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Zpravodaj

Milí farníci,
rád bych vám všem poděkoval za veškeré aktivity, které jsme společně a s Boží pomocí v tomto školním roce uskutečnili a které přispěly k lidskému a duchovnímu
růstu nás všech i těch, kdo k nám přicházejí.
Prázdniny budou ve znamení nejen dovolených a odpočinku, ale také loučení
a vítání. Po dvou letech se rozloučíme s otcem
Filipem, který odchází na své nové působiště do
Nížkova u Přibyslavi. A o svátku svatého Jakuba
přivítáme nového kaplana, Zdeňka Sedláka, který bude v Kutné Hoře působit nejprve jako jáhen
(kněžské svěcení přijme na podzim).
V neděli 26. července již tradičně oslavíme
patrona farnosti sv. Jakuba. Pozvání předsedat
slavnostní mši svaté přijal bývalý kutnohorský
kaplan a dnes generální sekretář České biskupské konference, Mons. Tomáš Holub. Do farnosti na prázdninovou praxi zavítá i bohoslovec
čtvrtého ročníku arcibiskupského semináře, Petr
Soukal z Chrudimi. Setkat se s ním budete moci
poslední týden v červnu a první v září.
Nerad bych vás na začátku prázdnin příliš „úkoloval“, ale přesto bych vás
chtěl poprosit o stálou modlitbu za úspěšné dokončení opravy věže kostela i za lidi,
kteří se na obnově jakkoliv podílejí. V modlitbách prosím svěřujte Pánu i kurzy Alfa,
které se na podzim opět rozběhnou, a výuku náboženství. V neposlední řadě vás
prosím, abyste si udělali čas v sobotu 17. října , abychom mohli na závěr Národního
eucharistického kongresu společně s celou českou a moravskou církví Pána chválit
při slavené eucharistie v Brně.
Protože se i naší farnosti dotkne skutečnost nedostatku kněží v církvi, budeme se při každé eucharistické adoraci (každou středu a první pátky) modlit za nová
kněžská povolání. Ve vesnických farnostech za ně budeme prosit po každé nedělní
bohoslužbě slova, která bude zakončena krátkou adorací.
Přeji vám všem krásné prázdninové dny a zvláště rodinám vyprošuji požehnaný a radostný čas strávený s dětmi.
P. Jan Uhlíř

Poděkování otci Filipovi
Po dvou letech působení otce Filipa ve farnosti je čas se ohlédnout a připomenout
si, čím nás Pán skrze jeho službu obdaroval. V první řadě jsem byl rád, že tu po nějaké době byl opět kaplan celé dva roky, což nám všem umožnilo lépe se poznat a
sžít. Osobně Filipovi děkuji za kněžské společenství a jeho postřehy a nápady týkající se života farnosti. Zvláště jeho láska k liturgii byla velkým přínosem pro nás
všechny. Mládež či ministranti budou jistě rádi vzpomínat nejen na výlety na Slovensko, ale i na pravidelná setkávání a diskuze o víře. Zároveň věřím, že i po odcho-
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du otce Filipa bude pokračovat tradice nedělních
večerních mší svatých s hudebním doprovodem
mládeže. Poděkování mu patří i za vedení seniorů,
pomoc při kurzech Alfa či starost o večery chval
v Křeseticích. Rovněž tak za výuku náboženství a
zvláště za přípravu dětí na první svaté přijímání, na
kterou budou jistě rádi vzpomínat.
Jsem také vděčný za úpravu vesnických kostelů, generální úklid sakristií a doplnění liturgických rouch či dalších liturgických předmětů.
V tomto směru mu byl velkým pomocníkem náš
sekretář Jaroslav :-) Není možné opomenout ani
individuální vedení některých z vás, které Filip přivedl ke křtu či k prohloubení vztahu k Pánu.
Věřím, že Pán skrze nás všechny obdaroval
i otce Filipa; že zkušenosti, které zde získal využije
v dalším působení. Odchází do Nížkova, malé, ale
hezké farnosti na Vysočině. Věřících bude mít dokonce více než v celé Kutné Hoře, :-) a tak mu můžeme vyprošovat hodně síly a požehnání pro další
kněžskou službu.
Za působení otce Filipa jemu i Pánu Bohu
poděkujeme v Křeseticích a Třeboníně v neděli 12.
července a v Kutné Hoře o týden později, 19. července, zvláště při mši svaté u svatého Jakuba
v 9 hodin.
P. Jan Uhlíř

Nastal čas mého odchodu (srov. 2Tim 4,6)
Mojí milí farníci,
propůjčil jsem si slova svatého Pavla, abych se s vámi rozloučil. Otec biskup mě od
1. srpna posílá na nové místo. Společně se rozloučíme na vesnicích 12. července a
v Kutné Hoře 19. července při mších svatých.
V životě neexistují náhody, vždy když někoho potkáme, má to pro nás význam a smysl, i když ho třeba hned nevidíme. Každé setkání nás posouvá a proměňuje a v některých okamžicích je důležité se ohlédnout, co nás posunulo kam. Jeden
z takových okamžiků nyní prožívám i já. Dva roky společného života nás někam posunuly. A já si dnes kladu otázku, zda mohu říct to, co svatý Pavel ve druhém listě
Timotejovi: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“ (2Tim 4,7)
A co mohu říct o Kutné Hoře a okolí?
Přišel jsem sem ze živé, specifické farnosti a krátce po mém příchodu, v úterý
6. srpna, jsme slavili svátek Proměnění Páně. Tento den byl pro mě vždycky velikým
dnem, nejenom kvůli události, kterou slavíme, ale také proto, že v tento den zemřel
dnes již blahoslavený papež Pavel VI. A tak jsem se intenzivně připravoval na mši
svatou. Když jsem deset minut přede mší vyšel ze zpovědnice, tak v kostele nikdo
nebyl. Tehdy jsem si říkal: „Na co tady jsem? Co mám tady dělat?“ Na mši svaté pak
bylo asi šest lidí. Když jsem tuto zkušenost filtroval, tak mi moji přátelé říkali: „No
jo, jsi blízko Prahy, to už je studenější kraj. Nečekej, že to bude jako v Orlických horách.“
Vzpomínám si, jak jsem jedno nedělní ráno, bylo to krátce poté, šel do kated02

rály na mši svatou. Zastavil jsem se před Jezuitskou kolejí a podíval se do údolí, na
farní kostel, arciděkanství… a tehdy jsem se asi poprvé upřímně pomodlil za naši
farnost. (Určitě jsem se modlil i před tím, ale tento okamžik byl zvláštní a intenzivní). „Když mě tady, Pane, chceš mít, tak mi ukaž, co mám dělat.“
A pak se to rozjelo, :-) a já dnes děkuji Bohu za tuto zkušenost. A hlavně za
zkušenost, že moji přátelé neměli pravdu! Toto není studený kraj! A já jsem za ty
dva roky poznal, že v Kutné Hoře žijí dobří lidé, upřímní lidé, lidé, kteří mají rádi
Pána Boha, i když 6. srpna 2013 na mši svatou nepřišli. :-)
S velikou bázní jsem zpíval první nedělní mši svatou – vzpomínáte na své
nejisté odpovědi? Já si na vaše tváře vzpomínám jasně. A i na to, jak jsem si myslel,
že jsem s tím skončil. Děkuji, že jste překonali ten šok a naučili se zpívat. Poslední
půlrok mi nebylo dopřáno s vámi slavit slavnostní mši svatou, ale pro mě každá neděle byla slavnost, a to i díky vám, protože jste mě přijali i s mými „liturgickými excesy“. Děkuji za tuto trpělivost, svědčí o vašem širokém srdci.
Druhý veliký dík patří mládeži. Hned po nástupu do farnosti jsem byl pověřený úkolem věnovat se mládeži v celém vikariátě. Začínali jsme jako malá skupinka.
Já vlastně nevěděl, co dělat. Jen jsem toužil, aby se mládež zapojovala do liturgie;
nejen proto, že ji mám rád, ale proto, že pravá Církev, pravé společenství se projevuje v liturgii, proto jí máme. Vždyť skrze liturgii primárně oslavujeme Boha. A tak
jsme od adventu zkusili mládežnické mše svaté. Opět jste překonali sami sebe.
O dnešním mladém člověku je všeobecně známo, že na sebe nechce brát žádnou
zodpovědnost, nechce se na nic vázat – krutě jsem to zažil a na to narazil
v předcházející farnosti. A dokonce nás společnost jaksi přesvědčuje o tom, že když
někdo něco od mladého člověka vyžaduje, tak se to spíše otočí proti němu. A já tady
zažil přesný opak. Veliký dík patří všem, kteří neúnavně cvičili a chodili na mládežnické mše svaté, ale i na další akce a setkání či výlety, které jsme spolu podnikali.
Těšilo mně, že vás to těší a že se nestresujete, ale bavíte. Prosím, pokračujte, buďte
zázemím pro další, mladší kamarády.
Další veliký rozměr tvoří ekumenismus. V Kutné Hoře jsem zažil ekumenismus! Na jednu stranu setkávání s duchovními, na druhou stranu v Křeseticích Večery chval. Veliký dík všem, kteří jste se chodili modlit, zpívat, kteří jste tyto večery
organizovali. Moc bych si přál, aby toto ekumenické modlitební společenství pokračovalo.
Jedním z velikých a důležitých rozměrů naší farnosti je vaše srdečnost, kterou jsem nikde jinde nezažil. Nejenom osobní setkání či návštěvy a pozvání. Ale
chvíle, kdy jsem slavil osobní jubilea či jsme prožívali Vánoce a vy jste na mně nezapomněli. Tehdy jsem vždycky cítil, že jste mě mezi sebe přijali takového, jaký jsem.
A tohle vám nezapomenu. Tohohle si moc vážím a za to moc děkuji.
Určitě toho bylo daleko více, já jsem zdůraznil jen pár věcí, za které jsem
chtěl primárně poděkovat. Děkuji všem těm, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomáhali a byli blízko. Tvořili takové zázemí ve farnosti, a to nejenom v rovině duchovní,
ale i lidské.
I když si nejsem vědomý, že bych někomu ublížil, prosím, abyste mi odpustili, pokud jste ode mě někdo cítil křivdu. Anebo jsem něco pokazil a nebylo to úplně
podle vašich představ. Snažil jsem se jednat nejlépe, jak jsem uměl.
Vždycky, když člověk prochází velkou změnou, je důležité se vrátit k prvotní
myšlence, k první lásce a motivaci, aby si uvědomil, co chtěl a měl dělat a jak má
pokračovat. A já se vždycky u této příležitosti vracím ke svému povolání a svěcení.
Odcházím na čtvrté místo, do čtvrtého vikariátu naší diecéze. A chci si opakovat
slova, která mě provázela 12. září 2004 do Prahy na přijímací pohovor, který považuji za počátek mé mise v Čechách: „Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1, 38)
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Prosím, abyste přijali jako můj dík obrázky z mého svěcení. Je na nich právě tento
citát. Na fotografii je můj primiční kalich z dílny Pavla Vance, který jsem používal i
tady. Na druhé straně jsem já – trochu mladší, je to fotografie z jáhenského svěcení
a z mého prvního požehnání. To požehnání patří každému z vás osobně v tom nadšení a radosti, jaké jsem prožíval v ten den.
Děkuji za tu čest s vámi sdílet dva roky vaše životy a těším se, že někdy přijedete do mé nové farnosti. Bůh vám žehnej.
+ P. Filip Foltán

