nyní je kaplička zdobena jednoduchým obrázkem Panny Marie
Ustavičné pomoci. Klíč od ní mají manželé Uhelští – dolanští chalupáři, jejich péčí
je kaplička občas otevírána a zdobena květinami. Díky za to! Po roce 1990 se zde
několikrát konaly májové pobožnosti.
Původně velmi starobylá obec od 50. let 20. století velmi rychle zchátrala,
počet obyvatel klesl na minimum, avšak za posledních dvacet let se změnila téměř
k nepoznání. Vy, kdo obec neznáte, vyjeďte sem i do hezkého a zajímavého okolí
(Čertovka, Hořany, Libenice), třeba na kolech. A až sem dorazíte, pamatujte na
všechny současné místní obyvatele v modlitbě.
Lubomír Krátký

Otci Milanovi poděkujeme za jeho kněžskou službu v našich farnostech při mších
svatých v neděli 15. července v 10:30 v Třeboníně a v neděli 29. července v 9 hodin
v kostele sv. Jakuba.

Mrzlo, jen praštělo, a já se vypravila s půlroční dcerkou na procházku. Byla to
vždycky fuška. Obléknout sebe a ji a s potřebnou kabelou a s holčičkou na „fusaku“
sejít do kočárkárny a vyrazit. Celá zpocená jsem si oddechla, když už jsme byly venku. Většinou jsme chodily po procházce a poté jsem postavila kočár k výkladní skříni jedné prodejny a šla se dovnitř ohřát a popovídat.
Dnes jsem si to namířila také k hlavní silnici a potkala jsem sousedku, která
sháněla a nesehnala droždí a prosila mě, zda nemám kousek doma. Já měla. Ale
když mi proběhlo hlavou, že bych se vracela, ještě zpocená, vyběhnout znova schody, tak mě bylo všelijak. Ale vrátily jsme se. Po chvíli jsme znovu vyrazily od domu
k hlavní silnici a čekaly, až budeme moci přejít. Před námi projíždělo nákladní auto
a ztratilo rezervní kolo, které se samovolně kutálelo a prorazilo právě tu výkladní
skříň, ke které jsem vždy stavěla kočárek.
Hned jsem děkovala Bohu za to, že mě poslal do cestu tu sousedku a že mě
dal sílu, abych se s ní vrátila.
svědectví paní Lomové
13

KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ
První květnovou neděli mě Monika požádala, abych s ní předala sladkou pozornost paní Karelové za její péči o květinovou výzdobu našeho farního kostela. Šla
jsem moc ráda a při tom podání tvé drobné ruky, Aničko, mi všechno nějak došlo…
Občas jsme se tu potkávaly. Bývala jsi v plné práci. Na zemi, na koberci, rozložené noviny, abys nenadělala smetí. V pracovním oblečení, tak jsem tě z kostela
neznala, a na kolenou, sama, v tichu, obklopená spoustou květů a zeleně jsi tvořila
kytice pro výzdobu oltářů. Někdy byly květy od zahradníka, ale velkou část sis vypěstovala sama na zahrádce. Když byly v zimě květiny v suché vazbě, na můj dotaz,
kde jsi to sehnala, jsi mi odpověděla s úsměvem: „ Usušila jsem si je.“
8

ŽIJI S PÁNEM

s prosbami v nádobě čekaly na „vyřízení“ na tom nejsprávnějším místě, v kostele
sv. Anny, matky Panny Marie. A že bude o tyto prosby dobře postaráno, pevně věřím, protože jsme se všichni za ně tento den společně modlili. Vzpomněl jsem si i na
podobnou nádobu v kapličce v daleké Rokoli, většině z nás dobře známém poutním
místě.
Na závěr této pouti nás čekalo ještě slavnostní požehnání rodinám a mohli
jsme se vydat na zpáteční cestu. A protože stále ještě bylo krásně a nám se nechtělo
z hlubokých lesů tak rychle zpět, jeli jsme „zkratkou“ přes Rápošov a Vidlák, zastavili jsme se v hospůdce u rybníka a poté jsme již bez obtíží, takřka po rovině mezi lesy,
dojeli do našeho farního města, domů.
Za cyklo-poutníky patří poděkování P. Milanovi Romportlovi, že naše malé
„společenství“ tak klidně vedl a držel pohromadě na cestě tam i zpět. Poděkování
patří i ostatním, kteří se zasloužili o hladký průběh a hezkou vzpomínku. Myslím, že
je dobře založeno na další tradici, která si zaslouží každoroční pokračování. Sám se
už těším.
Ladislav Vokoun

