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Milí farníci,
letos jsem se záměrně nezapojil do programu Noci kostelů. Jediným mým úkolem
bylo vystavení Nejsvětější svátosti v klášterním kostele a zavření tohoto chrámu.
Měl jsem tedy čas obejít všechny otevřené kostely, na pár minut zhlédnout právě
probíhající program a potěšit se příjemnou atmosférou i pohledem na městem korzující návštěvníky. Největší radost jsem však prožil v tichu klášterního kostela, kde
jsem se za probíhající akci modlil. Cítil jsem se nejen osobně spokojený (byl jsem
rád, že nemusím po náročném týdnu nic říkat ), ale hlavně vnitřně naplněný. Věděl jsem, že právě toto je moje nejdůležitější služba a pomoc. Vybavovala se mi různá navštívená místa a šikovní lidé, kteří připravili a zajistili program. Měl jsem radost, že mohu celou akci zpovzdálí jistit modlitbou a připadal jsem si jako Mojžíš při
zápase s Amalečany, který svýma zvednutýma rukama pomáhá Božímu lidu vítězit.
Proč to píši? Blíží se prázdniny a dovolené. Moc důležitý čas pro každého
z nás. Je to příležitost se zastavit a být se svými blízkými více, než je možné během
zbytku roku. Možná si budete užívat, že nemusíte nic řešit, že si něco přečtete, že se
v klidu projdete po pláži nebo se zaposloucháte do ranního zpěvu ptáků. Možná si
zajdete na cestách odpočinout do chladného kostela a nebo se budete před spaním
kochat krásnou hvězdnou oblohou. A možná právě v těchto chvílích prožijete podobnou radost jako já při Noci kostelů. Budou vám docházet souvislosti vašeho života, budete za něj tiše děkovat za a s pokojem a důvěrou svěřovat Bohu své starosti. Budete mít potřebu se modlit za své blízké nebo někomu poslat povzbudivou esemesku. Budete mít úžasný pocit, že jste v tu chvíli skrze modlitbu druhým lidem
blíže než při osobním setkání a svůj život nahlédnete i z té Boží perspektivy. Prožijete, že váš život má smysl a třeba i zakusíte význam Ježíšových slov „Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11, 28)
Věřím, že pak budete společně s Ježíšem velebit nebeského Otce, že mnohé
věci skryl před moudrými a chytrými (uspěchanými a netrpělivými) a odhalil je
vám, v té chvíli maličkým a vždy Bohem milovaným.
P. Jan Uhlíř

Klášter sv. Voršily a možnosti jeho využití
Na konci roku 2016 kutnohorská farnost koupila od sester voršilek budovu kláštera
s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně a přilehlými pozemky. Jedním z hlavních důvodů koupě bylo zachování
církevního gymnázia v tradičních prostorách a rozvoj
církevního školství v tomto
areálu. Prioritou bylo také
zajistit vlastní prostory pro
církevní mateřskou školu
a hledat vhodné využití severního křídla, které je dosud prázdné.
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Ráda bych čtenáře Zpravodaje seznámila
s činností, kterou jsme se ohledně využití kláštera
dosud zabývali, a s jejími výsledky.
V první řadě jsme ve volných prostorách
kláštera prověřovali možnost umístění instituce
předškolního nebo základního školního vzdělávání
a možnosti využití pro zařízení „veselého starobince“. Hlavními úskalími severního křídla jsou
v tomto ohledu problémy požárně-bezpečnostní,
hygienické a památkářské.
Projednávali jsme případné stavební úpravy
s památkáři a požárními specialisty: z hlediska
a provozního je nutnou podmínkou zamýšleného
využití vybudování „požárních úniků“ a výtahu.
Dali jsme zpracovat požárně-bezpečnostní posouzení budovy, které obsahuje vyjádření k možnostem využití pro školské, pečovatelské nebo bytové účely. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že
z požárně bezpečnostního hlediska je možné objekt k těmto účelům použít, je ovšem potřeba provést poměrně nákladné úpravy (již zmíněný výtah,
další schodiště). O přesné podobě úprav bude rozhodnuto na základě konečné volby využití budovy.
Rovněž jsme objednali studii a výpočet denního osvětlení ve vybraných prostorách kláštera
s cílem ověřit, zda světelné parametry vyhovují
hygienickým požadavkům na umístění učeben.
