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Milí farníci,
reklamy, billboardy, či různé upoutávky u silnice nás nejen obklopují, ale mnohdy
svoji agresivitou i obtěžují. Před měsícem jsem byl ale mile překvapen. Po cestě
směrem do Sedlce jsem Na Špici zahlédl billboard s obyčejným, nevtíravým nápisem ZNÁTE NAŠE KOŘENY? a odkazem na webové stránky velehrad.eu. Přiznám
se, že až na kruhovém objezdu jsem si vybavil, že se na mě skrze písmena dívaly i
dvě tváře. Došlo mi, že se jedná o svaté soluňské bratry Cyrila a Metoděje. I když ne
každému hned dojde, o co se jedná, byl jsem potěšen, že se přítomnost světců a jejich výročí příchodu na Velkou Moravu připomíná tímto nevtíravým způsobem.
Zanedlouho jsem se při májové pobožnosti u Matky Boží zadíval na dvě postavy ve vítězném oblouku a uvědomil jsem si, že i tady máme sv. Cyrila držícího
knihu Písma. Proti němu stojí sv. Metoděj s arcibiskupským paliem, v ruce drží Paladium země české, tedy obrázek Matky Boží, který podle tradice věnoval po křtu
sv. Ludmile a který je dnes uchovávaný ve Staré Boleslavi. O vyobrazení křtu knížete
Bořivoje na vitráži v chrámu sv. Barbory jsem pochopitelně věděl, ale u sv. Jakuba
jsem odkaz na tyto naše věrozvěsty objevil teprve nedávno. Víte, kde se nachází?
Rovněž na malé vitráži. Najdeme ji v Šenkýřské kapli, tedy pod severní věží, tam
kde obdivujeme lipový reliéf s Kristem, bratry Zebedeovými a panoramatem Kutné Hory.
Proč toto vše zmiňuji? Uvědomil jsem si, že Cyril
a Metoděj jsou podstatnou součástí naší kultury. Všechna jejich vyobrazení nám mohou připomínat význam
těchto svatých. Společně s našimi předky, kteří ztvárnili
cyrilometodějské motivy v našich chrámech, můžeme
být vděčni za kořeny, ze kterých vyrůstá naše víra i kultura. A můžeme si uvědomovat, že dílo svatých věrozvěstů vyrůstalo také z jejich
života v Kristu. Byl jsem vděčný, že příběh těchto bratří zazněl i v podání Alfreda
Strejčka při Noci kostelů. Zapamatoval jsem si jednu větu: „Jejich křesťanská mise
byla úspěšná právě proto, že spojila víru v Krista s praktickým životem.“
S odkazem a přítomností Cyrila a Metoděje se v těchto dnech budeme setkávat stále více. Je však důležité, aby se nejednalo pouze o zajímavé informace či vyzdvižení jejich kulturního přínosu, ale abychom se k tomuto dění postavili ve světle
víry. Děkujme Bohu za to, že ho známe. A prosme ho, abychom praktickým životem
i odvážným a srozumitelným slovem o Kristu dokázali též v druhých probouzet víru,
ale i úctu ke všemu, co kultivuje a povznáší lidský život. Pamatujme na to při národní pouti na Velehradě, u hrobu sv. Cyrila v Římě nebo třeba až budeme míjet zmiňovaný billboard. Především však se řiďme slovy sv. Pavla: „Žijte v Kristu Ježíši, když
jste ho přijali za svého Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni.“ (Kol 2,6-7)
Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje ať vám žehná všemohoucí Bůh.
P. Jan Uhlíř
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dětí, ale netušili jsme, že nám Boží prozřetelnost
pošle člověka, který bude pro děti nejen připravovat katecheze, ale bude i platným pomocníkem při jejich oblékání a po večerech jim
na faře v dílně bude opravovat rozbité dřevěné hračky. Každou středu a pátek se děti
na Ondřeje těšily a jeho přínos oceňují jak spolupracovnice, tak i rodiče dětí.
O tom, že maňáskové divadlo a jiné aktivity pro
děti Ondřej opravdu ovládá, jsme se mohli přesvědčit i
při dětských mších svatých, kde s oslíkem přibližoval
dětem zejména život svatých Cyrila a Metoděje. Ondřej
učil v Kutné Hoře první třídu náboženství a dojížděl i do
školy v Křeseticích. Právě tam se i díky pomoci a přístupu rodiny Kubošových vytvořila opravdu hezká parta
dětí, která se nescházela pouze na hodinu náboženství,
ale několikrát společně trávili soboty či nedělní odpoledne. Všiml jsem si také jeho zájmu o slabé a něčím strádající lidi. Pro tyto lidi měl pochopení a oni to vnímali a v jeho blízkosti se cítili dobře.
Ondřejových aktivit ve farnosti bylo samozřejmě více. Kromě svátostné pastorace se staral i o sobotní společenství mládeže, vedl dva kroužky na církevním gymnáziu, pravidelně se setkával se seniory a připravoval rodiče na křest jejich dětí nebo
snoubence na manželství.
Ondřej se po roce služby v diecézi vrací do salesiánské komunity a od 1. srpna
bude působit v Pardubicích. Za jeho působení v kutnohorské farnosti mu chceme
poděkovat při poutní mši svaté v neděli 28. července v 9 hodin u Sv. Jakuba. Třebonínská farnost se s ním rozloučí v neděli 21. července v 10.30 na mši svaté
v Paběnicích.
Ondřeji, za vše ti děkujeme. Pokud někdy zavítáš do Kutné Hory, budeš mezi
námi vítán.
P. Jan Uhlíř
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PODĚKOVÁNÍ PANU DEMPÍROVI
V neděli 26. května jsme v bykáňském kostele poděkovali panu Josefu Dempírovi za
jeho téměř šedesátiletou službu varhaníka. Mši svatou při této příležitosti sloužil
Mons. Josef Socha, který panu Dempírovi předal zvláštní poděkování od královéhradeckého biskupa. Celá bykáňská farnost je svému
dlouholetému varhaníkovi vděčná za to, že využil své
dary od Pána a obohatil tak její liturgické slavení. Na
tomoto místě přinášíme jeho krátký medailon.
Pan ing. Josef Dempír, DrSc., se narodil v roce
1924 ve Snovídkách v okrese Vyškov. Pochází
z rolnické rodiny, je nejstarším ze čtyř dětí. Od malička byl vychováván v katolické víře. Jeho strýček byl
knězem ve Šlapanicích u Brna, kde pan Dempír strávil své mládí. Strýc byl výborným hudebníkem, řídil
ve Šlapanicích chrámový sbor a k hudbě vedl i mladého Josefa. Ten byl kromě toho také v úzkém kontaktu
s panem Šafránkem, varhaníkem a ředitelem hudební školy ve Šlapanicích. Díky
němu se zhruba v patnácti letech pan Dempír dostal k varhaničení.
Po maturitě na brněnském gymnáziu byl Josef Dempír do Brna povolán
k výkonu vojenské služby. Tím se vyhnul nasazení v Německu, zároveň se však naučil dobře německému jazyku. Po válce začal studovat na Vysoké škole chemickotechnologické v Brně, v roce 1949, před poslední státní zkouškou, byl však
z politických důvodů ze školy vyloučen. O dokončení studia se snažil dalších pět let,
až se mu to podařilo v roce 1954 na pražské fakultě. Mezitím Josef Dempír odešel
do Jablonce nad Nisou, kde dostal místo chemika sklářského průmyslu. V Jablonci
také potkal svou budoucí manželku, která sem byla umístěna jako učitelka. Svatba
se konala v lednu 1954 v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. V tomtéž roce dostal pan
Dempír místo v nově otevřeném kutnohorském Ústavu nerostných surovin. Pracoval zde až do roku 1991, kdy odešel do důchodu. V následujících letech se věnoval
výuce angličtiny na letišti v Chotusicích a na průmyslové škole v Kutné Hoře. Ve
svých 72 letech získal doktorský titul na chemicko-technologické fakultě pardubické
univerzity.
Když Dempírovi v roce 1954 přišli z Jablonce, zabydleli se v hájence v Újezdu
u Zbraslavic. Pan Dempír odsud dojížděl do Kutné Hory, paní Dempírová docházela
do školy v Chlístovicích. Na mše svaté začali chodit na Bykáň. V té době zde na varhany hrál starý pan Jahoda, jehož službu pan Dempír záhy převzal. Když pak v roce
1957 Dempírovi dostali byt v Kutné Hoře, nepřestali na Bykáň jezdit, účastnili se
zde bohoslužeb každou neděli. Pan Dempír doteď rád vzpomíná na své pěší cesty na
půlnoční, po kterých zůstával na faře u P. Koníčka, na chvíle strávené s panem Bláhou, kostelníkem z Březové, s panem Šimákem z Hradce Králové a panem Podhorou z Týniště. Pan Dempír pravidelně hrál nejen na Bykáni, ale i v Chlístovicích,
kam jezdil s kostelníkem a P. Koníčkem, jehož staré auto mělo dveře přivázané provázkem.
Co se týče vlastního varhaničení, nejraději pan Dempír hrál a zpíval biblické
písně Antonína Dvořáka. Sám byl ovšem skladatelsky činný. Ačkoli na Bykáni nefungoval stálý pěvecký sbor, pod vedením pana Dempíra zde zpěváci zejména
z Chlístovic a Zdeslavic zpívali pašije.
03