Představení nového kaplana
Milí kutnohorští farníci,
jmenuji se Zdeněk Sedlák a jsem studentem pátého čili posledního ročníku katolické teologie na pražské Katolické teologické fakultě a zároveň i seminaristou za královéhradeckou diecézi v pražském kněžském semináři. Dá-li Pán a všechno dobře
vyjde, přijmu 11. července 2015 v kostele sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích jáhenské svěcení a krátce nato nastoupím jako jáhen do duchovní služby ve farnosti Kutná Hora. Proto mi prosím dovolte, abych se vám prostřednictvím farního zpravodaje krátce představil.
Narodil jsem se 24. listopadu 1971 v Brně, kde jsem od té doby žil se svými
rodiči a dvěma mladšími sourozenci (bratr Pavel zemřel v roce 2001, sestra bydlí
v Brně). Tam jsem rovněž vystudoval stavební průmyslovku a poté i stavební fakultu, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V letech 1997 – 2009 jsem (také v Brně)
pracoval jako projektant. Mezi mé koníčky patří četba a vycházky do přírody.
Pokřtěn jsem byl v únoru 1972. Rodiče nás k víře ovšem téměř nevedli, takže
když jsem v roce 1990 poprvé zřetelně zaslechnul, že mne Bůh volá ke kněžské službě, moje odpověď zněla přibližně takto: „To asi, Bože, nepůjde, já ani do kostela
nechodím, práci kněze nerozumím, zkusím dělat něco jiného užitečného.“ Bůh
ovšem lidi oslovuje velmi trpělivě. Jemně nás k sobě přitahuje „provázky lidskými,
provázky milování,“ jak se píše v 11. kapitole Ozeáše. Takže mne postupně a trpělivě
přesvědčoval a pomáhal mi odbourávat mé předsudky o Pánu Ježíši a křesťanství
vůbec. V srpnu 2005 jsem díky tomu poprvé v životě přistoupil ke svátosti smíření a
svatému přijímání a v květnu 2007 jsem přijal svátost biřmování. Když jsem poté
v únoru 2008 „zaslechnul“ volání ke kněžství velmi zřetelně podruhé, stále jsem
trochu váhal, neboť jsem měl dojem, že je to příliš brzy po biřmování.
Protože mé povolání ke kněžství souviselo s osobou Ladislava Kubíčka, kněze
pocházejícího rodem z brněnské diecéze, ale působícího v Čechách, nebyl jsem si
také zcela jistý, za kterou diecézi bych se měl do semináře přihlásit. Nakonec jsem
v roce 2009 podal přihlášku a byl přijat do kněžského semináře za královéhradeckou diecézi.
Závěrem bych si vás dovolil pozvat 11. července na mé shora zmíněné jáhenské svěcení. Začátek mše svaté, v jejímž rámci mi má být jáhenské svěcení uděleno,
je stanoven na 10:30. Pokud k dopravě použijete rychlík, jedoucí přes Havlíčkův
Brod, bude vám stačit jízdenka do stanice Brno – Královo Pole, kde vystoupíte
z autobusu náhradní dopravy (tou dobou má být před Brnem výluka na trati) a před
královopolským nádražím nastoupíte do autobusu městské hromadné dopravy č. 42
nebo 70. Ten vás doveze na zastávku Palackého náměstí, v jejíž těsné blízkosti se
nachází kostel sv. Vavřince.
Zdeněk Sedlák

Zdeňka Sedláka přivítáme v našich farnostech při slavnostní bohoslužbě o svátku
svatého Jakuba, 26. července v 9 hodin.
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Aktuality a pozvánky
Změny bohoslužeb
Vzhledem k letním prázdninám a zvláště ke skutečnosti, že službu kaplana bude od
1. srpna vykonávat jáhen, je nezbytné od července upravit pořad bohoslužeb.
V Kutné Hoře zůstanou nedělní bohoslužby beze změny. Dále se budou konat
pravidelně bohoslužby ve středu a v pátek od 18 hodin v kostele sv. Jakuba a v sobotu od 16 hodin v domově důchodců. Čtvrteční mše svaté budou podle možností slouženy také u Svatého Jakuba, o jejich konání se dozvíte vždy z aktuálních ohlášek. Adorace se budou konat
pravidelně po středeční večerní mši svaté a na první
pátek v měsíci od 17 hodin. Pravidelné mše svaté na
Gruntě se až do kněžského svěcení Zdeňka Sedláka,
nového jáhna, konat nebudou.
Změny se dotknou i liturgie na vesnicích. Od
srpna budou nedělní bohoslužby v bykáňské farnosti
začínat v 10:30 a kromě poutí se budou konat v Křeseticích. Mše svaté se budou na vsích konat v zásadě
ob týden, střídat je budou bohoslužby slova, které
povede jáhen Zdeněk Sedlák. Přehledný rozpis najdete v níže přiložené tabulce. Některé bohoslužby slova budou možná aktuálně nahrazeny mší svatou, pokud se podaří vyjednat výpomoc některého kněze z okolí.
Rád bych nás všechny povzbudil k tomu, abychom i přes tato omezení vytrvali v liturgickém setkávání, které posiluje naše společenství a jednotu a plně se v něm
realizují slova Pána Ježíše: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)
Bykáň
05. 07.

Třebonín
10:30 Třebonín

mše svatá

10:30 Třebonín

mše svatá

12. 07.

9:00 Bykáň

mše svatá

19. 07.

8:00 Křesetice

poutní mše svatá 10:30 Paběnice

26. 07.

9:00

poutní mše svatá

Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře

02. 08. 10:30 Křesetice

mše svatá

10:30 Třebonín

mše svatá

09. 08. 10:30 Křesetice

bohoslužba slova 10:30 Třebonín

mše svatá

16. 08. 10:30 Bykáň

poutní mše svatá 10:30 Třebonín

bohoslužba slova

23. 08. 10:30 Křesetice

bohoslužba slova 10:30 Třebonín

mše svatá

30. 08. 10:30 Chlístovice poutní mše svatá 10:30 Třebonín

bohoslužba slova

06. 09. 15:00 Roztěž

mše svatá u kapličky

13. 09.