Tento odborný posudek vyloučil zřízení jakéhokoliv školského zařízení v severním křídle kláštera.
Protože jsme chtěli mít naprostou jistotu a nechtěli
jsme se svého snu vzdát, obrátili jsme se ještě na
specialisty, kteří se zabývají nepřímým osvětlením
světlovody. S negativním výsledkem. Laicky řečeno: v klášteře je větší tma, než jsme předpokládali!
Naštěstí jsme nekoupili pouze budovu kláštera, ale i přilehlé pozemky. Souběžně jsme zpracovali studii pro novou budovu mateřské školy,
jejíž umístění je naplánováno v linii prodloužení
severního křídla kláštera. Budova by měla být moderní, přízemní, s orientací do zahrady, takže se
nemusíme bát hluku a znečištění z blízké silniční
komunikace. Výstavba nové školky bude prováděna s ohledem na životní prostředí a s důrazem na
propojení vnitřních a venkovních prostor. Studii
navrhla architektka Jarmila Cetkovská, jejíž realizace v Kutné Hoře i okolí jsou všeobecně kladně
hodnoceny. Návrh byl konzultován nejen s ředitelkou školky, Barborou Křivohlavou, ale i s orgány
státní správy (památkáři, hygiena, hasiči, úřady
územního plánování). A proč jsme se dosud ne02

pustili do realizace? Důvodem je právě probíhající změna Územního plánu Kutná
Hora. Tento proces je dlouhodobý, tvorba a schvalování dokumentu probíhá v řádu
několika let. Nám se podařilo požádat o změnu tohoto plánu, a to s ohledem na záměr využití pozemku klášterní zahrady pro stavbu nové budovy mateřské školy. Nyní musíme být trpěliví a nechat proběhnout všechny věcné i formální úkony, které
se vážou ke změně takto zásadního dokumentu. Průběžně se informujeme, v jaké
fázi se proces nachází, a věříme, že k našemu záměru nebudou vydána zamítavá rozhodnutí.
Děkuji všem, komu na rozvoji kláštera záleží, za modlitby i konstruktivní připomínky. Osobně vnímám budovu kláštera jako areál s obrovskou architektonickou
hodnotou a velkým potenciálem. Váže nás k němu ovšem i značná zodpovědnost,
abychom z dlouhodobého hlediska prospěli nejen městu a jeho současným obyvatelům, ale abychom také předali dalším generacím dobře započaté dílo. I když nyní
díky výše popsaným postupům víme, jaké jsou technické možnosti severního křídla
budovy, otázka jeho využití zůstává stále otevřená. Připojuji se tedy k výzvě otce
Jana, který při příležitosti pouti v klášterním kostele žádal o modlitbu, abychom
toto využití hledali a našli ve shodě s Boží vůlí.
Soňa Telecká

Aktuality a pozvánky
Zvon pro Jakuba na třetím místě
V minulém roce byla úspěšně zakončena
sbírka Zvon pro Jakuba, kterou pořádala
Římskokatolická farnost - arciděkanství
Kutná Hora s cílem pořídit nový zvon pro
kostel sv. Jakuba. Sbírce se podařilo nashromáždit celkem 3 411 968 Kč, zvon Jakub Maria byl v květnu minulého roku
odlit a v říjnu zavěšen do věže. Od té doby
se pravidelně svým hlasem ozývá.
Nyní byla sbírka oceněna v soutěži
Máme vybráno časopisu Pro památky
a získala třetí místo v kategorii Finančně
nejúspěšnější veřejná sbírka roku. Slavnostní předávání cen se konalo v úterý
29. května v refektáři Dominikánského
kláštera v Praze. Ocenění za pořadatele
převzaly členky výboru, který se na organizaci sbírky podílel, Michaela Fajfrová
a Malvína Krepsová. Děkujeme všem, kdo
do sbírky přispěli nebo se podíleli na jejím
pořádání a propagaci.
Malvína Krepsová
Slavnost Božího těla: družičky a senioři spolu
Rádi bychom touto cestou poděkovali seniorkám, které družičkám již léta připravují
kytičky na průvod při slavnosti Těla a krve Páně. Poděkování jim patří také za to, že
po průvodu vždy pečlivě zametou všechny květy rozsypané po celém chrámu. Je to
prima, když nám mladším senioři pomáhají. Děkujeme.
za družičky Tereza Šedivcová
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Volně přístupné kostely k modlitbě
Kostel sv. Jakuba bude v letním období (červen až září) otevřen každý den od 10 do
17 hodin. Po celou tuto dobu je zde přítomen brigádník a vstup je zdarma. Už rok je
každý den volně přístupný klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, a to v době
zhruba od 8 do 16 hodin. Zde sice není žádná služba, ale prostor před presbytářem
je hlídaný alarmem.