V lednu 2010 pana Dempíra postihla mozková mrtvice. Všichni se obávali, že
mu po ní zůstanou trvalé následky a nebude už se moci posadit k varhanám. Díky
důkladné rehabilitaci, vlastní píli a houževnatosti a také podpory svých blízkých se
tak nestalo. O letních prázdninách téhož roku byl opět schopen hrát.
S vděčností za život a dary tohoto bratra a obětavého služebníka církve na něj
vzpomeňme ve svých modlitbách a vyprošujme mu zdraví a Boží požehnání do dalších let.
-red-

AKTUALITY A POZVÁNKY
Katolická charismatická konference
Letošní, již 24. ročník Katolické charismatické konference proběhne od 10. do
14. července v Brně. Jeho rámcem bude jak oslava 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu, tak probíhající Rok víry. Za motto konference byl zvolen verš
z Lukášova evangelia: „On je hostem u hříšného člověka.“ (Lk 19,7)
Zahraničním hostem konference bude Charles Whitehead, jedna
z nejznámějších osobností hnutí Katolické charismatické obnovy. Celý program je
ovšem již tradičně bohatý a kvalitní. Podrobnosti o něm najdete na
www.konference.cho.cz.
Poplatek za účast na konferenci je 350 Kč. Pro důchodce, studenty a držitele
průkazu ZTP je cena snížena na 200 Kč. Tyto ceny však platí jen do 9. června, pak se
zvyšují na 490 a 300 Kč. Je pochopitelně možné zúčastnit se v menším rozsahu,
přičemž jednodenní poplatek je 200 a 100 Kč.
Z organizačních důvodů pořadatelé vyzývají skupiny, aby svou účast na konferenci hlásili hromadně. Proto prosíme zájemce z naší farnosti, aby co nejdříve,
nejpozději do 5. června kontaktovali Annu Hylskou (tel.: 731 598 862, e-mail:
annahylska@seznam.cz), která toto společné přihlášení zajistí. Zároveň pak bude
možné zorganizovat společnou dopravu do Brna.
-redProsby na pouť do Říma
Na chystané pouti do Říma s sebou chceme vzít úmysly celé naší farnosti. Budeme
se modlit nejen za naši farní rodinu jako celek, ale také za potřeby jednotlivých jejích členů. Ti z nás, kdo na pouť nepojedou, mají možnost formulovat své úmysly
předem a svěřit je modlitbám poutníků.
Tyto prosby můžete napsat buď na lísteček, který vhodíte do připravené krabičky v kostele, nebo do e-mailu, který pošlete P. Janu Uhlíři na adresu januhlir@centrum.cz. V obou případech tak učiňte nejpozději 7. června; do předmětu emailové zprávy vždy uveďte heslo ÚMYSL MODLITBY. Případně připojte poznámku, že si nepřejete, aby vaše prosba byla přečtena nahlas
-redLoučení se sestrami voršilkami
Sestry voršilky z místní komunity oznámily svůj záměr v letošním roce ukončit svou
činnost v Kutné Hoře. Odcházet budou pravděpodobně během července. Sestra
Marie půjde do komunity v Jiřetíně pod Jedlovou, Sestra Růžena do Prahy a Sestra
Alžběta do Olomouce.
Jako farnost jim za jejich zdejší působení poděkujeme v neděli 9. června
na mši svaté v 9 hodin v kostele sv. Jakuba. Po skončení mše svaté bude možnost se
se sestrami rozloučit osobně.
-red04

Koncerty v našich chrámech
V týdnu od 8. do 15. června se v Kutné Hoře koná šestý Mezinárodní hudební festival. Kompletní informace včetně možnosti objednání vstupenek najdete na webových stránkách www.mfkh.cz, zde nabízíme přehled koncertů, které se konají
v chrámu sv. Barbory:
Po 10. 06. 19:30

Koncert věnovaný W. A. Mozartovi a M. Bruchovi

Út 11. 06.

Pink Floyd: Atom Heart Mother

19:30

Pá 14. 06. 19:30

Ludwig van Beethoven: Opus 1

So 15. 06. 18:00

Závěrečný orchestrální koncert věnovaný
J. S. Bachovi a G. Finzimu

V rámci Operního týdne, který proběhne od 21. do 29. června, se bude konat koncert
v kostele sv. Jakuba:
Ne 23. 06. 20:00 Mistři baroka
Kromě toho jste do chrámu sv. Barbory srdečně zváni na koncert v rámci festivalu
Prague Proms (www.pragueproms.cz):
Pá

19. 07. 19:00 Noc v katedrále: varhanní koncert Pavla Černého

Ve dnech 13. – 15. září se v chrámu sv. Barbory a v kostele sv. Jakuba uskuteční Varhanní festival na konci léta. Jeho konkrétní program bude zveřejněn během prázdnin.
-redPrvní svaté přijímání
K prvnímu svatému přijímání letos v naší farnosti přistoupí pět dětí. Představeny
byly na mši svaté v neděli 5. května. Eucharistii poprvé přijmou v neděli 9. června
při mši svaté v 9 hodin v kostele sv. Jakuba.
-redSvátost biřmování
Svátost biřmování bude udílena v neděli 23. června při mši svaté v 9:30
v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Svátost bude udělena kandidátům ze sedlecké, kutnohorské a bykáňské farnosti společně. Svátost
biřmování bude udílet otec biskup Josef Kajnek, který bude také hlavním celebrantem mše svaté.
Ve farnosti Třebonín bude svátost biřmování udílena pravděpodobně v pátek
11. října letošního roku.
-redP. Josef Tajchl má letos padesáté výročí od přijetí kněžského svěcení
V neděli 23. června to bude přesně padesát let ode dne, kdy byl na kněze vysvěcen
P. Josef Tajchl. Děkovnou mši svatou bude sloužit společně s kněžími celého vikariátu a otcem biskupem Josefem Kajnekem v úterý 11. června v 10:30 v kapli sedlecké
katedrály. V neděli 16. června v 9:00 bude děkovat s farníky bykáňské farnosti
v kostele sv. Markéty v Křeseticích. V kutnohorské farnosti chce toto jubileum oslavit v den výročí své primice, v pondělí 24. června, mší svatou od 18:00 v kostele
sv. Jakuba. Po ní bude možnost s P. Tajchlem osobně pohovořit a vyjádřit mu vděčnost za jeho službu.
-red05