mše svatá

10:30 Hraběšín

10:30 Nová Lhota poutní mše svatá

20. 09. 10:30 Křesetice

bohoslužba slova 10:30 Třebonín

poutní mše svatá

27. 09. 10:30 Malešov

poutní mše svatá 10:30 Třebonín

bohoslužba slova

P. Jan Uhlíř 05

Kutnohorské léto
Během letních prázdnin zavítají do našich chrámů tisíce návštěvníků z světa. Těm
z nich, kteří mají hlubší zájem, trochu více času a rozumějí česky, nabídneme opět
nevšední večerní prohlídky s průvodcem, které již tradičně pořádáme v rámci festivalu Kutnohorské léto. Nabídka ovšem platí i pro „domácí“. Přijměte tedy pozvání,
a zavítejte v některý z letních večerů pod klenby vám tolik známých a milých chrámů; třeba zde najdete něco nového.
Každá středa od 1. července do 2. září bude věnována chrámu svaté Barbory.
Večerní atmosférou nás provede P. Jan Uhlíř nebo P. Radek Martinek, chybět nebude ani hudební přednes a odborný výklad varhaníka Michala Hanuše. Čtvrteční
večery od 2. července do 27. srpna patří Svatému Jakubu, pod jehož klenbami se
jako průvodci vystřídají P. Jan Uhlíř, Kateřina Grenarová, Bohuslav Procházka
a Karel Vopařil. Výklad bude rovněž okořeněn varhanní hudbou.
Podrobnější informace o všech produkcích Kutnohorského léta najdete na
webu festivalu www.kutnohorskeleto.cz, nebo je získáte v infocentru u chrámu
sv. Barbory.
-red600. výročí smrti Mistra Jana Husa
V rámci oslav kulatého výročí upálení Mistra Jana Husa vystoupí ve čtvrtek
25. června v 19 hodin v kostele Panny Marie Na Náměti významný český recitátor
Alfred Strejček společně s kutnohorským komorním
pěveckým souborem Cantica v komponovaném pořadu Křesťane věrný, hledej pravdu. Cílem pořadu je
nejen připomenout významné mezníky Husova života, ale zejména setkat se s touto osobností prostřednictvím jejích myšlenek. Recitaci bude doprovázet dobová hudba, zazní i písně, jejichž autorství
je přímo připisováno Janu Husovi. Koncert pořádají
společně kutnohorské církve, vstupné je dobrovolné.
Přímo v den svátku, 6. července, se zástupci
kutnohorských křesťanských církví sejdou ke slavení
ekumenické bohoslužby v kostele církve českobratrské evangelické v ulici Jiřího z Poděbrad. Bohoslužba začne v 18 hodin.
Do 26. července je v Českém muzeu stříbra na Hrádku instalována putovní
výstava s názvem Jan Hus roku 1415 a 600 let poté.
Osobnosti Mistra Jana Husa i jeho letošnímu výročí je věnován také rozhovor s P. Tomášem Petráčkem na stranách 19 – 21 tohoto vydání farního zpravodaje.
-redTábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia
Chlapci a děvčata, kteří se po celý rok scházeli v klubovnách na sedlecké faře, v létě
opět vyrážení na týdenní prázdninová dobrodružství.
Tábor Slunečního kmene se koná od 26. června do 5. července v Nových Hamrech u Karlových Varů. Kontaktní osobou je Robert Mundil (tel.: 721 815 183,
e-mail: robert.mundil@seznam.cz).
Družina Concordia se vypraví na chaloupku ve dnech 19. až 25. července do
Vápenného Podola. Bližší informace podá Markéta Šimková (tel.: 723 675 519,
e-mail: marketa_simkova@centrum.cz).
-red06

Uložení ostatků P. Josefa Toufara do hrobu v Číhošti
V neděli 12. července v 15 hodin bude v Číhošti sloužena slavnostní mše svatá spojená s uložením tělesných ostatků P. Josefa Toufara do náhrobku přímo v číhošťském
kostele. Bohoslužbě bude předsedat Mons. Jan Vokál; promluvy se ujme Dominik
kardinál Duka. Bohoslužba se bude konat venku, kde se jí bude moci zúčastnit větší
počet věřících. Stále je možné přispět jakýmkoliv příspěvkem na realizaci schrány
na tělesné ostatky P. Josefa Toufara a jeho náhrobek, a rovněž na celý beatifikační
proces. Více informací najdete na webových stránkách www.joseftoufar.cz.
-redOslava svátku sv. Jakuba
Svátek patrona naší farnosti letos oslavíme o víkendu 25. a 26. července. Přesný
program oslavy najdete na zadní straně tohoto vydání Zpravodaje.
Oslava bude zahájena sobotním koncertem v podání pěveckého sboru Little
Saint Mary's z Cambridge. Nedělní bohoslužbu bude v kostele sv. Jakuba sloužit
Mons. Tomáš Holub, o hudební doprovod se postarají zpěváci z Nového Města nad
Metují a Michal Hanuš. Při bohoslužbě mezi sebou také přivítáme nového kaplana,
jáhna Zdeňka Sedláka. Žádná jiná mše svatá v ten den v našich farnostech nebude
sloužena. Kdo by potřeboval ke Svatému Jakubu zajistit odvoz, ať se do 19. července
nahlásí u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 607 nebo 327 512 115).
Po mši svaté bude zahájena výstava dokumentů, které byly nalezeny v makovici věže kostela sv. Jakuba při její demontáži v rámci rekonstrukce. Z odpoledního
programu si určitě nenechte ujít besedu s Lukášem Noskem, seminaristou a studentem mezináboženského dialogu. Pro malé i velké diváky bude připraveno kromě
pohádkové inscenace také chůdové představení divadla Studna.
Na oslavu svátku sv. Jakuba můžete pozvat své sousedy, kolegy, příbuzné
a známé. V našich kostelích budou k dispozici letáčky s programem, které k tomu
můžete použít. Během nedělního dne se bude u kostela nabízet návštěvníkům občerstvení, pomoc s jeho přípravou je velmi vítána. Před slavností je také potřeba
důkladně uklidit kostel. Prosíme tedy dobrovolníky, aby přišli pomoci 14., 16., 21. a
23. července od 17 hodin (zejména první den se budou hodit silné ruce zdatných
mužů, kteří si poradí s vysokým žebříkem a mopem na šestimetrové tyči). Další pokyny těm, kdo by se rádi zapojili do příprav, budou včas ohlášeny. Kontaktní osobu
a koordinátorem celé akce je Monika Trdličková (tel.: 607 188 396).
-redCykločundr a cykločundr junior
Již posedmé se na konci letošních prázdnin (26. až 30. srpna) vydáme s kluky na
pětidenní cykločundr. Tentokrát bude naším cílem mariánské poutní místo Králíky,
kam dojedeme přes Vesmír a hřeben Orlických hor. Kluci od prvního cykločundru
v Novém Městě nad Metují přece jenom povyrostli, :-) takže trasa o zhruba 320 kilometrech pro ně jistě nebude problém. Tím by mohlo být spíše včasné přihlášení.
Pokud tak zájemci ještě neučinili, ať co nejdříve kontaktují Jiřího Vitouše
(vitous2@atlas.cz, tel.: 603 258 174), kterému tímto velmi děkuji za každoroční pomoc a doprovod.
A protože ve farnosti dorůstají noví cyklisti, rozhodli jsme se tradici rozšířit
a pro kluky od 8 do 12 let uspořádat krátký „cykločundr junior“, a to v termínu od
23. (odjezd auty po mši svaté od kostela sv. Jakuba) do 25. srpna. Zázemí budeme
mít na faře v Holicích a po rovinatých cyklostezkách kolem Hradce Králové budeme
podnikat výlety o délce 30 – 40 kilometrů. Děti budou doprovázet nejméně tři dospělí muži v čele s Jiřím Kárníkem. Kromě výletů na kole se také budeme společně
modlit, povídat si o víře či slavit mši svatou v přírodě. Případní zájemci se mohou
ještě přihlásit na e-mailu januhlir@centrum.cz.
P. Jan Uhlíř 07

Farní pouť seniorů za nová kněžská povolání
Milí přátelé, poutníci,
všude kolem nás zaznívá informace, že naše diecéze má nedostatek duchovních otců, pastýřů. Proto jsme se rozhodli uspořádat farní pouť za nová kněžská povolání
nejen pro seniory, a to v pondělí 31. srpna.
Den začneme v malebném poutním místě Stará Boleslav, v bazilice sv. Václava, patrona českých zemí. Kromě románské krypty uchovávající původní hrob
sv. Václava, můžeme zhlédnout obrazy z r. 1677, které tvoří cyklus výjevů ze života
sv. Václava. Naší pozornosti neujde zejména kamenné sousoší Zavraždění sv. Václava z dílny sochaře Matyáše B. Brauna s mramorovou oltářní architekturou od Františka M. Kaňky. Poté se přesuneme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází Palladium české země (posvátný obraz Panny Marie). Historie Palladia se
podle legend váže až ke svatému Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat sv. Ludmile při jejím křtu společně s dalšími předměty potřebnými ke konání křesťanských
bohoslužeb. Vše mělo být ulito z korintské mědi, směsi různých kovů. Ludmila si
tento reliéf odnesla na svůj hrad Tetín, kde jej vroucně uctívala. U Palladia se pomodlíme růženec se závěrečnou prosbou o ochranu české země.
Dalším cílem našeho putování bude kostel sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou,
kde budeme slavit mši svatou s prosbou za nová kněžská povolání. Přede mší svatou
bude i prostor pro popovídání s otcem Hronkem, který v naší farnosti strávil necelých dvacet let.
Poutního zájezdu se kromě otce Jana Uhlíře zúčastní i nový kutnohorský jáhen Zdeněk Sedlák a bohoslovec Petr Soukal, který v naší farnosti bude mít prázdninovou praxi.
Cena poutního zájezdu bude 130 Kč na osobu, děti a studenti mohou jet zdarma. Odjezd z Kutné Hory je v 11 hodin autobusem od supermarketu Billa, předpokládaný návrat po 18. hodině. Zájemci se mohou hlásit u Marie Cvešprové, na
e-mailu marie.cvesprova@seznam.cz nebo na seznamu v kutnohorských kostelích.
Monika Trdličková
Diecézní setkání ministrantů
Všichni ministranti a ministrantky ve věku od 7 do 18 let jsou zváni na diecézní setkání, které se uskuteční v sobotu 19. září v Hradci Králové. Program je připraven
od 9 do zhruba 17 hodin, tematicky je zaměřen na přiblížení starozákonních smluv
jako předobrazů Smlouvy Nové a věčné, odráží tak motto Národního eucharistického kongresu. Koordinátorem setkání je P. Filip Foltán, kterého biskup pověřil péčí o
ministranty v celé diecézi. Zájemci se mohou hlásit u něj (tel.: 608 316 272, e-mail:
f.foltan@email.cz). Více informací je také na stránce www.ministranti.bihk.cz.
-redNáboženství a mše svaté pro děti ve školním roce 2015/2016
Výuka náboženství pro děti na prvním stupni ZŠ bude v příštím školním roce probíhat stejně jako letos. Pro samotné vyučování budou opět využity prostor církevního
gymnázia. Na hodiny budou navazovat mše svaté pro děti v klášterním kostele. Pravidelným časem zůstane čtvrteční odpoledne, přičemž výuka začne vždy v 16:00,
dětská mše svatá pak v 16:45. Poprvé tomu tak bude 24. září. Přihláška bude
k dispozici koncem letních prázdnin na webu farnosti nebo v našich kostelích.
Pro starší děti bude výuka náboženství zajištěna v rámci rozvrhu církevního
gymnázia. Sledujte jeho zveřejnění na www.cgym-kh.cz.
-red08