Kostely nejsou otevřeny pouze pro turisty, ale především pro každého, kdo by
se v chrámu Páně rád zastavil, poklonil se Pánu Ježíši či setrval v tiché modlitbě.
Všichni jste srdečně zváni, abyste obzvlášť v horkém létě využili této příležitosti
a načerpali zde tak potřebné občerstvení.
P. Jan Uhlíř
Změny bohoslužeb
Vzhledem k červnové pouti mládeže do Itálie (viz následující příspěvek) a z ní plynoucí nepřítomnosti obou kněží ve farnosti budou v neděli 24. června slaveny mše
svaté pouze v 9:30 u Sv. Barbory („Stříbrná“ mše), v 11:00 v Nové Lhotě a v 18:00
u Matky Boží. V následujícím týdnu budou mše svaté pouze ve středu 27. a v pátek
29. června. V neděli 1. července budou již bohoslužby slaveny podle obvyklého pořádku.
O letních prázdninách budou mše svaté v Kutné Hoře ve všední dny pravidelně pouze ve středu a v pátek v 18:00 v kostele sv. Jakuba. V ostatní dny budou bohoslužby nepravidelně, prosím tedy, abyste věnovali pozornost aktuálním ohláškám.
P. Jan Uhlíř
Pouť mládeže do Itálie
Milí farníci, mnozí z vás asi vědí, že se mládež z našich farností chystá na pouť do
Itálie, a to ve dnech 21. až 30. června. Příprava na tuto pouť probíhá už téměř rok,
hlavně během sobotních setkání společenství mládeže. Jednotlivá setkání byla zaměřena na konkrétní místa, která během pouti navštívíme, na události ze životů
svatých, v jejichž stopách budeme putovat. Této pouti předcházely také tři koncerty
mládeže, které byly benefiční a měly přispět nejen finančně k organizaci této pouti.
Na pouť se vydáme ve čtvrtek večer po mši svaté a naší první zastávkou bude
město Padova, kde navštívíme hroby
sv. Leopolda Mandiče a sv. Antonína.
V plánu je také bazilika sv. Justýny a jedinečné baptisterium při místní katedrále.
Ještě ten den se vydáme do Assisi. Sobotní
program bude patřit sv. Františku z Assisi
a místům, která jsou s jeho osobou spjata
(například Greccio). Sobotního večera bychom měli dorazit do Říma, kde budeme
ubytováni přímo v centru, v klášteře bratří
rogazionistů. Od neděle do středy bude
naše pozornost patřit právě městu Římu
a jeho okolí. Navštívíme hlavní římské baziliky, vatikánské zahrady a muzea, katakomby, ale také další památky. Neošidíme
se ani o cestu k moři, kde schladíme své
tělesné schránky, které jistě uvítají tento
typ relaxace. Z Říma se ve čtvrtek ráno přesuneme do Subiaca a Filletina, míst úzce
spjatých s postavou sv. Benedikta. Ve Filletinu nás čeká půldenní túra po krásné
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přírodě Subapenin. Po výšlapu se přesuneme do Loreta, kde se nachází svatá chýše,
nám dobře známá Loreta – tedy dům Panny Marie z Nazareta. Zde přespíme a následující den prožijeme právě v Loretu a jeho blízkém okolí. Tento poslední den bude odpočinkového rázu, abychom měli možnost vstřebat všechny zážitky z pouti.
V pátek večer navštívíme království San Marino. A pak už bude naše pouť směřovat
k domovu, kam, dá-li Pán, dorazíme v sobotu.
Abychom opravdu vytvořili vzájemné společenství ve spojení s celou farní
rodinou, mladí s sebou ponesou starosti a prosby, které jste jim svěřili a svěříte. Aby
tato sounáležitost byla patrná, rádi bychom, aby byly úmysly vysloveny během mší
svatých, které budeme cestou slavit. Tyto své prosby můžete vložit do připravených
krabiček v našich kostelích, jak v Kutné Hoře, tak v Sedlci, a to do 17. června. Úmysly, které jste mladým svěřili při koncertech, čteny nebudou - jak bylo v tu chvíli řečeno.