Úklid kostela sv. Jakuba
Děkujeme všem, kdo zareagovali na výzvu v ohláškách a
vyjádřili svou ochotu podílet se na pravidelném úklidu kostela sv. Jakuba. Tito dobrovolníci byli pozváni na organizační schůzku, která se uskuteční v pátek 21. června
v 18:45 (po skončení mše svaté u Sv. Jakuba) na arciděkanství. Schůzky se mohou pochopitelně zúčastnit i ti, kdo se
zatím nestihli na příslušný seznam zapsat.
Na schůzce se vytvoří skupiny a doladí se systém koordinace úklidů. Konkrétní data úklidů si stanoví skupinky
sami. Věříme, že společnými silami se nám podaří udržet
kostel upravený a čistý, tak jako to dokázala generace, jejíž
štafetu je nyní třeba postupně převzít. Všem, kdo se doposud o úklid farního kostela
starali, ať Pán oplatí jejich obětavost.
-redZměny bohoslužeb o prázdninách
Během letních prázdnin se nebudou konat úterní a čtvrteční mše svaté v klášterním
kostele. Ostatní bohoslužby budou slouženy podle pravidelného pořadu, tedy každé
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.
-redFarní pouť na Velehrad
Oslavy cyrilometodějského jubilea vyvrcholí na Velehradě Dny lidí dobré vůle
(4. a 5. července 2013). Páteční slavnost svatých věrozvěstů je
dnem národní pouti, jejímž středem bude slavnostní poutní bohoslužba celebrovaná papežským legátem kardinálem Josipem
Bozanićem, arcibiskupem záhřebským. Právě této mše svaté budeme mít možnost zúčastnit se jako farnost.
Z Kutné Hory se bude vyjíždět v 5:00, s návratem lze počítat kolem 20. hodiny. Autobus bude přistaven u Billy. Cena je
300 Kč na osobu, děti a studenti mohou jet zadarmo. Zájemci o
místo v autobuse ať se napíší na příslušný seznam v kostele nebo
se přihlásí u Moniky Trdličkové (tel.: 607 188 396).
-redTábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia
Ani letošní prázdniny nebudou ošizeny o tradiční tábor a chaloupku.
Kluci vyrazí do divočiny v sobotu 29. června, domů se vrátí o týden později,
6. července. Místem jejich tábořiště bude louka u Javorníka nedaleko Trhového Štěpánova. Pro bližší informace se obraťte na náčelníka
Mawataniho (Robert Mundil, tel.: 721 815 183, e-mail:
robert.mundil@seznam.cz).
Děvčata pojedou na chaloupku do Vápenného
Podola v Železných horách; stráví tam týden od
29. července do 5. srpna (skutečně od pondělí do pondělí). Informace získáte u náčelnice Peniel (Katka Telecká, tel.: 739 036 987, e-mail: brehulka@gmail.com).
-red06

Oslava sv. Jakuba a obnova křestních slibů
Svátek patrona naší farnosti oslavíme letos o víkendu 27. a 28. července. Přesný
program oslavy najdete na webu farnosti a také na zadní straně tohoto vydání Zpravodaje.
Oslava bude zahájena sobotním koncertem Romana
Fojtíčka (saxofony) a Michala Hanuše (varhany) v kostele
sv. Jakuba. Vrcholem pak bude slavnostní mše svatá v neděli
v 9 hodin, kterou bude v kostele sv. Jakuba celebrovat převor
břevnovského kláštera benediktinů, P. Prokop Siostrzonek
OSB. Žádná jiná mše svatá nebude ten den v naší farnosti
sloužena. Kdo by potřeboval ke Sv. Jakubu zajistit odvoz, ať se
do 21. července nahlásí u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 607
nebo 327 512 115).
Při slavnostní mši svaté budeme obnovovat své křestní
závazky. Pro ty, kteří byli ve svatojakubském chrámu pokřtěni,
je to příležitost k získání plnomocných odpustků (vyhlášená
v rámci Roku víry). Prosíme proto o spolupráci: pokud máte
kontakt na někoho, kdo zde přijal svátost křtu, ale ve farnosti
již nežije (např. vaše dospělé děti, které se odstěhovaly z Kutné Hory), vyzvedněte si
v sakristii dopis a pozvánku (připraveny budou od 9. června), kterou těmto lidem
předáte. Pokud víte o někom, kdo byl v naší farnosti pokřtěn, ale není praktikujícím
katolíkem, můžete mu dopis nabídnout také.
Na Oslavu svatého Jakuba však můžete zvát pochopitelně každého. Během
měsíce června budou v kostele k dispozici samostatné letáčky s programem, které
mohou posloužit jako pozvánka. Nezapomínejme, že hlavním cílem celé akce je
pozvat lidi zvenčí do našeho společenství a podělit se s nimi o to, na čem stavíme
svůj život.
-redCykločundr
Tradiční cykločundr pro kluky zhruba od 10 let se bude konat od pátku
23. do středy 28. srpna. Cílem cesty bude tentokrát poutní místo Velehrad. Celkem ujedeme 250 km. Podrobnější informace získáte u pana Jiřího Vitouše
(tel.: 603 258 174, e-mail: vitous2@atlas.cz), u kterého se můžete do konce července
také přihlásit.
-redFarní výlet na Šumavu
Kutnohorská farnost pořádá ve dnech 12. až 15. září výlet na Šumavu, konkrétně
do Prášil.
Prášily jsou menší obec ležící v centrální části Šumavy, lze odtud podnikat
zajímavé výlety. Blízko leží známé jezero Laka, Prášilské jezero nebo rozhledna Poledník. Přímo v Prášilech je archeopark zaměřený na život Keltů, dále nejvýše položená botanická zahrada v Čechách, a ve výběhu u Prášilského potoka žije malé stádečko bizonů. Všechny výlety lze podnikat pěšky, velmi pěkné jsou také výlety na
kole.
Nedaleko leží Dobrá Voda u Hartmanic s kostelem sv. Vintíře (jediný kostel
na světě zasvěcený tomuto světci), kde je unikátní novodobá skleněná výzdoba
(oltář, křížová cesta, betlém, oltářní stůl, ambon, socha sv. Vintíře v životní velikosti), nad obcí na vrchu Březník je poustevna a Vintířova skála s vyhlídkou.
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Program výletu bude volný, pro informaci: na mši lze zajet (nebo zajít) například do Srní (sobota 18:00), do Železné Rudy (sobota 17:00) nebo Hartmanic
(neděle 11:00), v případě zájmu je možná vlastní mše v Dobré Vodě.
Již je předběžně zarezervováno ubytování pro 25 osob v ubytovně v Prášilech
(viz www.ubytovnaprasily.cz); cena ubytování je 150 Kč za noc při počtu více než
20 osob, nebo 170 Kč za noc při počtu menším. Pro konečné potvrzení rezervace je
potřeba uhradit zálohu ve výši 30 až 50% z ceny za celý pobyt (v našem případě by
to bylo 200,- Kč na osobu). V ubytovně jsou dvě vybavené kuchyňky, kde se dá uvařit. Doprava do Prášil by byla nejvhodnější osobními auty (přičemž je zde možnost
využít farní mikrobus pro 8 osob).
Zájemci se mohou hlásit u Roberta Otruby (tel.: 731 598 877, e-mail:
robert.otruba@seznam.cz), zálohu 200 Kč na ubytování je nutné složit do 24. června v hotovosti přímo u Robert a Otruby nebo převodem na účet č. 164192520/0300
(do zprávy pro příjemce uvést své jméno).
Robert Otruba
Výuka náboženství ve školním roce 2013/2014
Výuka náboženství pro děti na prvním stupni ZŠ bude probíhat opět každý čtvrtek
od 16:00 do 16:45 na Církevním gymnáziu sv. Voršily. Přihláška bude k dispozici
před koncem letních prázdnin na webu farnosti nebo v kostele. První hodiny náboženství budou ve čtvrtek 19. září.
Pro starší děti bude výuka náboženství zajištěna v rámci rozvrhu církevního
gymnázia, sledujte jeho zveřejnění na www.cgym-kh.cz.
-red-