Kurzy Alfa
První říjnový večer se v naší farnosti opět rozběhne kurz Alfa. Setkání se budou konat již tradičně každý čtvrtek od 19 hodin na arciděkanství, kurz potrvá do 10. prosince. Všem nám nabízí možnost zapojit se do evangelizačního úsilí, ať už pozváním
našich známých (k tomu lze využít letáčky, které jsou k dispozici na stolcích v kostele) vlastní účastí, pomocí s přípravou občerstvení nebo modlitbou.
V případě zájmu o účast nebo pomoc s přípravou kurzu kontaktujte Kateřinu
Grenarovou (tel.: 733 624 786, e-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz).
-redFarní pouť na Národní eucharistický kongres do Brna
Milí přátelé, poutníci,
celý rok intenzivně prožíváme Národní eucharistický kongres, jehož vyvrcholením
je poutní mše svatá v moravské metropoli. Krásný podzimní den, sobota 17. října,
začne hlavní mší svatou v 10:30 na náměstí Svobody v centru Brna. Na bohoslužbu
pak naváže eucharistický průvod a bohatá nabídka doprovodných programů. Naše
farnost se samozřejmě připojí k těmto oslavám a vypraví do Brna autobus. Bližší
informace budou v podzimním Zpravodaji a ohláškách. Na společné zakončení Národního eucharistického kongresu 2015 se těší realizační tým. :-)
Monika Trdličková
Farní les u kostela Nejsvětější Trojice
V současné době stále probíhá proces majetkového vyrovnání státu s církvemi. Také
naše farnost dostane zpět nějaké lesní i jiné pozemky. Je to proces velmi zdlouhavý,
ale postupně začínáme dostávat
rozhodnutí Pozemkového úřadu o
vydání
nemovitostí.
Jednou
z takových nemovitostí je i lesní
pozemek okolo kostela Nejsvětější
Trojice
o
rozloze
zhruba
2,5 hektaru (viz černě vyznačené
plochy na přiložené mapce). Les
bude dán do správy společnosti
Diecézní lesy Hradec Králové,
s. r. o., která bude spravovat veškeré lesní majetky jednotlivých
církevních subjektů v rámci diecéze, tzn. majetky jednotlivých farností, Kapituly Hradec Králové a
Biskupství Hradec Králové. Mezi
Diecézními lesy jako pachtýřem a
těmito církevní subjekty jakožto
propachtovatelem je uzavřena
pachtovní smlouva se všemi náležitostmi dle občanského zákoníku.
Farnost jako propachtovatel bude
dostávat pachtovné a výnosy z lesů
budou v budoucnu diecézí použity
na hmotné zabezpečení duchovních a platy dalších pracovníků.

Jaroslav Bouška
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Jednání Pastorační rady farnosti
Pastorační rada farnosti se sešla v úterý 2. června. Zkraje jednání hodnotila uplynulé svátky a další akce; farní společenství moc hezky prožilo velikonoční svátky, obzvlášť liturgii Vzkříšení a křtu dospělých katechumenů. Velmi pozitivní ohlasy se
sešly na besedu s biskupem Václavem Malým, farní pouť za rodiny do Sudějova a
Noc kostelů, zejména na jejich překvapivě vysokou účast. Obzvlášť v Sudějově bylo
množství poutníků nečekaně velké, vzhledem k počasí i k prodlouženému víkendu.
Noc kostelů měla kladný ohlas u řady návštěvníků, ukázalo se však, že je dobré připravovat program z kratších, opakujících se akcí. Nicméně představení Oskar a růžová paní bylo pro ty, kdo vydrželi od začátku do konce, skutečně hlubokým zážitkem. Úžasná atmosféra také provází adorace v „zapomenutých kostelích“. Pozitivně
bylo zhodnoceno i umístění sochy Panny Marie na okraj presbytáře, kde stála po
celý měsíc květen. Patrně se sem vrátí i v říjnu.
Jednání dále pokračovalo debatou o fungování koordinovaných skupin dobrovolníků; většina služeb tímto způsobem zatím běží dobře, je potřeba vyladit některé drobnosti. Na celkové hodnocení tohoto modelu je však ještě brzy, pokusíme
se o něj zhruba za rok.
Členové pastorační rady si vyslechli zprávy o aktuálním dění v církevní mateřské škole, na církevním gymnáziu a v charitě. Dále se hovořilo o blížících se 90.
narozeninách paní Maříkové, které bychom při té příležitosti rádi poděkovali za vše,
co dělá pro naši farnost. Gratulovat jí budeme poslední srpnovou neděli, své myšlenky a modlitby jí však můžeme věnovat už nyní.
Na podzim nás čeká vyvrcholení Národního eucharistického kongresu. Pouť
do Brna, která připadá na 17. října, bude sice náročná, účastí na ní však budeme
moci vyjádřit a jedinečně prožít svou víru v Eucharistii jako zdroj života a jednoty
církve. Z Kutné Hory bude vypraven autobus (viz informace na str. 09 tohoto vydání Zpravodaje).
Příští jednání Pastorační rady farnosti se uskuteční 8. září v 19 hodin na arciděkanství. Bude se hovořit mimo jiné o možnostech využití lesa u kostela Nejsvětější Trojice (viz článek na str. 09) nebo o iniciativě Nikodémova noc.
-red-

Církevní mateřská škola sv. Jakuba
Konec školního roku je ve školce plný výletů a různých akcí, které jsou spjaty s loučením s dětmi, které v září nastupuji do první třídy.
Vypravili jsme se na
celodenní výlet, jehož cílem
byla rozhledna na Vysoké. Autobusem jsme dojeli do Miskovic a vydali jsme se po turistické značce. Cestou se děti zastavily u ohrady s koníky, prasátky a jeleny. Po vydatné svačině
jsme pokračovali po loukách
směrem k Mezholezům. Tašku,
která nám po svačině zůstala
prázdná, jsme naplnili květy
bezinek, abychom si ve školce
mohli udělat bezinkovou šťávu. K rozhledně jsme dorazili
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asi pět minut před panem Truncem, který nám ze školky přivezl oběd. Potom děti,
které měly dost odvahy, vyšly až na vrchol rozhledny, odkud byl nádherný výhled do
celého okolí Kutné Hory. Po náročném sestupu bylo zapotřebí si odpočinout a poslechnout si pohádku o tom, že někde blízko je ukrytý poklad. Děti brzy poklad objevily. Měli jsme čas i na různé hry, vyzkoušeli jsme si ,jaké je to chodit se zavázanýma
očima a orientovat se pouze sluchem. Zpáteční cesta byla náročná, ale děti ji zvládly.
Výlet se vydařil, počasí nám přálo, děti i paní učitelky si užily slunečný den v přírodě.
Následující den jsme uvařili bezinkovou šťávu, kterou bychom chtěli pohostit
rodiče a nově nastupující děti na zahradní slavnosti. Ve čtvrtek 25. června budeme
na naší zahrádce slavit mši, při které chceme poděkovat za celý uplynulý rok. Po mši
se rozloučíme s dětmi, které půjdou 1. září poprvé do školy, a přivítáme mezi sebe
nové kamarády. Můžeme se těšit na soutěže a nebude chybět ani opékání buřtů.
V případě deště budeme mši svatou slavit v kostele sv. Jakuba a další program bude
probíhat na arciděkanství.
O letních prázdninách bude školka v provozu od 29. června do 10. července a
potom od 17. srpna do 30. srpna. Novy školní rok začne ve školce v pondělí 31. srpna v 9 hodin slavnostní mší v kostele sv. Jakuba.
Barbora Křivohlavá

Oblastní charita Kutná hora
Čerpání kostelní sbírky na pomoc uprchlíkům
Pro Ukrajinu byly v posledn í době ze sbír ky uvolněny tyto pr ostř edky:
 3 240 000 Kč na humanitární projekt v Charkově. Projekt se zaměřuje na
pomoc utečencům z oblasti bojů (především Doněck a Luhansk) a poskytuje potravinovou, nepotravinovou a zdravotní pomoc deseti tisícům beneficientům. Projekt
probíhá od 1. dubna do 31. prosince 2015 přes partnerskou organizaci Social service
of assistance KOCF.
 500 000 Kč pro humanitární projekt v Dnipropetrovsku. Cílem projektu je
potravinová pomoc 1 200 uprchlíkům nacházejícím se v oblasti Dnitropetrovska.
Projekt se uskutečni od 1. května do 1. září 2015 přes partnerské charity.
 100 000 Kč na humanitární projekt pro uprchlíky z východu v Zakarpatí. Cílem je poskytnutí potravinové pomoci v období od 1. července do 31. prosince 2015.
Projekt bude realizován přes partnerské Charity.
 300 000 Kč na psychologický trénink v oblasti krizové intervence zaměřený
především na posttraumatický stresový syndrom. Jde už o druhé školení pro 15 psychologů, kteří pak dále trénují další psychology v místních organizacích na Ukrajině. Po minulém školení bylo vytrénováno 2 300 lidí v První psychologické pomoci
(hasiči, zdravotníci, psychologové atd.) Tento projekt byl velice kladně hodnocen i
na dubnovém setkání charit na Ukrajině.
V Iráku a Sýrii sbír k a nyní slouží př edevším jako zdroj kofinancování projektů Ministerstva zahraničních věcí ČR, které Charita ČR vyhrála v dotačním řízení v lednu 2015:
 399 845 Kč jako kofinance projektu MZV v provinciích Dohúk a Erbil. Projekt
je zaměřený na distribuci potravinových balíčků, nepotravinové pomoci a lékařské
péče. Projekt se realizuje v měsících květen až listopad.
 391 084 Kč na podporu místní arcidiecézní kliniky sv. Josefa v iráckém Erbilu
(dar na nákup akutní zásoby léků).
 400 000 Kč na projekt MZV, který se zaměřuje na lékařskou a potravinovou
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pomoc vnitřně vysídleným rodinám na severu Sýrie a v Damašku. Projekt trvá od
května do listopadu.
Do oblasti Blízkého východu nyní míří identifikační mise Charity ČR
(proběhne v červnu a červenci 2015), jejíž úkolem bude mimo jiné dále hledat a vytipovávat vhodné projekty, které bychom mohli z těchto peněz podpořit či zcela financovat. Předpokládáme také vypsání výzev ECHO a EUROPAID, popřípadě výzvy našich charitních partnerů, do kterých bychom se mohli v rámci kofinancí zapojit.
Robert Otruba