Stejně jako vás všechny zahrnujeme do svých modliteb, svěřujeme do vašich
modliteb sebe i celou naši pouť.
P. Dmytro Romanovský
Kutnohorské léto
O letošních prázdninách se koná již desátý ročník Kutnohorského léta, celoprázdninového festivalu netradičních prohlídek a jiných vystoupení v Kutné Hoře a okolí.
Také kutnohorská farnost se pravidelně zapojuje do tohoto festivalu, a to nabídkou středečních nočních prohlídek chrámu
sv. Barbory a čtvrtečních večerních prohlídek kostela
sv. Jakuba. Letošní novinkou jsou navíc dvě Noční prohlídky kostela v Gruntě s podtitulem Noční koncert
a prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
při svíčkách.
Zajímavé povídání průvodců o historii i duchovním poslání chrámů doprovází varhanní hudba i výklad
o varhanách. Průvodce zavede účastníky také na místa,
kam se obvykle návštěvník ani běžný farník nedostane,
k vidění jsou i „poklady“ jinak ukryté. Netradiční prohlídky jsou velmi oblíbené, jejich návštěvnost rok od roku narůstá.
Vstupenky je možné si koupit v e-shopu na webu Kutnohorského léta
(www.kutnohorskeleto.cz), v kutnohorských v infocentrech (u chrámu sv. Barbory,
na Palackého náměstí a v Sedlci) nebo přímo na místě před začátkem prohlídky
(pokud je ještě volné místo). Na všech výše uvedených místech lze také získat informace o dalších produkcích Kutnohorského léta.
Noční prohlídky chrámu sv. Barbory pr ob íhají k aždou stř edu od
4. července do 29. srpna, začínají ve 20:00 a trvají zhruba dvě hodiny. Základní
vstupné je 190 Kč, snížené (pro studenty od 15 do 26 let) 120 Kč; děti do 15 let
v doprovodu alespoň jedné platící osoby mají vstup zdarma.
Večerní prohlídky kostela sv. Jakuba se ko n ají k aždý čtvr tek od
5. července do 30. srpna 2018, začínají v 19:00 a trvají zhruba hodinu a půl. Základní vstupné je 130 Kč, snížené (pro studenty od 15 do 26 let) 90 Kč; děti do 15 let
v doprovodu alespoň jedné platící osoby mají vstup zdarma.
Noční prohlídka kostela v Gruntě se bu de k onat po uze v pátek
20. července v 20:00 a v sobotu 25. srpna v 19:00, trvat bude asi hodinu a půl. Dobrovolný příspěvek návštěvníků bude využit ve prospěch kostela. Kontaktní osobou
pro tuto prohlídku je Lubomír Krátký (e-mail: krat.lub@seznam.cz).
Julie Němcová
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Tábor Slunečního kmene a chaloupka družiny Concordia
Tábor kluků ze Slunečního kmene se letos koná v termínu 4. - 13. července v Kutříně u Skutče. Přihlášky přijímá do 25. června náčelník Cornstalk (Jirka Karela) na
e-mailu jirakak@seznam.cz. Cornstalk také případně podá bližší informace.
Děvčata pojedou na svou již třicátou (!) chaloupku ve dnech 20. - 29. července do Libštátu nedaleko Lomnice nad Popelkou. Podrobnější informace dorazí členkám družiny e-mailem. Kontakty na vedoucí jsou: cinerovaterezie@seznam.cz
(Terezka Cinerová) a marketa_simkova@centrum.cz (náčelnice Ataiah, neboli Markéta Mundilová), případně concordia.vedeni@gmail.com. Více o dění v Concordii
najdete na webu concordia12.webnode.cz.
Pozor na oba termíny, nejedná se o tradiční rozmezí od soboty do soboty,
děvčata navíc na chaloupku jedou jindy, než v tradičním třetím prázdninovém týdnu.
-redPutování Camino 2018
Svatý Jakub s holí v ruce, hřebenatou mušlí a skromným ranečkem prošel mnoho
cest a všude, kam vkročil, šířil svědectví o Kristu. Celou Evropou vedou poutní cesty,
po kterých se poutníci celého světa vydávají k jeho hrobu do Santiaga de Compostela. Již třetí rok chtějí na tuto tradici navázat kutnohorští poutníci a poutníci společnosti Ultreia, která se stará o vytyčení a vyznačení svatojakubských tras v České republice.