Kurz Alfa
Každý křesťan je povolán k tom, aby hlásal evangelium. I k nám přicházejí lidé, kteří
chtějí potkat Boha, a mnohdy pro ně bývá těžké zorientovat se
v základech křesťanské víry a praxe. Ptají se nás, a my bychom měli
být schopni jim odpovídat. Jejich otázky nás vedou k zamyšlení, jak
je při tomto hledání vést a zároveň se sami neztratit ve vlastních odpovědích. Právě z těchto důvodů je užitečné mít po ruce nějaký systematický a osvědčený způsob, jak lidi seznamovat s podstatou křesťanství. Jednou
z možností, ačkoli jistě ne jedinou, je kurz Alfa.
Kurz Alfa je cyklus deseti setkání, při nichž se hovoří o základních tématech
křesťanské víry. Každé setkání začíná společným jídlem, při kterém mají účastníci
kurzu možnost vzájemně se seznámit. Následuje promluva, která otevírá téma každého večera. Na promluvu navazuje diskuse v užších skupinkách, během ní je prostor na jakékoli otázky a postřehy. Diskusní skupinky vede vždy moderátor, jehož
úkolem je bdít nad tím, aby na všechny otázky zazněla odpověď, kterou nabízí křesťanství.
V České republice letos vznikla iniciativa, jejímž cílem je, aby po celé zemi
proběhlo co nejvíce kurzů Alfa současně, přičemž začátek zapojených kurzů spadá
do posledního zářijového týdne tohoto roku. Naši farnost o této iniciativě informovali bratři z místního křesťanského společenství a církve bratrské; ti nás také pozvali
k lokální spolupráci. Kurz Alfa se tak stal jedním z bodů jednání pastorační rady
naší farnosti, která na svém dubnovém jednání doporučila, abychom kurz na podzim uspořádali.
V září tedy v Kutné Hoře začnou tři paralelní kurzy Alfa. V pondělí (poprvé
23. 9.) se budou konat v křesťanském společenství, v úterý (poprvé 24. 9.) v církvi
08

Každý kurz zajišťuje příslušná církev samostatně, ekumenická spolupráce se bude
odehrávat zejména v rovině propagace a spojení v modlitbách. Každý účastník si pak
bude moci vybrat, do kterého společenství chce na kurz docházet.
Kurz Alfa může reálně připravovat pár jedinců, kteří zajistí propagaci, občerstvení a budou se účastnit diskusí. Věříme ovšem, že tato aktivita může přinést skutečné plody mnohem spíše tehdy, když do ní bude zapojena celá farnost. Proto vás
všechny v první řadě prosíme o modlitby na tento úmysl. Pokud by někdo z vás
měl zájem zavázat se k tomuto úkolu a modlit za kurz Alfa v našem městě pravidelně
(desátek růžence každý den), ať se zapíše na příslušný seznam na stolku v kostele,
nebo kontaktuje Katku Teleckou (tel.: 739 036 987, 327 512 115).
Dále prosíme, abyste se zamysleli, zda ve svém okolí nemáte někoho, kdo by mohl
mít o kurz zájem. Zkuste si vzpomenout, kdo se vás ptal na vaši víru, kdo hledá odpovědi na otázky po pravdě a smyslu svého života, kdo je otevřený dialogu o duchovních věcech… a pozvěte ho. V kostele budou během června k dispozici letáčky se
základními informacemi, které můžete k tomuto účelu použít. Nejdůležitějším
aspektem pozvání je však osobní kontakt, nebojte se proto své známé přímo oslovit
a kurz Alfa jim nabídnout. Zvěte je na první setkání, po němž se mohou rozhodnout
o své další účasti. Pokud je to ve vašich silách, nabídněte jim také, že je na začátku
kurzu budete doprovázet, aby se necítili sami mezi skupinou cizích lidí.
Nebojme se nabízet svému okolí to, o čem víme, že je tím nejlepším pro každého. Jak řekl ve svém poselství k loňskému světovému dni mládeže Benedikt XVI.:
„Kdo nedává Boha, dává příliš málo!“
-redFarní knihovna
V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o záměru založit knihovnu pro farníky a vyzvali jsme ty z vás, kdo vlastní kvalitní knihy, které však nepotřebují ve své
domácí knihovně, aby je pro tento účel poskytli. Sešlo se poměrně velké množství
titulů, z nichž značnou část do farního knihovního fondu jistě zařadíme. Tímto všem
dárcům děkujeme.
V rámci procesu příprav na spuštění výpůjček jsme celý nápad ještě hlouběji
promýšleli a také konzultovali s ředitelkou Městské knihovny Kutná Hora, Gabrielou Jarkulišovou. Její připomínky nás nakonec nasměrovaly k rozhodnutí, že farní
knihovnu založíme oficiální cestou a požádáme o její registraci na Ministerstvu kultury ČR. Tento postup je sice v přípravné fázi složitější, ve výsledku však usnadní
mnohé aspekty fungování knihovny. Prosíme proto o trpělivost. Věříme, že během
letních prázdnin budou knížky již přístupné k zapůjčení.
-redProjekt Kámen a světlo: oprava interiéru chrámu sv. Barbory
Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že jsme zhruba před rokem dostali příslib dotace na
opravu interiéru chrámu sv. Barbory z programu Integrovaného operačního programu (IOP). Rád bych vás tímto seznámil s průběhem dosud provedených prací.
Momentálně probíhá podle pravidel dotačního programu administrativní
příprava prací, která je velmi náročná. První výběrové řízení na stavební práce, které proběhlo na jaře minulého roku, bylo v říjnu 2012 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zrušeno. Rozhodli jsme se přesto v projektu pokračovat a připravit
podle nového zákona druhé výběrové řízení. Během této přípravy jsme si více uvědomili administrativní náročnost projektu. Z komunikace s příslušnými orgány na
ministerstvu kultury jsme také pochopili, že dosavadní tým nepracuje zcela
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v souladu s metodikou a pravidly dotace. Po konzultaci
s biskupstvím a ekonomickou radou farnosti jsme se seznámili
s koordinátory obdobného projektu na Velehradě a požádali
o spolupráci. Následně došlo k obměně pracovního týmu a vyhlášení nového výběrového řízení. Projekt nyní vede ing. Věra Homoláčová z Prahy, která v těchto dnech zároveň úspěšně dokončuje obnovu velehradského areálu.
Zda se skutečně interiér chrámu sv. Barbory začne opravovat, v tuto chvíli záleží především na včasném ukončení výběrového řízení. Termín ukončení projektu a možnost čerpat finanční
prostředky je totiž pevně stanovený na 31. října 2014. Pokud by
se výběrové řízení z jakýchkoli důvodů protahovalo, bylo by nereálné a nemoudré s opravou z dotace IOP vůbec začínat. Jedná se
o velké prostředky a tudíž i o velkou zodpovědnost. Proto vás
prosím i nadále o modlitbu, abychom stále setrvávali v důvěře ve
vedení Boží prozřetelností.
P. Jan Uhlíř