KLÁŠTERFEST 5
Pátý Klášterfest byl pro své pořadatele velkou výzvou. Zkušenosti z předchozích let se zdály být natolik bohaté, že už stačilo jen je pořádně zúročit, dotáhnout
přípravy do posledního puntíku, a výsledkem nutně musel být téměř dokonalý Klášterfest. Trochu pošetilé představy, že? I kdybychom dokázali najít každou škvírku,
kudy by se mohla do organizace vloudit chybička, pořád nám zůstanou věci, na které nemůžeme stačit ani kdybychom se uorganizovali. Například počasí. A tak se stalo, že se na letošním ze všech stran promyšleném Klášterfestu sešla skupinka obdivuhodně otužilých nadšenců, která si početností nezadala s organizačním týmem.
Nicméně i když se na klášterní zahradě 12. května netísnily davy hudebních fanoušků, nedá se říci, že by se letošní Klášterfest nepovedl. Právě naopak. Na pódiu se
vystřídali bez výjimky výborní muzikanti,
kteří mají svým posluchačům co říct. Všichni dobrovolníci, kteří se podíleli na organizaci festivalu, odvedli bezvadnou práci, za
kterou bych jim chtěla ze srdce poděkovat.
Přese všechnu zimu a únavu se usmívali a dokázali vytvořit přátelské prostředí, do
kterého byla radost přijít. A nutno říct, že ani ta skupinka otužilých návštěvníků
nebyla až tak malá; ke stovce prodaných lístků chybělo jen málo.
Kromě těch, kdo byli v danou chvíli na místě činu, bych ráda poděkovala
i všem, kdo se za Klášterfest modlili, doporučili ho svým známým, vyvěsili plakát,
upekli buchty nebo přispěli jinou troškou do mlýna. Nic z toho se v mlýnici neztratilo a hlavně, nic z toho jistě neušlo pozornosti Toho, který vidí i co je skryté.
Zkrátka, letošní Klášterfest sice opět nebyl perfektní, ale to vůbec nemění nic
na tom, že byl výborný. A to je myslím ta nejlepší varianta. Znovu se totiž máme
z čeho poučit a za rok se můžeme ideálu přiblížit zase o trochu víc. Kéž přitom nezapomínáme na pokoru a radost z toho, že můžeme společně pracovat na Božím díle.
Katka Telecká
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Bylo tak samozřejmé, že bude kostel vyzdobený, že
jsme ani nepřemýšleli, co to obnáší a kdo to všechno tvoří.
Při jedné pondělní mši svaté, když otec Tajchl nadšeně obdivoval tvé květiny, vzpomínám, jak jsi odmítavě
pohnula hlavou, jako by ti bylo nepříjemné, že si jich všimnul, a že o tom vůbec mluví. A teď, když ti otec Jan děkoval
za tvou službu pro farnost, zopakoval nahlas tvou odpověď: „…to ke cti a chvále Boží.“
Ano, dvanáct let služby naší farnosti, s pokorou,
v tichu, stále, neúnavně a vytrvale, všem nám příkladem.
Díky, Aničko.
Anna Hylská

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
Oprava
V minulém čísle zpravodaje, bylo chybně uvedeno číslo na pana Vladimíra
Harsu, který má v Oblastní charitě na starost dopravu a sklad nábytku.
Veškeré záležitosti týkající se darování nebo koupení nábytku a veškeré záležitosti, které souvisejí s dopravou, vyřizujte prosím na telefonech 732 715 973 a
728 134 005 nebo na e-mailu vladha@centrum.cz.
Děkujeme za pochopení.
Projekt DODO
Název je zkratkou pro sousloví „dobrovolníci doučují“. Cílem projektu je poskytnout doučování dětem ze sociálně rizikového prostředí. Tato aktivita potřebuje
po zrušení azylového domu Přístav novou tvář. Kontaktovali jsme základní školy
Kamenná stezka a Na Náměti, které s námi navázaly spolupráci a vybraly potřebné
děti. V úterý probíhá doučování ve škole Na Náměti, děti z Kamenné stezky chodí ve
čtvrtek na ubytovnu v Lorci. Do června bude probíhat zkušební provoz, přes prázdniny bychom měli získat akreditaci na tento program a od září by měl projekt fungovat v plném rozsahu.
Proto vás již nyní, v předstihu, žádáme, abyste zvážili své možnost být dobrovolníkem tohoto programu. Jednalo by se o doučování jednoho až dvou dětí jedenkrát týdně, maximálně dvě hodiny po dobu tří měsíců (od poloviny září do poloviny
prosince). Hledáme dobrovolníky z řad lidí, kteří mají čas v brzkých odpoledních
hodinách, nejvhodnější kategorie je mladší důchodce – důchodkyně. Nabízíme proškolení a zázemí, doprovod koordinátorky v době zahájení doučování, spolupráci se
školou.
Charita zůstává nablízku tam, kde je to nejvíc potřeba. DODO je svým rozsahem malý projekt, podpořený z grantu Města Kutná Hora, ale svým významem
v současné rozbouřené atmosféře určitě velký. Troufám si říci, že stejně velký, jako
misijní úsilí ve třetím světě. Třetí svět totiž delší dobu existuje uvnitř středoevropské společnosti. O jeho existenci nikdo z nás asi nepochybuje a každý zodpovídá
podle svých možností za to, jak se k tomu problému postaví.
Marie Macková
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍ POTÍ DO SUDĚJOVA