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kdo mě a mou rodinu poslední čtyři měsíce podporoval modlitbou, zvláště pak manželům Hlavinkovým, kteří koordinují modlitby za
potřebné. Velice jsem vnímala sílu těchto modliteb a jsem si vědoma, že bych bez
nich toto těžké období stěží zvládla.
Stanislava Klečáková s rodinou

Reportáže
Večer mladých v Čáslavi
Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus, a proto si můžeme užívat skvělých akcí pro
mladé. :-) Jednou z nich byl v sobotu 18. dubna Večer mladých z celého vikariátu,
který se konal v Čáslavi. Letošním hostem byl P. Tomáš Hoffmann, kněz a vedoucí
Diecézního centra pro mládež.
Sešli jsme s v krásném počtu 24 lidí (12 Čáslaváků a 12 Kutnohoráků) na mši
svaté, kterou doprovázela skvělá čáslavská schola. Po mši jsme se, velice natěšení,
přesunuli na faru, kde se již stoly prohýbaly pod pochoutkami, o kterých se nám
snad ani nezdálo (Čáslav umí dobře pohostit)! Když jsme všichni dosyta naplnili své
žaludky, zahráli jsme si krátkou seznamovací hru. Poté pro nás měl otec Tomáš připravené povídání o eucharistii, o životě z ní a s ní. Na závěr našeho společného večera jsme šli do kostela zazpívat a pomodlit se. Zpívání v kostele ale asi bylo málo,
protože jsme pak ještě hodinu stáli před kostelem a zpívali a zpívali. :-)
Lída Cinerová
Pouť za rodiny do Sudějova
Letošní první květen, který už skoro tradičně patří farní pouti, připadl na pátek.
Přestože by se mohlo zdát, že státním svátkem prodloužený víkend odláká spoustu
rodin na krátké dovolené a výlety a do Sudějova tolik poutníků nevyrazí, účast byla
vysoká. Poutníci přijížděli převážně auty a farním autobusem. Našli se však i odvážlivci, které neodradilo ani deštivé počasí a vydali se na pouť pěšky či na kole. Celá
akce začala poutní mší svatou v kostele sv. Anny a celebroval ji pater Jan Uhlíř. Lidé
hravě naplnili kapacitu kostela a další ještě postávali vzadu za lavicemi. Stojící vzadu potěšilo, že čtení i kázání slyšeli shora z malé barokní kazatelny. Mši svatou hudebně doprovázelo společenství mládeže. Poté se lidé rozutekli k ostatnímu doprovodnému programu. Malinké děti se během odpoledne batolily kolem kostela, ty
větší se vyřádily na plácku před kostelem a byl pro ně také připravený program
v sále místní fary, kde se pro chladné počasí dokonce topilo v kachlových kamnech.
Někteří odvážní zvědavci se díky milé paní hospodyni dostali i do jiných úžasných
zákoutí krásně zrekonstruované fary. Vzadu za kostelem všichni mohli občerstvit
slanými i sladkými dobrůtkami, které připravily naše nejšikovnější pekařky ve farnosti. U čaje nebo kávy jsme si potom mohli popovídat s oběma velebnými pá12

ny nebo ostatními poutníky. Během mše
svaté, ale i modliteb růžence a litanií,
jsme prosili za rodiny z naší farnosti, za
udržování hodnot a víry v rodinách, za
výchovu dětí, pevná manželství, ale také
za lidi, kteří žijí sami. Na závěr pouti
jsme dostali požehnání na cestu zpět i do
dalších dnů a odjeli různými dopravními
prostředky (tentokrát již ne pěšky) do
svých domovů. Za tuto hezkou pouť patří
dík Pánu Bohu, ale také všem, kteří se
jakkoliv zapojili do příprav, a sudějovské
farnosti, která nás vlídně přijala.

Barbora Kutilová

Poutní zájezd do Polska
Ve dnech 7. až 10. května jsem se stala účastnicí poutního zájezdu do Polska. Přihlásila jsem i manžela a poslední dvě děti, které mi ještě zůstaly doma. A těšila jsem se.
A nezklamala jsem se. Byly to úžasné čtyři dny. Všechny náležitosti a potřebnosti
zajistila a zařídila Monika Trdličková se svojí c. k. Neztrať se – název stejně vtipný
jako sama majitelka. :-)
Zastávkami na naší pouti byly různé baziliky, Čenstochová, hrázděný dřevěný
kostel Míru, ale také stará papírna v Dušníkách, Solný důl Vělička, město Krakov a
na zpáteční cestě ještě rodný dům papeže Jana Pavla II. Na rozdíl od našich církevních objektů jsou ty polské ve skvělé kondici, takže člověk vejde a řekne jenom „ó“
nebo „ách“.
Průvodcem po historii všech navštívených i míjených míst nám byl otec Radek Martinek z Pardubic. Uváděl mě v úžas svými znalostmi. Ale co mě osobně nejvíce zasáhlo, byla atmosféra. V autobuse mezi námi poutníky (někteří jeli už počtvrté, a to je opravdu vizitka) vládla pohoda, dobrá nálada, přátelské ovzduší, a nad tím
vším duchovní sprcha v podobě ranních i večerních díků, přímluv a modliteb, zpěvů
mariánských písní, které jsem už dávno nezpívala, každodenní modlitba růžence a
samozřejmě mše svatá jenom pro nás. A za to patří velký dík našemu panu faráři,
Janu Uhlíři. On to prostě umí, přirozeně a nenásilně uvést člověka do nebeských
sfér. Umí oslovit a vtáhnout: i naše děti zpívaly, ministrovaly, četly čtení a předříkávaly desátky, až mě to dojímalo. Ještě dnes vnímám a cítím radost, která mě provázela celé ty dny. Skoro bych se vsadila, že náš autobus svítil svatou září. :-)
Užili jsme si i spoustu legrace a humorných chvil. Naše milá Monika na této
pouti dokonce získala přezdívku. Sice vtipným nedopatřením, ale určitě už natrvalo.
Takže od 9. května je pro nás, všechny účastníky zájezdu, Monika C. k. Maršálkou.
A to skvělou. Se svým neodolatelným a neutuchajícím humorem a nezdolnou energií si ji prostě zaslouží. Bylo to jednoduše krásné, díky všem zúčastněným! A já už se
nemohu dočkat, co Maršálka vymyslí na příští rok a kam nás pozve! A tak Bohu díky
a díky Bohu za Moniku i otce Jana. Těším se na příště. :-)
Marcela Grenarová
Farní pouť seniorů do okolí Vlašimi I
Čekání na pátek 22. května nám od chvíle, kdy jsme se přihlásili na pouť a výlet na
Vlašimsko, připadalo dlouhé, protože jsme se všichni těšili. Konečně je ten den tady.
Sešli jsme se ráno v 8 hodin u Billy. Bylo nás 42 členů statného dorostu. Jen asi čtyři
pasažéři nedosahovali většinového věku. Nejvíce vyčníval pan farář, ale jak jsme
brzy zjistili, zapadl skvěle mezi nás.
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Jakmile jsme za sebou nechali Kutnou Horu, zazpívali jsme několik slok mariánské riánské písně, krátce se pomodlili a P. Jan nám požehnal. Počasí bylo slunečné, louky a pole se zelenaly, lány řepky bily do očí sytě žlutou. Za hodinku jsme
byli na místě. Poutní místo Kondrac s pěkným, čistým a květinami vyzdobeným
kostelíkem. Na pravé straně stojí oltář s barokní sochou Panny Marie s Ježíškem. Po
mši svaté jsme zůstali venku a věnovali se občerstvení z vlastních zdrojů. Další zastavení bylo na Hrádku u Vlašimi. Pokračovali jsme krajinou a připomněli si blízkost blanických rytířů. Za chvíli jsme dojeli do Pravotína, kde nás hned zaujala půl
kilometru dlouhá náves s kaštanovou alejí. V Pravotíně se narodil a také je zde pochován P. Antonín Duda. V místním románském kostelíku jsme si uspořádali májovou pobožnost, pomodlili se růženec a zazpívali Panně Marii. Z kostela jsme se odebrali na hřbitov ke hrobu P. Dudy. Na hřbitov jsme vyrazili srdnatě, ale zpět už měli
sílu jen ti čtyři mladí. Monika se obětovala a doběhla pro autobus na náměstí.
Nastartovali jsme na cestu domů. Z únavy nás v autobuse povzbudila Anička,
když nám rozdávala svatební koláčky. Na závěr nám P. Uhlíř požehnal. My jsme
poděkovali jemu, Monice i Marušce Cvešprové, že nám umožnili prožít tak hezký
poutní výlet.
Olga Lomová
Farní pouť seniorů do okolí Vlašimi II
Těšili jsme se na výlet a ten se nám vydařil. Počasí nám přálo, a tak jsme se, natěšení, vydali k poutnímu místu na Hrádek u Vlašimi. Tam jsme u Hrádecké Panny Marie měli krásnou mši svatou a načerpali jsme vodu z posvátné studánky. Dále nás
pak vyhlížely dvě věžičky kondrackého kostelíčka a starobylá fara, která nás mile
přijala. Navštívili jsme také pravonínský kostel a hřbitov, kde jme se vzpomínkou a
modlitbou položili květiny na hrob P. Antonína Dudy. Bájnou horou Blaník, která
na nás shlížela, jsme zakončili náš pěkný výlet.
Boženka Růžková
První juniorské mistrovství světa
v lovu kaprů
Světoznámý rybář a cestovatel Jakub Vágner uspořádal ve spolupráci se společností
Angling Spirit vůbec první ročník světového šampionátu v kaprařině pro mladé rybáře ve věku 14 až 18 let, World Carp Classic Junior. Závodníky pozval na svůj rybník Katlov ve dnech 27. až 30. května.
Zahajovací ceremoniál mezinárodní soutěže se konal v historickém centruKutné Hory, vyvrcholil přímo v chrámu sv. Barbory. Jakub Vágner oslovil již vloni
na podzim P. Jana Uhlíře s prosbou o uskutečnění krátkého obřadu, při kterém by
závodníci zakusili atmosféru nádherné katedrály a dostali požehnání pro své snažení při závodě.
Závodníků se do Kutné Hory sjelo asi šedesát, spolu s doprovodem svých blízkých, dalších hostů soutěže a zájemců z řad
veřejnosti však téměř naplnili prostor celého chrámu. Důstojné zahájení obřadu obstaral pestrobarevný průvod, trubači Hradní stráže a samozřejmě varhany. Během
krátké bohoslužby zazněl úryvek z Janova
evangelia, který vypráví o zázračném rybolovu po Ježíšově vzkříšení. Závodníci si vyslechli stručný výklad, v němž jim otec Jan
popsal jezero jako místo setkání s Bohem i
s druhými lidmi a povzbudil je, aby se
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nesoustředili jen na výkon a úspěch v závodě, ale aby také naslouchali přírodě, otevírali se druhým lidem a přemýšleli o svém životě rodě, otevírali se druhým lidem a
přemýšleli o svém životě. Všechny účastníky pak pozdravili a povzbudili také hlavní
organizátoři, Jakub Vágner a Ross Honey z Velké Británie. Zástupci jednotlivých
týmů pak přinášeli do připravené nádoby vodu, kterou přivezli z rybníka Katlov.
Otec Jan vodu požehnal a za zvuku varhan závodníky na znamení požehnání důkladně pokropil. Celý obřad byl zakončen zpěvem české národní hymny a slavnostním odchodem průvodu z chrámu.
Samotný závod proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných. Vítězem se stal
tým z Itálie, jednou z cen, které získali, je zápis na startovní listinu šampionátu
World Carp Classic 2015, které proběhne na jezeře Lac de Madine ve Francii. Výtěžek z právě ukončené akce poputuje do Fakultní nemocnice Motol, kde za něj bude
nakoupeno nové vybavení pro diagnostiku akutní dětské leukémie.
-red-