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada farnosti se sešla v úterý 23. dubna téměř v plném počtu, přivítala
mezi sebou také tři hosty. Jednání zahájil P. Uhlíř modlitbou.
Prvním bodem diskuse byly májové pobožnosti a jejich vedení. Rada se shodla, že by mělo být alespoň v některých dnech zajištěno laiky, a na místě byl vytvořen
rozpis, v němž se k této službě přihlásili někteří členové PRF. Dále se hovořilo o návrhu, aby naše farnost uspořádala kurz Alfa. Po vznesení a promyšlení řady argumentů pro i proti všichni členové rady doporučili kurz otevřít. Informace k tomuto
tématu najdete na str. 8 tohoto vydání Zpravodaje.
Dále byli členové PRF informováni o zrušení letošního ročníku Klášterfestu
(hlavním důvodem byl nedostatek financí). Byla probrána organizační stránka liturgie slavnosti Těla a Krve Páně a také poutního zájezdu na Velehrad (viz str. 6). Následně rada diskutovala o tom, jak uchopit obětní průvody při mších svatých v naší
farnosti a dát jim důstojnost, která jim v současném nastavení často chybí. Pokusila
se vymezit jasná pravidla pro to, kdo by měl mít v obětním průvodu kterou úlohu.
O reálnou změnu se pokusíme v návaznosti na homilii P. Uhlíře o této části liturgie,
podrobnější vysvětlení přinese také příští vydání Zpravodaje.
Rada také hovořila o letošní Oslavě sv. Jakuba, která bude spojena s obnovou
křestního vyznání a příležitostí k získání plnomocných odpustků. Prosím, věnujte
pozornost článku na str. 7. Dalším tématem byla organizace úklidů kostela sv. Jakuba. Závěry byly již zveřejněny v ohláškách a záležitost se dala do pohybu, za což patří dík všem, kdo se ke službě úklidu přihlásili. Viz také článek na str. 6.
Diskuse se dále zaměřila na oslavu devadesátých narozenin P. Jana Maříka a
způsob její organizace. Jednání končilo hodnocením koncertu Kmochova orchestru
a USPS Tyl v chrámu sv. Barbory. Rada ocenila přínos, který tato akce měla v oblasti posílení vztahu mezi kutnohorskými a kolínskými umělci, podporu spolkového
života v obou městech a v neposlední řadě podporu a propagaci CMŠ, v jejíž prospěch byl určen výtěžek vstupného (přes 23 000 Kč). Zároveň zhodnotila specifika
tohoto koncertu a upozornila na některé aspekty, v nichž je napříště potřeba být
obezřetnější, např. výběr skladeb nebo charakter moderace.
-redPříští jednání Pastorační rady farnosti bude v úterý 18. června.

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA
Když jsme v minulém roce s velkou radostí přijali zprávu, že Eva Mirgová pomůže
rozběhnout činnost Církevní mateřské školky sv. Jakuba a stane se její ředitelkou,
věděli jsme, že tuto pomoc neslibuje na dlouho. Její zdravotní stav jí však tuto práci
znemožnil o dost dříve, než jsme si vůbec představovali. V době nemoci paní Mirgové je ve školce zastupovala Hana Konečná. Oběma dámám patří obrovský dík za
laskavost, obětavost a nasazení, s kterými pracovaly pro dobro svěřených dětí.
Právě v souvislosti s ubývajícími silami paní Mirgové v únoru letošního roku
farnost coby zřizovatel školky vypsala na místo ředitelky školky výběrové řízení.
Podmínkami pro účast ve výběrovém řízení byly zkušenosti s předškolní výchovou a
osobní zakotvení v křesťanské víře.
S napětím jsme otvírali obálky s nabídkami, protože jsme věděli, že kvalita
výchovy dětí a atmosféra ve školce je na výběru takto zásadního člověka velmi závislá. V tuto chvíli je již rozhodování za námi. Věříme, že jsme paní ředitelku nevybírali
sami, ale že Duch svatý byl s námi a že je nám neustále ku pomoci. Tím děkujeme
všem, kteří na tento úmysl pamatovali v modlitbách.
A nyní k představení. Novou ředitelkou naší školky se 1. srpna letošního roku
stane Mgr. Barbora Křivohlavá. Ačkoli nyní žije v Praze, možná jste ji někteří potkali v našem kostele, protože má v Kutné Hoře kořeny a často naše město navštěvuje.
Je vdaná, má dvě děti. Má pedagogické vzdělání a v předškolních zařízeních pracuje
od roku 2000. Přejeme si, aby se jí v Kutné Hoře dobře pracovalo, aby se cítila dobře nejen mezi dětmi a kolegyněmi, ale i uprostřed naší farnosti, a aby školka pod
jejím vedením rostla k Boží chvále.
Soňa Telecká

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
Možnosti pomoci trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot.
Tak se jmenoval seminář konaný v budově Pardubického krajského úřadu, kterého
se 8. dubna zúčastnili zástupci kutnohorské charity.
Přenášející psycholog, prof. Heinrich Pompey, odborné veřejnosti přiblížil
principy křesťanské diakonie – charity. A to nejen jako profesionální služby, ale
především jako služby konané s láskou. Protože pouze taková služba nezbavuje člověka důstojnosti, ale nezbavuje ho ani odpovědnosti. A co je důležité: vždy,
i v hraničních situacích, přináší naději. Prof. Pompey tuto základní myšlenku prezentoval na mnoha citacích Nového zákona. Připomněl i sedm skutků tělesného
milosrdenství (navštěvovat nemocné, napájet žíznivé, nasycovat hladové, osvobozovat zajaté, odívat toho, kdo nemá co na sebe, přijímat do domu pocestné, pohřbívat
mrtvé) a sedm skutků duchovního milosrdenství (dobře radit, říkat věci jasně a
čestně – napomínat hřešící, učit nevědomé, těšit zarmoucené, ochotně odpouštět
ubližujícím, trpělivě snášet křivdy, modlit se za živé i mrtvé). Řeč byla i o našem
životním prostoru (obci, městě, komunitě), v němž je třeba vytvářet nejen charitativní zařízení, ale společenství lásky, například pomocí rozmanitých dílčích společenství. Cituji: „Jde o to vyjádřit lásku, dobrotu a laskavost našeho Boha. Tedy nemluvit jen o lásce, nýbrž ji žít. Farnosti a naše charitativní zařízení a služby vytvářejí
toto svědectví lásky pro životní prostor. O toto se snaží zasazovat papež František a
snažil se o to i papež Benedikt XVI.“
Pocítila jsem radost, že u nás v Kutné Hoře se dá pozorovat poctivé úsilí
o naplnění této vize. Vnímám to jako dar a závazek současně.
Marie Macková 11