Všichni ministranti a ministrantky z Královéhradecké diecéze, kteří vědí, že
nemají rochety a komže z cukru, a proto se nezalekli ranního pošmourného počasí,
přijeli v sobotu 21. dubna 2012 na diecézní setkání ministrantů do Chrudimi. Bylo
mezi nimi i skoro dvacet zástupců z kutnohorských farností. V pořadí již sedmým
setkáním ministrantů se jako zlatá nit táhlo povzbuzení a výzva: „Hledám tvoji
tvář…“.
Na začátku setkání jsme byli přivítáni otcem Janem Uhlířem, který se o nás,
ministranty Královéhradecké diecéze, stará. Milého přijetí se nám dostalo také
od pana starosty Petra Řezníčka a také pastýře
místní farnosti Jiřího Heblta. Již od začátku setkání s námi byl náš otec biskup Jan Vokál. Už
z dálky bylo z kostela slyšet zpěv, kytary, housle
flétny, bicí a písničky, kterými Pána chválila
chrudimská kapela Hluboké koření.
Řádový bratr Raymund nám vyprávěl
dávný příběh a my se stali svědky zázračné události, která se v Chrudimi stala před více než 350
lety. Švédští vojáci při hře v kostky tupili obraz svatého Salvátora – tvář našeho Spasitele. Statečná žena Dorota ale obraz s nasazením života zachránila a pečlivě jej
ukryla, aby se již více nedostal do nepovolaných rukou. Zprávu o místě, kam jej
schovala, zanechala ve své závěti. Obraz zůstal ukryt a nikomu se doposud nepodařilo jej najít. A právě to byl náš úkol. Hledat a najít Tvář na milostném obraze chrudimského Salvátora. Biskup Jan nám dal své požehnání na cestu a my se rozeběhli
starobylými chrudimskými ulicemi pátrat po závěti statečné Doroty, která byla klíčem k místu úkrytu zázračného obrazu. Jednoduché to ale nebylo. Posuďte sami,
museli jsme zvládnout mnoho úkolů. Při nich jsme se v druhých setkávali s Kristem
– Salvátorem trpícím, uzdravujícím, milujícím… Přes všechny překážky a nástrahy
jsme nakonec závěť získali a s ní i místo úkrytu – kostel sv. Michaela. Tam jsme také
nalezli tajné znaky našich skupin a s pomocí bratra Raymonda a ostatních ministrantů se nám podařilo poskládat všechna písmena do správného pořadí. Konečně
jsme rozluštili dlouho hledanou šifru: p o d v a r h a n a m i. Bratr Raymond se šel
rychle podívat a opravdu, pod varhanami byl mnoho let schován obraz našeho Salvátora – Spasitele. Fanfára všem hlásila vítězství, kterého se nám podařilo dosáhnout. Každý z nás se mohl našemu Spasiteli poklonit v chrámu, kde byl tak dlouho
chráněn před těmi, kteří by Jeho tvář opět chtěli tupit…
Vrcholem našeho setkání byla slavnostní mše svatá, které se účastnilo
343 ministrantů a ministrantek. Obraz, který jsme našli, byl slavně přinesen do
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, aby mohl být Spasitel vždy blízko všem, kteří se
mu chtějí klanět a hledat Jeho tvář…
Za celý den chceme moc poděkovat otci Janu Uhlířovi, otci Jiřímu Hebltovi,
otci Tomáši Kvasničkovi, početnému přípravnému týmu a všem kněžím, kteří
s námi na setkání byli. Také celé chrudimské farnosti, která nás přijala, a úplně
všem, kteří nám připravili den, ze kterého si odnášíme nejen pamětní list, placku
s tváří chrudimského Salvátora a plno zážitků, ale hlavně povzbuzení k tomu, abychom Ježíše našeho Salvátora – Spasitele a Jeho tvář hledali a nacházeli ve všech
lidech, se kterými se setkáváme…
Petr Soukal (převzato z IKD, upraveno) 10