Noční workshop v kostele
V rámci programu Noci kostelů 2015 se v chrámu svaté Barbory uskutečnil výtvarný
workshop s názvem Dvojí inspirace. Touto inspirací byl jednak prostor chrámu a
jednak varhanní hudba v podání Michala Hanuše. Poslouchali jsme skladby Nicolause Bruhnse, Johanna Pachelbela, F. X. Brixiho nebo Felixe MendelssohnaBartholdyho.
V centrálním prostoru mezi lavicemi leželo bílé plátno s připravenými akrylovými barvami. Umístění plátna na podlaze ve středu katedrály mělo svůj význam.
Plátno tak bylo uprostřed lidí a svou horizontální polohou odkazovalo k odevzdání
toho, co lidé na plátno pokládají. Prvního tahu na bílé plátno se ujala holčička
Amelka, která si vyžádala zelenou barvu. Během malování si každý zvolil libovolnou
barvu i místo pro své vyjádření. Na plátně se tak objevovaly konkrétní věci, barevné
skvrny a tahy. Lidé k plátnu přistupovali s respektem vůči malbě druhých. Plynule
na ni navazovali nebo ji dokonce dále rozvíjeli. Během hodiny bylo plátno pokryto
malbou. Posledními tahy byly kresebné zásahy do vlhké malby. Závěr výtvarné akce
přirozeně vyplynul také z ukončení varhanní hry.
Na malbě se podílelo více než dvacet lidí. Z krátkých rozhovorů s nimi jsem
odhalovala jejich touhu, která překonala jejich ostych a dovolila jim podílet se na
tvorbě tohoto obrazu. Můžeme v něm hledat nejrůznější symboly a odkazy, hodnotit
jeho barevnost nebo kompozici. Nejdůležitější moment tohoto obrazu ale vidím
v samotném osobním prožitku malby každého účastníka.
Marie Slavotínková
Malba vzniklá při letošní Noci kostelů je do 5. července k vidění v kapli Božího těla.
První svaté přijímání
Během letošního školního roku se připravovali dva chlapci, Honzík Kuboš a Pepa
Mudroch, na první svaté přijímání. Oba kluky vedl otec Filip Foltán.
K bezprostřední přípravě patřila především páteční svátost smíření, která připadla
na slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Na tuto svátost jsme se nejprve doma společně připravovali. Potom obě rodiny vyšly do kostela svaté Markéty. Otec Filip si vzal
štolu otce Tajchla, milosrdného a laskavého zpovědníka, a dal klukům na vybranou,
jestli chtějí ke svátosti smíření přistoupit venku nebo ve zpovědnici. K našemu velkému překvapení se oba rozhodli pro zpovědnici a oba chtěli jít první. :-) Střihli si,
vyhrál Pepa. Po zpovědi kluci dostali od otce Filipa krásné bílé růže jako symbol
čistoty. Potom vyzpovídal otec Filip také sourozence a rodiče a krásný večer jsme
ukončili před Nejsvětější svátostí.
Na slavnostní nedělní bohoslužbu se sjelo mnoho lidí, především rodiny
15

s dětmi. Křesetický kostelík se vskutku zaplnil. Kluci tam měli kromě svých širších
rodin také plno kamarádů a spolužáků z náboženství. K oltáři přišli oba
v doprovodu rodičů, sourozenců, ministrantů a otce Filipa. Hned na úvod chlapci
obnovili křestní sliby. Při homilii jsme si všichni mohli připomenout velkou důležitost „obyčejného“ chleba. Právě chléb nejvíce sytí. Je symbolem života. Ten, kdo
dává chléb, jakoby říká: „Chci, abys žil!“A právě Ježíš je ten, kdo nám dává sám sebe. Ten Živý chléb, který touží po tom, abychom žili a prospívali. Ten, který nás
s radostí sytí.
Následoval obětní průvod. Již při vstupu do kostela působil velmi nápadně
holý obětní stůl. Za hudebního doprovodu křesetické scholy děti přinášely
v obětním průvodu plátno, svíce, vodu, květiny, kříž, chleba a víno. Společně slavnostně připravily obětní stůl pro slavení eucharistie. Po prvním přijímání se kluci
s otcem Filipem a s rodiči společně pomodlili a poděkovali Pánu Ježíši, že k nim
skutečně přišel.
Po ukončení bohoslužby přinesli kluci maminkám růže. Venku bylo připraveno agapé. Děti předaly klukům trička s nápisy Jsem dítě Boží a Neboj se a věř!, která pro ně připravily v poslední hodině náboženství. Také od nich oba kluci dostali
letadýlko s podpisy všech dětí.
Ještě hodnou chvíli si dospělí povídali a kolem nich svištěla letadýlka. Prohánělo se tu plno dětí a všude se rozléhal radostný povyk.
Velké díky patří Pánu Bohu, ale také otci Filipovi, katechetce Aleně Pazderové, dětem z náboženství, zpěvákům, panu kostelníkovi Pelechovi a vám všem, kteří
jste kluky v tento slavný den přišli doprovodit ke stolu Páně. Také jsme zavzpomínali na otce Tajchla, který nám tu léta sloužil a Honzík mu rád ministroval. Měl by
jistě také velkou radost.
Prožili jsme tuto slavnost opravdu krásně! :-)
Petra Kubošová

Svatojakubská věžní makovice vydala své tajemství
Se zájmem i napětím očekávala Kutná Hora otevření a snesení makovice ze severní
věže kostela sv. Jakuba. Věž právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dočasné zahalení jejího lešení ochrannou sítí modré barvy nezvykle mění panorama města. Obsah věžní makovice zůstával do poslední chvíle záhadou, neboť nebylo známo, kdy
byla naposledy otevřena. Existovaly proto i obavy, že se v ní nenajde zhola nic.
Za značného zájmu médií, a dokonce i České televize, vystoupala dopoledne 2. června skupinka osob v čele s P.
Janem Uhlířem a starostu Martinem Starým na věž. Makovice obsahovala dva
tubusy, které v sobě skrývaly historické
dokumenty a mince, a rovněž publikaci,
jež však byla překvapivě uložena volně
bez kovové schránky. Vše bylo sneseno do
prostor Arciděkanství, kde tento odkaz
našich předků prozkoumali odborníci
v čele s dr. Vojtěchem Vaňkem, ředitelem
okresního archivu. Ti také zkonstatovali, že se nalezené materiály dochovaly
v překvapivě dobrém stavu. A co že se v makovici konkrétně skrývalo?
Nejobjemnějším předmětem je zmiňovaná obsáhlá publikace Schematismus
für das Königreich Böhmen z r. 1833. Doplňoval ji lístek od klempíře Jana Krč16