REPORTÁŽE
Moje vzpomínka na diecézní setkání ministrantů v Přibyslavi
V pátek 12. dubna odpoledne jsme se setkali před farou, abychom společně vyrazili
(Vojta, Filip, Tomáš, Zdenda, Damián, Vendulka, Honza, Martin) do Přibyslavi. Náš
osobní řidič a vedoucí byl Jarda Bouška, pomáhal mu Jiří Kárník. Po cestě jsme povídali o všem možném.
V Přibyslavi jsme se ubytovali na základní škole, kde se nás ujal Honza
(Křeček). Začali jsme s vybalováním a
potom se podávala večeře ve školní jídelně. Po večeři jsme šli do staré stodoly
(kulturní zařízení v Přibyslavi). Ve stodole jsme si povídali o Cyrilovi a Metodějovi. Večer jsme se vrátili do školy.
Přespali jsme na karimatkách.
V sobotu ráno jsme šli do parku
na rozcvičku. Po snídani jsme vyrazili na
túru kolem Přibyslavi a tam na různých
stanovištích řešili úkoly. Otázky souvisely s působením Cyrila a Metoděje na našem území. Například jsme si museli zapamatovat výšku, název hory a místo, kde
hora leží, na dalším stanovišti jsme hledali končetiny člověka na papírkách a z toho
vyšla báseň, nebo jsme hledali lístečky se slovy, které dohromady daly větu. Pamatuji si, že k obědu byl guláš. Odpoledne jsme si mohli vybrat různé programy (věž,
hasičské muzeum, letiště, fotbal, promítání fotografií aj). Já jsem si vybral věž a
hasičské muzeum. Věž měla 30 m, šli jsme až ke zvonu. Hasiči nám ukazovali, co si
oblékají, když jdou do ohně. Cestou jsme se stavili na Přibyslavské radnici. Po večeři
biskup Jan požehnal na zahradě oheň a všichni ministranti si zapálili svoje svíčky.
Nejvíce se mi líbil průvod s hořícími svíčkami z fary do kostela, kde jsme položili své
svíčky před oltář a zpívali jsme. Po mši jsme šli spát. Nemohli jsme s Martinem
usnout, tak jsme si povídali.
V neděli ráno byla zase snídaně a po snídani jsme balili. Mše svatá byla
v devět hodin, přijel také biskup Josef. Po cestě domů jsme si povídali o Cyrilovi a
Metodějovi a pokládali si otázky. Do Kutné Hory jsme přijeli kolem třetí hodiny.
Bylo to fajn.
Nesmím zapomenout, že setkání ministrantů připravil také náš farář P. Jan
Uhlíř.
Vítek Karela, 11 let
Pouť do Sudějova
Hned první májový den jsme strávili v Sudějově. V malebném kraji tu stojí krásný
kostel svaté Anny se zajímavým průčelím a ambity. Poblíž se nachází kaplička
s pramenem, který byl už od 17. století pověstný svojí léčivou mocí. V barokním
období proudily na toto místo zástupy poutníků z Čech, Moravy, ba dokonce z Uher.
Barokní zbožnost je dávno pryč, kostel byl několikrát vykraden a ztratil hodně ze
svého lesku. Přesto však stále přitahuje mnoho návštěvníků.
Tak tomu bylo také 1. května, kdy poutní místo opět ožilo. Sjela se tu spousta
poutníků - autobusem, auty i na kole. Mohli jsme tu společně prožít pouť rodin
z Kutné Hory a okolí. Ve 14 hodin jsme slavili bohoslužbu, při níž jsme společně
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děkovali a prosili za naše rodiny. Mši sloužili naši duchovní otcové Jan a Ondřej.
Mohli jsme si znovu uvědomit, že každý z nás je součástí své rodiny a všichni patříme do naší farní rodiny. V neposlední řadě máme též všichni jednoho nebeského
Otce, a tak jsme též jedna velká rodina v Kristu.
Připomněli jsme si, jak je důležité přivádět ke
Kristu naše děti a společně s nimi prožívat víru
v každodenním životě. Je to zdrojem velké síly
a požehnání. Povzbuzení se tu dostalo také prarodičům, kteří mohou svojí láskou a modlitbou hodně přispět na pomoc rodinám. Příkladem jim k tomu může
být právě svatá Anna, jejíž přímluvu si tu vyprošovaly
již v minulosti celé generace. Mši svatou zpěvem doprovázel křesetický chrámový sbor pod vedením paní
učitelky Jany Klingerové.
Po mši svaté přišel také čas, kdy jsme si mohli popovídat u kávy. Venku bylo
připraveno dobré občerstvení, na kterém se podílelo mnoho ochotných
žen. Nejmenší poutníci si užili maňáskového divadla otce Ondřeje a Marušky Teplé.
Kdo chtěl, mohl se také zapojit do hry kroket, kterou vedli manželé Šedivcovi. Myslím, že každý si tu mohl přijít na své.
Závěrečnou adorací a požehnáním pro naše rodiny se s námi rozloučil otec
Jan. Pak už jen nabrat vodu z léčivého pramene a vydat se posilněni na cestu k domovům.
Myslím, že pouť se nám vydařila a budeme se těšit, až se zase za rok v Sudějově sejdeme.
Petra Kubošová
Noc kostelů
V Čechách, které jsou pro nás všechny domovem (možná proto jsou tak krásné?), je
většina kostelů zavřena na mnoho západů. Klíče leží někdy u někoho z farníků, někdy u starosty obce, někdy na faře, pokud ještě není opuštěná nebo prodaná. A putující krajinou tak již mnohdy ani nezkusí vzít za kliku kostela. Před vydrancovaným
kostelem dáváme přednost kostelu zavřenému a kráčíme s nadějí a myšlenkou na
civilizované země, kde jsou kostely otevřené a nikdo je nevykrádá, a věříme, že se
tomuto stavu byť jen rychlostí chůze pomalu přibližujeme. A když to jen trošku jde,
kostely otevřeme.
Letos se k tomu opět naskytla příležitost při Noci kostelů. Využil jsem této
možnosti a pozval jsem svou maminku na projížďku venkovskou krajinou se svým
čerstvě nabytým řidičským oprávněním a jejím automobilem. Hned na začátku
jsem jí musel vysvětlit, že program ve městských kutnohorských kostelích je sice
krásný a velmi lákavý, ale že příležitost vidět venkovské sakrální památky si s tímto
zážitkem nijak nezadá a navíc si Kutnou Horu užijeme, protože po desáté večer musím zamknout svatou Barboru. Jako první cíl jsme zvolili kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Gruntě. Zaparkováním na veřejné zeleni se dopouštím prvního přestupku,
ale to už míříme do kostela – monumentálního, obehnaného silnou ohradní zdí.
Vše zde odkazuje k době vzniku kostela, na začátek 20. století. Vše je velmi poctivé,
možná až důkladné. Vnitřní výzdoba také velmi krásná. V tichu kostela rozmýšlím o
stavitelích chrámu. Máma zatím získává Poutnický pas, děti nám dávají razítko a
vše se již chystá na koncert. Přijíždějí umělci z Prahy. My odjíždíme na Malín.
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Malín všichni známe – leží na mírném návrší nad okolní krajinou a je nejstarším obydleným místem široko daleko. V někdejší akropoli slavníkovského hradiště
tyčí se hned dva románské kostely. Jeden je katolický a otevírá až v sedm, ten druhý, husitský, už v šest. Výběr je tedy jasný. U vchodu nás vítá pan Jarda. Kostel je to
v interiéru velmi prostý a je vidět, že zde nijak intenzivní náboženská činnost neprobíhá. Pod kruchtou je betlém a všude sláma. Jarda nás zve na věž. Na kruchtě máma
další výstup vzdává. Já pokračuji až k hodinám. Pan Jarda vypravuje: „před rokem
zavřeli zdejší školu a téměř nikdo z místních nebyl schopen odporu. Zdejší děti tak
tráví mnoho volného času na zastávkách autobusů.“ Z hodin již zbylo jen torso.
„Nedávno jsme slavili výročí šest set let vypálení Malína,“ říká mi pan Jarda. Pak se
pokouší zatáháním za drát, co visí ze stropu věže, zazvonit. „Už to nezvoní,“ řekne
smutně. Zatáhne za druhý drát a ozve se skromné bimbnutí. „A hele, tenhle ještě
trochu zvoní.“ Máma se zatím zajímá o pozoruhodný název ulice Na Hyvli. „Co je to
ta Hyvle?“ „Hyvle – no to je název ulice, tak se to tady jmenuje!“ Zcela uspokojeni
tímto vysvětlením se přesouváme ulicí Na Hyvli do nedalekého kostela sv. Štěpána.
Ten je naopak uvnitř částečně renovovaný – lavice jsou poněkud netradiční a vše
působí zabydleně.
Naší poslední štací je kostela sv. Jakuba v Jakubu. Na tak významnou památku je tu jen skromně lidí. A není tu pan Jarda, který by nám povyprávěl o tom, jak
se žije v Jakubu. O jedinečné sochařské výzdobě exteriéru, jejíž fotografie mají studenti dějin umění na prvních stránkách svých učebnic. Není zachovalejšího románského kostela v této části Čech. Kostel je zcela nedotčen jakýmikoli zásahy pozdějších dob. A ti, co hledí dolů k zemi, vidí očíslované kachle, které vytvářejí působivé
číselné řady. Můžeme si přečíst text na nástěnce. A dostaneme razítko do Poutnického pasu.
Do Kutné Hory přijíždíme již za tmy. Musím splnit svou povinnost, zamknout
chrám sv. Barbory. Putovní světelná show, obrážející našich dvanáct památek UNESCO, vyžaduje proud z kostela, aby se mohla uskutečnit. Zamknout kostel. Ve stejné
době již pan Jarda zamyká románský husitský kostel v Malíně. Farnice z kostela
svatého Štěpána stejně jako mladík z kostela sv. Jakuba z Jakubu již jistě také zamykají své kostely. Snad ještě v Gruntě doznívají poslední hlasy rozcházejících se návštěvníků. Pak se i tento kostel zavře. Ochránci kostelů v naší zemi – faráři, starostové, farníci, dobrovolníci – se snad dočkají doby, kdy nebudou muset klíče svírat ve
svých dlaních tak pevně. Až budou poutníci krajinou brát s nadějí za kliku dveří
chrámů, bude to znamenat, že pokoj je v naší zemi.
Martin Rokos