Snad nejznámějším poutním místem na cestě z Kutné Hory do Uhlířských
Janovic je kostel sv. Anny v Sudějově. Původní kaplička s vysvěceným obrazem
sv. Anny a s vydatným pramenem bývala v minulosti známým poutním místem pro
poutníky z Čech, Moravy i dalekých Uher. A toto krásné místo s barokním kostelem
bylo i cílem naší farní pouti za rodiny prvního májového dne.
Vzdálenost z centra Kutné Hory k cíli (asi 22 km) by se dala charakterizovat
výstižně slovy „není to ani daleko ani blízko, je to tak akorát.“ Paní Tereza Šedivcová, která měla organizaci pouti na starost, myslela na všechny farníky, kteří se chtěli
zúčastnit poutní mše svaté a společně se modlit za rodiny se všemi svými bližními.
Brzy ráno vyrazili od Sv. Jakuba z Kutné Hory ti opravdoví poutníci, kteří prožili
svou poutní cestu tak, jak ji poutníci prožívali tradičně v minulosti: pěšky. Před polednem jsme měli u Sv. Jakuba sraz i my cyklo-poutníci. Skupinka asi deseti cyklistů s jednou malou slečnou na sedačce, povzbuzena krátkým požehnáním od otce
Milana Romportla, asedla a vydala se nejprve po kostkách centrem města, po hlinité Královské procházce, dál a vstříc poutnímu cíli. Ostatní farníci měli ještě čas na
sváteční oběd, a ty pak dopravil do cíle pouti autobus.
Co se týče počasí, které nás doprovázelo po celý den, mohu jen krátce říci, že
ani v létě mnohdy není tak příjemně, jak se povedlo tento náš poutní den. Od rána
se slunce snažilo, modrá obloha soupeřila se žlutou v lánech řepky olejky a vše
umocňovala všudypřítomná zelená, která k máji patří především. V tomto ohledu
jsme byli také skvěle „zabezpečeni“.
Přidám pár drobných postřehů z cesty na kolech. Jeli jsme krátce malebným
údolím Vrchlice až k Těšitelskému mlýnu (tzv. Denemark), od tohoto mlýna jsme si
vyzkoušeli snad nejstrmější výšlap, jaký znám, přímo do Poličan a po této krátké
“horské“ etapě jsme se již klidněji vezli po zdánlivé rovině přes obce Chlístovice,
Týniště, Chroustkov, Kralice, Pivnisko a Žandov a až na samý závěr cesty jsme se
svezli z kopce do Sudějova.
Příjezd do Sudějova jsme správně načasovali, a tak byl před růžencem čas na
malé občerstvení a ujištění se, že jsme se sešli v hojném počtu a bez šrámů. Na tvářích všech byla vidět spokojenost z dosažení poutního místa.
Poutní mši svatou zahájil milým přivítáním všech poutníků otec Jan a my se
poté ponořili do tajemství eucharistie. Otevřenými dveřmi proudil dovnitř svatostánku klidný fén a já ho vnímal jako soucitné působení Ducha svatého dávající
mi sílu pro další dny. Interiér kostela sv. Anny je vznešený a tento prostor byl svátečně umocněn i zpěvem kutnohorského chrámového sboru, který si na konci mše
vysloužil opravdovou pochvalu od otce Jana.
Při občerstvení po mši byla vhodná příležitost věnovat pozornost přítomným
dětem, které se zaujetím sledovaly opravdovou pohádku (s kulisami a loutkami)
O perníkové chaloupce. Dospělí poutníci měli příležitost promluvit o svých zážitcích
z pouti a probrat i jiná témata. Protože ne všichni se vybavili na pouť velkou svačinou, přišla velmi vhod bohatě prostřená tabule s dobrotami sladkými, slanými a
osvěžením v podobě různého pití.
Snad vůbec nic z připraveného jídla nezbylo, a to svědčilo o tom, že poutníci
se poctivě „připravili“ i na zpáteční cestu do Kutné Hory. Tvůrcům všech těch dobrot patří i touto cestou velký dík od nás, poutníků. Vzpomněl jsem si v té chvíli i na
nádobu a její „tajný“ obsah čekající uvnitř kostela. Snad desítky vložených listů
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