máře, zřejmě z r. 1870, kdy byla makovice naposledy otevřena. Další nalezené dokumenty představuje soubor pamětních pergamenových či papírových listin, přičemž
nejstarší z nich, informující nás o složení městské rady, vznikla 20. října 1741, tedy
za vlády Marie Terezie. Další nalezené listiny zachycují např. seznam městské rady
(1785), výtah z městských účtů (1836), seznamy obecních zastupitelů a výkaz činnosti kutnohorské spořitelny (1870). P. M. Veselský, tehdejší ředitel chrámové hudby, učitel a regionální historik, připojil na žádost starosty F. Breuera několikastránkový rukopis, v němž nejprve nastínil situaci v Evropě i v českých zemích mezi lety
1848 a 1870, a poté popsal soudobý stav Kutné Hory, jejích památek, vedení města,
škol, spolků apod. Listiny byly
doplněny třemi drobnými publikacemi: Dějepisem kláštera
Voršulinského na Horách Kutnách (1843), dále Veselského
Dějepisem ochotnického divadla v král. horním městě Hoře
Kutné (1866) a Vetterovým
Stavem c. k. výs. sboru ostrostřeleckého v král. horním
městě Hoře Kutné (1870). Přiložena byla pětice rakouskouherských drobných mincí a
malá dýhová zapečetěná krabička, zatím neznámého obsahu.
Z hlediska historických informací je třeba ocenit zvláště
přiložený papírový zápis, který podrobně líčí zničení svatojakubské kostelní báně.
Ta pocházela z r. 1741, kdy nahradila báň starší, než však sama r. 1834 podlehla požáru: „Dne 10. máje 1834. roku, okolo 8. hodiny večír počala báň, hromovou ranou
udeřena a zapálená, plápolem hořeti. Nebezpečenství, vkterémž nejenom celá věž,
nýbrž i také veliký díl města byl, uznali všickni – i vynašli se někteří, kteří se až
k hořící báni vzhůru vznesli, a uznavše, že oheň jiným způsobem ustanovem býti
nemůže, s nebezpečenstvím života svého, nic nedbaje na dolu na ně padající oheň,
štenýř, pak špicbaum uťali, po dlouhém namáhání v hodinu z půlnoci teprve báň
shodili, a tak věž s jejími libozvučnými zvony, ba i díl města ochránili.“ Jen svržením barokní báně s makovicí a křížem se tedy podařilo zachránit celou kostelní věž
– a možná i okolní domy – před požárem. Však se také, jak listina dodává, dočkali
zachránci od městské rady pochvalného dekretu, nebo dokonce „dosti veliké peněžité částky“. Nová báň s vrcholovým křížem byly na kostelní věž vyzdviženy až o dva
roky později, 2. srpna 1836. Tehdy se také do makovice dostaly i písemnosti z báně
původní. A jak listina připomíná, stalo se tak paradoxně bez přítomnosti kutnohorského arciděkana, neboť tento post zůstal po smrti F. Hausy dočasně neobsazen.
Dnes tedy víme, že se do věžní makovice kostela sv. Jakuba jistě ukládaly materiály v letech 1741, 1836 a 1870. Arciděkanství chystá v rámci tradičních červencových
svatojakubských oslav jejich vystavení, aby si je mohla prohlédnout široká veřejnost. Jestli se poté některé z nich do opravené makovice vrátí například v podobě
kopií nebo co bude obsahem našeho vzkazu budoucím generacím, zůstává zatím
otázkou.
Lukáš Provaz
kronikář Kutné Hory
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Pastýřský list českých a moravských biskupů
S blížícím se závěrem školního roku píší čeští a moravští biskupové pastýřský list,
který se věnuje duchovnímu životu dětí v rodinách a jejich vedení k víře. List, který se četl při bohoslužbách v neděli 14. června 2015, přinášíme v plném znění jako
inspiraci nejen pro nadcházející období.
Vážení rodiče, sestry a bratři,
na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které
svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: „Nechte maličké přijíti ke
mně, neboť takovým patří Boží království.“ Mezi maličké
zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí.
Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími
dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha
o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš
mohl v jejich rodině konat své dílo.
Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce náboženství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi je v naší společnosti způsobena především
velikou neznalostí základních pravd o Bohu a církvi,
která někdy překvapuje i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by
se měli dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, která
v Kristu přišla na svět, o hříchu, který můžeme s pomocí
Boží překonávat, o následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.
Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje
jen s pravdami víry, ale také se spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství,
které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v době dospívání. Náš Pán řekl:
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Církev je společenství! Společně se učíme pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské vztahy, společně směřujeme do Božího království.
Proto je užitečné navázat na školní rok vhodným prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné sdílet svou víru s ostatními.
Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí:
„Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé
tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ Není proto správné připravit dítě na
první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté
nasloucháme Božímu slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše v eucharistii, potřebujeme požehnání do
dalších dnů. Vždyť cesta následování Dobrého
pastýře vede až do Božího království.
Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem
života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že
kladete důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje
nebo je považuje za zbytečné. Církev od rodičů
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očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: „Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno.“ Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další mohou
být užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na náboženství nebaví, udělejte všechno proto, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo. Není správné být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda to nejsou jenom
slova. Bůh vám k tomu žehnej, stojíme za vámi a žehnáme vám!
Vaši čeští a moravští biskupové

Rozhovor s P. Tomášem Petráčkem
Teolog a historik P. Tomáš Petráček učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působí jako kaplan
akademické obce v Hradci Králové a také jako vedoucí Katedry náboženských a kulturních studií na tamní univerzitě.
Zároveň je mimo jiné členem Komise pro nauku víry při České biskupské konferenci. V souvislosti s vrcholícími oslavami
600. výročí smrti Mistra Jana Husa jsme ho požádali o rozhovor, v němž by nám přiblížil svůj pohled na tuto událost
i na samotného reformátora.
Viděl jste nový třídílný film Jan
Hus, který při příležitosti letošního jubilea uvedla Česká televize
(z velké části byl natáčen v Kutné
Hoře)? Co na něj říkáte?
Popravdě jsem byl jako historik zvědavý
na nové zpracování, ale neměl jsem
mnoho očekávání. Žel výsledek překonal i ta nejhorší… Tento film mohl klidně vzniknout v 80. letech 20. století a
nic by se v něm nemuselo měnit. Za
trapná klišé prelátů přijímajících návštěvy ve vaně, odpudivé typy znázorňující Husovy odpůrce, xenofobně nasazenou němčinu na univerzitní půdě (místo
samozřejmé latiny) by pan režisér klidně mohl dostat Gottwaldovu cenu. I filmově je to nudné, dialogy s královnou či
mezi českými mistry jsou vyloženě trapné, naprosto neobstojí ve srovnání se
zahraniční produkcí. Například Tudorovci: náboženství, katolíci i protestanti, tu dostanou taky pořádně na frak, ale
pro diváka je to radost sledovat. Historicky je v novém snímku o Husovi
spousta nesmyslů, jak v líčení Husova
příběhu, tak v církevních, státních či
univerzitních reáliích či prezentaci stře-

dověké každodennosti. Navíc u pana
režiséra, člověka, který v nejhnusnější
normalizaci roku 1975 vstoupil do KSČ a
pak po revoluci dělal dva roky předsedu
této zločinné partaje, nechápu potřebu
moralizovat. Stručně řečeno, z jeho strany je to pořádné chucpe. Celkově pak
promarněná šance a vyhozené peníze.
Nějakého moderního, skutečně zajímavého a inspirujícího příběhu českého
reformátora se hned tak nedočkáme.
Kardinál Duka označil letošní
Husovo výročí za příležitost
k novému promýšlení jeho významu. Myslíte, že se to daří, nebo se
na Husa díváme stále stejně, pořád se držíme nějakého zavedeného schématu? A kterými směry by
se toto promýšlení mělo vydávat?
Popravdě, uchopit odkaz středověkého
církevního reformátora v současné české společnosti není jednoduché. Jisté je,
že ty tradiční výkladové modely liberálního, sociálního či nacionalistického
Husa jsou do značné míry mrtvé, navíc
obraz historického Husa hodně ohýbají,
ba znásilňují dle svých potřeb. Hus byl
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člověk svým myšlením velmi středověký, ve stejné době už se v Itálii, Francii a
dalších zemích rozvíjely výrazně modernější myšlenkové směry. Co může být
přitažlivé a inspirující pro současného
člověka, je Husův důraz na osobní integritu, pravdivost a autenticitu; Hus nebyl žádný naivní, idealistický vizionář,
ale velmi obratný politik a taktik, který
jen v jistém momentu přecenil své možnosti. Nakonec si ale stál za svým a byl
ochoten zaplatit ultimátní cenu, což
v pragmatické či chamtivé současnosti
může inspirovat ke snaze o hledání
vyšších a trvalejších hodnot.
V čem se Jan Hus mýlil a v čem
měl naopak pravdu? Co z jeho odkazu skutečně zůstává nadčasové
a může oslovit dnešního člověka?
V Husově době, ale už předtím a dlouho
po tom, se ozývá stálé volání po reformě
církve. Ale tím je nutno rozumět reformu celé společnosti, její morální ozdravění, obnovení hodnot. Kvůli volání po
reformě nebyl nikdy nikdo potrestán,
takových reformních kazatelů jsou ve
středověku stovky, vzpomeňme na svatého Františka či Kateřinu Sienskou.
Problémy nastávaly, když se v tom volání objevily heretické, kacířské prvky,
které byly pro tehdejší společnost nepřijatelné. Připomeňme, že pro středověkou společnost je hereze stejným, ba
větším zlem než pro dnešní společnost
dětská pornografie s propagací neonacismu dohromady. Horším proto, že
kacíř, heretik, ohrožuje nejen společenský řád, ale rovněž věčnou spásu věřících. Domnívám se, že v Husově učení
byly kacířské prvky, koneckonců ho na
koncilu posuzovaly nejlepší teologické
hlavy tehdejší Evropy. Snaha po očistě
církve, potažmo společnosti, je něco, co
pochází z křesťanského konceptu formování společenství do obrazu Božího
království, kde realita bude vždy pokulhávat za ideálem. V husitském hnutí se
pak tato snaha stala silně destruktivní
vlnou, která naši zemi civilizačně vrátila

o desetiletí zpátky. Zatáhla ji do tvrdé,
dvacet (celkově spíše šedesát pět) let
trvající občanské války a vytlačila Čechy
jako národ kacířů na, či dokonce za
okraj evropského společenství států.
Dnešní zuřivé a někdy absurdní tažení
proti korupci občas ve svých projevech
připomíná totéž. Jistě nedokonalý, ale
relativně svobodný a otevřený svět české politiky po roce 1989 se ve jménu
ideálu protikorupčního tažení obrací
k privatizování státu jedním mocným
oligarchou.