ROZHOVOR S P. JANEM MAŘÍKEM
Náš bratr a Kristův kněz P. Jan Mařík oslavil
22. května své devadesáté narozeniny. Jako farnost děkujeme Bohu za všechny dary, které jsme
od něj prostřednictvím tohoto jeho služebníka dostali. Zároveň mu vyprošujeme mnoho zdraví a sil
do všech dalších dní. A v neposlední řadě na něj
máme spoustu otázek. Na některé z nich je prostor
i ve farním zpravodaji.
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Milý otče, ještě jednou gratulujeme
k vašemu jubileu a jsme rádi, že jsme
ho mnozí mohli oslavit spolu s vámi.
Jak jste prožíval oslavu svých narozenin, co vám udělalo největší radost?

Co mi udělalo největší radost? Těžko
říct. Ale velmi jsem se těšil tomu, že
jsem mohl koncelebrovat s vzácnými
hosty, olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem, královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem, s biskupem Mons. Josefem Kajnekem i s tolika dalšími milými oltářními
spolubratry. Vrcholem bylo závěrečné
oznámení o papežském požehnání.
Mnoho farníků zná vlastně jen střípky z vašeho života. Víme, že jste žil
nějakou dobu v Kutné Hoře, ale také
v Bratislavě. Odkud vlastně pocházíte? Jaké jsou Vaše vzpomínky na mládí?

Narodil jsem se v Bratislavě, kde jsem
také vyrůstal a studoval. Poněvadž naše
matka pocházela z Kutné Hory, dojížděli
jsme sem za dědečkem a babičkou a
obyčejně jsme zde trávili krásné Vánoce.
Díky Bohu jsem měl velmi hodné a
zbožné rodiče, kteří mě i mou sestru od
malička učili se modlit. Vychovávali nás
přísně, ale s láskou, a dbali na to, abychom věnovali dostatek času sportu.
K mé duchovní formaci nemálo
přispívalo také to, že jsme měli známých
mnoho zbožných kněží a řeholníků, také
biskupa Michala Buzalku.
Od první třídy jsme chodily do
základní katolické školy a také na gymnáziu jsme měli dvakrát týdně vyučování náboženství. V adventu jsme se cestou do školy zastavovali na rorátech.
Před koncilem bývaly večer v květnu
májové pobožnosti, v červnu pobožnosti
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v říjnu
pobožnosti růžencové. Na ty všechny
jsme denně s mamičkou chodili. V postě
jsme s ní ve středu a v pátek chodili na
Kalvárii na křížovou cestu, která byla

v Bratislavě na kopci. V neděli jsme se
všichni společně modlili křížovou cestu
doma. Toto vše bylo pro mě velmi dobrou přípravou, jakousi předvýchovou ke
kněžství.
Víme také, že jste vystudoval několik
různých vysokých škol, a že ke kněžství jste se dostal teprve poměrně
pozdě. Mohl byste nám trochu přiblížit tyto své cesty?

Po maturitě jsem na otázku, co budu
studovat, uváděl teologii nebo právo.
Z určitého důvodu (nepokládal jsem se
ještě za dost hodného nastoupit na teologii) jsem se stal doktorem práv. Poněvadž za komunismu mě na teologickou
fakultu nepřijali, absolvoval jsem na
Komenského univerzitě hudební a divadelní vědy. Potom jsem byl zaměstnán
na Státním konzervatoriu, kde jsem vyučoval dějiny hudby a měl jsem na starosti hudební archiv.
Za minulého režimu jsem považoval úděl kněze za těžký boj o záchranu
duší. K této službě mě nemálo povzbudil
papež Pavel VI., který k ní zval i starší
osoby. Na teologickou fakultu jsem se
dostal až v roce 1969, když byl po politických změnách otevřen seminář v Olomouci. Po vysvěcení na kněze, v roce
1974, jsem byl ustanoven za kaplana
v Holešově, odkud jsem byl za rok přeložen do Cetechovic. Tam jsem byl duchovním správcem školských sester
sv. Františka a měl jsem na starosti dvě
farnosti, Cetechovice a Roštín. Roku
2000 jsem se jako důchodce přestěhoval do Kutné Hory.
Jaký máte vztah k hudbě? Jaká je
podle vás její role v životě věřícího
člověka?