Jak se na Husa dívá současná katolická církev? Co si máme představit pod tím, že Jan Pavel II. ho
prohlásil za reformátora církve?
Nemohl, nebo nemůže jít papež
ještě dál a proč?
Jan Pavel II. vyjádřil lítost na jeho krutou smrtí a zařadil ho do linie reformátorů církve. Myslím, že snaha Jana
Husa zařadit mezi svaté by byla falešným pokusem, levným trikem zakrýt
tragické rozdělení české národní tradice. Nicméně máme úkol usilovat o smíření a integraci všech nosných částí české historické tradice, kam Husovo reformní úsilí a sebeobětující gesto rozhodně patří. Uvidíme, s čím přijde papež František.
Kým je Mistr Jan Hus pro vás?
Postavu Mistra Jana Husa respektuji
jako člověka a kněze oddaného své věci,
věci reformy církve, ale samozřejmě
nemohu odhlédnout od následků, které
jeho postoj v českých zemích způsobil a
které pokládám jednoznačně za negativní, viz výše. Osobně dávám přednost
jiným, více integrujícím a tvořivě budujícím postávám českých dějin, jakými
jsou kníže Václav, biskupové Vojtěch,
Arnošt z Pardubic či Jan z Jenštejna,
králové Vratislav či Václav II., Karel IV.,
postavy jako Bedřich Bridel či Josef
Toufar. Myslím, že zajímavých a nosných osobností máme mnohem více.
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Šestisté výročí od Husovy smrti je
doprovázeno nejrůznějšími oslavami, produkcí nových titulů, výstav a podobně. Čemu vy věnujete
pozornost a co byste doporučil té
naší?
Vychází řada zajímavých publikací, ale
osobně se nejvíce těším na výstavu, která již začala v Táboře. Je ale patrné, že
se letošní velké výročí slaví spíše

z povinnosti než z nadšení. Částečně to
souvisí s jistou ahistoričností současné
doby, hlavně u mládeže, ale částečně i
s tím, že naše současníky přitahují jiné
osobnosti, například právě zmiňovaný
Karel IV. V případě jeho výročí je již
z připravovaných akcí zjevné, že nás
čekají mnohem rozsáhlejší slavnosti.
-red-

Předprázdninová poznámka o štěstí (fejeton)
Na prázdninových táborech jsme jako náctiletí asi dvakrát nebo třikrát provozovali
takovou činnost, které se asi nedá říkat hra: po dvojicích jsme se rozešli po nějakém
městě a ptali se chodců, co je to štěstí. Nebo – co je pro ně štěstí. Účastnil jsem se
toho celkem rád, protože mi to jednak přišlo jako dobrá otázka, jednak se mi zdálo
atraktivní tímhle způsobem navazovat kontakt, a kromě toho, na táboře se člověk
snadno účastní podobných akcí vděčně.
Před několika lety jsem se vyskytl na jistém táboře nikoli jako účastník, a do
programu byla zařazena táž aktivita. Odehrávalo se to ve Strakonicích a nějak vyplynulo, že jsem nakonec ve dvojici s asi dvacetiletou polovedoucí chodil po Strakonicích a pokládali jsme lidem tuto otázku,
a i tentokrát mě to bavilo. Osvědčená
nejčastější odpověď zněla kdysi i tentokrát: „muška jenom zlatá,“ což mi najednou přišlo až děsivě bezobsažné; ti lidé to
řekli prostě proto, že takhle se jim to vybavilo a oni chtěli něco říct. Matky tlačící
kočárek obvykle poukázaly do jeho útrob
a řekly, „moje štěstí je tady.“ Staří lidé
mluvili o zdraví a o rodině. Hodně lidí
nás pokládalo za „jehovisty nebo něco
takového“ a nezanedbatelná část oslovených nadávala na politiku.
Ve mně samotném před těmi pár lety ve Strakonicích hrklo, protože jsem si
musel přiznat, že žádnou dostatečnou odpověď neznám. Přišlo nám nefér trápit lidi
tak neuchopitelnou otázkou, takže jsme šli (nejen z toho důvodu) do cukrárny a dali
si pohár.
Asi rok poté jsem (při žehlení) poslouchal rádio, kde hodnotili jakýsi film.
Film byl z nějaké chudší země (Arménie nebo Ázerbájdžánu nebo tak) a ten pán,
který ho už viděl, řekl: „Celý ten příběh sděluje, že štěstí může spočívat například
v možnosti vlastní seberealizace.“ Ne snad, že by mi vypadla žehlička z ruky, ale poprvé jsem si uvědomil, že přece jen může existovat přijatelná odpověď. Možná ale
všeobecně nejde především o seberealizaci, jako spíše o schopnost mít radost z mála
nebo vůbec o schopnost být rád. Má současná odpověď na otázku, co je štěstí, je, že
se jedná o stav, ve kterém se člověk přirozeně nachází, dokud se nezačne porovnávat
s ostatními; ale nevím. Chtělo by to s někým probrat. Například s nějakou dvojicí
účastníků letního tábora, která byla vyslaná do ulic Kutné Hory s ošemetnou otázkou, co je to štěstí. Mohli bychom zajít třeba do cukrárny…
Václav Schuster
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Kalendář akcí
ne

21. 06.

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

ne

21. 06.

Duchovní setkání rodin před Nejsvětější svátostí
(15:00 – kostel v Nové Lhotě)

čt

25. 06.

Zakončení školního roku v Církevní mateřské škole sv.
Jakuba (16:00 – zahrada školky nebo kostel sv. Jakuba)

čt

25. 06.

Křesťane věrný, hledej pravdu: koncertní ohlédnutí za
životními mezníky Mistra Jana Husa. Alfred Strejček a
Cantica (19:00 – kostel Panny Marie Na Náměti)

pá

26. 06.

Zakončení školního roku na Církevním gymnáziu Kutná
Hora (9:00 – kostel sv. Jakuba)

27. 06. – 05. 07.

Tábor Slunečního kmene

so

27. 06.

650. výročí založení obce Zdeslavice (mše svatá v 14:30)

ne

28. 06.

Poutní mše svatá na Nové Lhotě (10:30)

pá

03. 07.

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

ne

05. 07.

Sbírka na potřeby diecéze

ne

05. 07.

Noc v katedrále: koncert Jeremy Winston Chorale
(19:00 – chrám sv. Barbory)

po

06. 07.

Slavnostní ekumenická bohoslužba
(18:00 – kostel Českobratrské církve evangelické)

so

11. 07.

Jáhenské svěcení Zdeňka Sedláka
(10:30 – kostel sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích)

ne

12. 07.

Loučení s P. Filipem Foltánem v Bykáni (9:00)
a v Třeboníně (10:30)

ne

12. 07.

Slavnostní mše svatá s uložením ostatků P. Josefa
Toufara do hrobu v Číhošti (15:00)

ne

19. 07.

Poutní mše svatá v Křeseticích (8:00)

ne

19. 07.

Loučení s P. Filipem Foltánem v Kutné Hoře
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

ne

19. 07.

Poutní mše svatá v Paběnicích (10:30)

19. – 25. 07.

Chaloupka družiny Concordia

25. – 26. 07.

Oslava svátku sv. Jakuba

07. 08.

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

pá

22

pá

14. 08.

Poutní mše svatá v kostele Panny Marie Na Náměti (18:00)

ne

16. 08.

Poutní mše svatá v Gruntě (11:00)

23. – 25. 08.

Cykločundr junior – Holice

26. – 30. 08.

Cykločundr – Králíky

ne

30. 08.

Dětská mše svatá a žehnání školákům
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

ne

30. 08.

Gratulace paní Maříkové k 90. narozeninám
(po mši svaté v 9:00 – kostel sv. Jakuba)

po

31. 08.

Zahájení školního roku v Církevní mateřské škole
sv. Jakuba (9:00 – kostel sv. Jakuba)

po

31. 08.

Pouť seniorů do Staré Boleslavi a na Libici
spojená s modlitbou za nová kněžská povolání

út

01. 09.

Zahájení školního roku na Církevním gymnáziu Kutná Hora
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

pá

04. 09.

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

ne

06. 09.

Obřad přijetí do katechumenátu
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

ne

06. 09.

Posvícení v Hraběšíně (10:30 – kaplička u lesa)

ne

06. 09.

Poutní mše svatá na Roztěži (15:00)

út

08. 09.

Jednání pastorační rady farnosti (19:00 - arciděkanství)

ne

13. 09.

Posvícení v Nové Lhotě (10:30)

so

19. 09.

Diecézní ministrantské setkání v Hradci Králové

ne

20. 09.

Posvícení v Třeboníně (10:30)

ne

27. 09.

Poutní mše svatá v Malešově (10:30)

Do kalendáře
čt
so

01. 10.

Začátek kurzu Alfa (19:00 – arciděkanství)

05. – 07. 10.

Duchovní obnova pro seniory ve Slavoňově

17. 10.

Vyvrcholení Národního eucharistického kongresu v Brně
Uzávěrka dalšího čísla je 30. 08. 2015.
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