Od dětství jsem měl hudbu velmi rád,
hrál jsme na klavír, později i na varhany.
Popis role hudby v životě věřícího
člověka by vyžadoval delší pojednání.
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Z vícero textů Starého zákona je známo,
že hudba povznáší duši k Bohu, a sami
se o tom můžeme stále přesvědčovat.
Musí to však být hudba zbožná. A je třeba poukázat na to, co tvrdil i papež Benedikt XVI., že některé hudební žánry
by se neměly používat při mši svaté.
V Kutné Hoře se staráte o pastoraci
klientů Domova Barbora. Co pro vás
tato činnost znamená?

Pastorace v Domově Barbora není jednoduchá. Je velmi náročná, poněvadž
zejména klienti z mužského oddělení
mají různé psychické poruchy a někdy
vyrušují i při mši svaté, kterou tam mívám každou sobotu (je to anticipovaná
mše svatá z nastávající neděle). Klidnější jednání je s pacientkami, které jsou
po většině mentálně v pořádku.
A na závěr, co byste vzkázal nebo popřál naší farnosti?

kladně vyčištění a sílu milosti s odpuštěním provinění?
Také je dobré si připomenout, že
Nejsvětější Srdce Páně, které je hlubinou všeho dobra a radosti, přislíbilo
mnoho milostí těm, kteří po devět za
sebou následujících prvních pátků přistoupí ke svatému přijímání.
Proto prosím naše farníky, aby
milovali Nejsvětější Srdce našeho Spasitele a měli pevnou víru v Jeho skutečnou přítomnost v Eucharistii. Vždyť Pán
ježíš řekl: „Já jsem ten chléb živý, který
sestoupil z nebe.“
Také bych chtěl poděkovat za
všechny modlitby a dary, které jsem
dostal při příležitosti mých narozenin.
Na závěr bych chtěl mnohokrát
poděkovat panu arciděkanovi Janu Uhlíři za to, že s takovou starostlivostí připravoval oslavu mého jubilea.

Na závěr bych poprosil naše farníky,
aby prohloubili svou lásku k drahému
Spasiteli v Eucharistii. Je mi velmi líto,
že na první pátky chodí ke svátosti smíření tak málo lidí. Vždyť v Písmu svatém
se uvádí, že i spravedlivý se prohřeší
sedmkrát denně. Není tedy možné, abychom za měsíc nespáchali žádné hříchy.
Jak by to vypadalo v domácnosti, kdyby
se tam měsíc neuklízelo? A co duše? Ta
nepotřebuje aspoň jednou za měsíc dů-

Já děkuji za rozhovor!
Kateřina Telecká

TO (BÁSEŇ)
Dětství je polostín na trávě:
počítáš lupínky v okvětí
a i když neumíš do pěti,
tváříš se vážně a chápavě.
Když pak už znáš leccos zpaměti,
a zvládneš zavázat tkaničku,
zkoušíš, jak (už pro to napětí)
postavit vajíčko na špičku.

Jenže čas řítí se bezhlavě;
dětství jak ozvěna odletí –
tak snadno. – Dospěješ vzápětí,
a co se jevilo mlhavě,
najednou tak zřejmé přijde ti;
už víš, kde hřebík má hlavičku.
Zdá se ti, že je jen pro děti –
postavit vajíčko na špičku.
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OMALOVÁNKA
Bratři Cyril a Metoděj přicházejí na Velkou Moravu

Patricie Koubská

Později přezkoumáš (vnímavě,
zrale a při dobré paměti)
tohle své dospělé pojetí –
a možná přiznáš si zdráhavě,
že kdybys položil dítěti
otázku – o co jde, človíčku? –
kdyby to uměl, že odvětí:
postavit vajíčko na špičku.

A pak ti hlavou jen proletí
povzdych, co trvá jen chviličku:
mít na to ještě kus století,

postavit vajíčko na špičku...

Václav Schuster
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KALENDÁŘ AKCÍ
Ne

02. 06.

Čt

06. 06.

Pá

07. 06.

Pá

07. 06.

So

08. 06.

Adorace při slavnosti Božího Těla
(15:00-17:00 – kostel sv. Jakuba)
Mše svatá pro děti – poslední v letošním školním roce
(17:00 – klášterní kostel)
Prvopáteční příležitost ke svátosti smíření
(17:00 – kostel sv. Jakuba)
Společenství mládeže (5. – 7. třída)
(začátek v 18:00 – kostel sv. Jakuba)
Cykloschůzka Slunečního kmene a schůzka družiny
Concordia (9:00 – sedlecká katedrála)

08. – 15. 06.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora

Ne

09. 06.

První svaté přijímání dětí (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne

09. 06.

Loučení se sestrami voršilkami
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

09. – 17. 06.

Farní pouť do Říma

Út

11. 06.

Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

St

12. 06.

Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily)

Čt

13. 06.

Poslední hodina náboženství v letošním školním roce

Čt

13. 06.

Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

14. 06.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

So

15. 06.

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Út

18. 06.

Jednání Pastorační rady farnosti
(18:00 – arciděkanství)

St

19. 06.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

19. 06.

Pá

21. 06.

So

22. 06.

Ne

23. 06.

Sbírka na diecézní charitu

Ne

23. 06.

Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory)

Ne

23. 06.

Udílení svátosti biřmování (9:30 – sedlecká katedrála)

Po

24. 06.

Pá

28. 06.

Kavárna s překvapením: Putování po Islandu
(19:00 – arciděkanství)
Organizační schůzka k úklidu kostela sv. Jakuba
(18:45 – arciděkanství)
Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia
(9:00 – sedlecká katedrála)

50. výročí primice P. Josefa Tajchla
(18:00 – kostel sv. Jakuba)
příležitost ke svátosti smíření
(17:00 – kostel sv. Jakuba), přesunuto z 05. 07.

18

29. 06. – 06. 07.

Tábor Slunečního kmene

Ne

30. 06.

Pouť na Nové Lhotě (10:30 – kostel sv. Jana Křtitele)

Pá

05. 07.

Národní pouť na Velehradě (odjezd v 5:00 od Billy)

Pá

05. 07.

Pá

19. 07.

Ne

21. 07.

Ne

21. 07.
27. – 28. 07.

Ne

28. 07.

Ne

28. 07.

Pá

Čt

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
(mše sv. v 9:00 – kostel sv. Jakuba)
Noc v katedrále: varhanní koncert Pavla Černého
(19:00 – chrám sv. Barbory)
Pouť v Paběnicích
(10:30 – kostel sv. Jakuba v Paběnicích)
Loučení s P. Ondřejem Matulou v třebonínské farnosti
(10:30 – kostel sv. Jakuba v Paběnicích)
Oslava sv. Jakuba
Slavnostní poutní mše svatá ke svátku sv. Jakuba
(9:00 – kostel sv. Jakuba)
Loučení s P. Ondřejem Matulou v Kutné Hoře
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

29. 07. – 05. 08.

Chaloupka družiny Concordia

02. 08.

Prvopáteční příležitost ke svátosti smíření
(17:00 – kostel sv. Jakuba)

23. – 28. 08.

Cykločundr na Velehrad

12. – 15. 09.

Farní výlet na Šumavu

26. 09.

Začátek kurzu Alfa v naší farnosti
(19:00 – arciděkanství)
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