Letos se sejdeme při příležitosti svatojakubské pouti v Kutné Hoře, v neděli
22. července (pro poutníky, kteří nejsou odsud,
platí pozvání k přespání ze soboty 21. na neděli
22. července v centru Kutné Hory). Po požehnání
po poutní mši svaté v chrámu sv. Jakuba se vydáme na týdenní cestu z Kutné Hory směrem na
Santiago de Compostela. V sobotu 27. července
plánujeme dorazit do Hluboké nad Vltavou. Trasa povede vytyčenou poutní cestou, kterou chodili poutníci po celá staletí. Posázavím, Vlašimskem, podél Lužnice a Povltavím. Oproti předloňským téměř 250 km a loňským 220 km, by
letošní trasa měla být kratší (asi 180 km, tedy
zhruba 26 km na den). Vzhledem k sedmi přenocováním počítejte s výlohami asi 1500 Kč na ubytování. Stejně jako loni bude připravena doprovodná stráž s autem v osobě obětavé
Moniky Trdličkové, která v případě nutnosti pomůže.
Kromě krásy přírody a památek budeme mít možnost zúčastnit se po cestě
několika mší svatých. A letos bude možno prožít pouť i v rozjímání nad zajímavými
texty. Pro soukromou denní tichou meditaci jsme vybrali témata křesťanských
ctností. Pokud budou mít poutníci chuť (a neupadnou dříve únavou do blahoslavenství spánku), mohou se večer s ostatními sdílet, co je během dne k tématu napadlo,
a mohou se vzájemně obohatit.
Prosíme zájemce, kteří by se s námi chtěli zúčastnit této poutnické
lahůdky, aby se nám přihlásili. P ř ihlášk u př ijím ám e v elektr o n ické podobě (e-mailem), nebo na papíře předaném komukoliv z organizátorů pouti (Jan
Pospíšil, tel.: 602 326 625 nebo e-mail: honza.postak.pospisil@seznam.cz; Monika
Trdličková, tel.: 607 188 396; Robert Otruba, tel.: 731 598 877). Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), informaci, zda máte možnost a chuť
jít celou pouť z Kutné Hory do Hluboké nad Vltavou, nebo můžete jít jen někte06

rou z etap poutě, v takovém případě napište, které dny se k poutníkem přidáte. Zájemcům bude před poutí poskytnut podrobný itinerář s trasou, s informacemi o zajímavostech na cestě a o ubytování.
Pouť je pouť. Jde o náplň a cíl. Na pouti nejde o minulost či budoucnost, ale
o palčivou, ale krásnou přítomnost. Jde o duchovní záležitost, i když navenek vypadá jako pěkný výlet. Zvažte, prosím, kdo si na pouť „po svých“ troufne. Bude vítán
s otevřeným srdcem. A ty, pro koho je pouť příliš velkou zátěží, prosíme již dopředu
o modlitbu za poutníky, za naši vzájemnou toleranci, za shovívavost, poskytnutí pomoci na cestě, úsměv, pochopení, ale i za počasí, které by nám pomohlo jít radostně
kupředu, ale i hlouběji do svého nitra.
za organizační tým Jan Pospíšil (redakčně upraveno)
Sté výročí založení ochotnického divadla v Paběnicích
Šumění lesa, klapot starého mlýna i hlas kostelního zvonu posloucháme v Paběnicích dlouhá léta. V posledním desetiletí k nim přibyl smích a potlesk diváků pro paběnické divadelní ochotníky.
V listopadu roku 1918, hned po vyhlášení samostatného Československa, sešlo se deset paběnických nadšenců a rozhodli se na počest svobodného státu nastudovat divadelní představení. Už v prosinci téhož roku hru předvedli a výtěžek věnovali vdovám a sirotkům po padlých Paběňácích ve světové válce. Myšlenka ochotnické činnosti se ujala, a tak následovala další divadelní představení, rok co rok za velkého zájmu veřejnosti.
Po druhé světové válce tato činnost pokračovala pod hlavičkou Sokola Paběnice. Na nově vybudované stálé scéně v místní sokolovně byly pravidelně uváděny
pohádkové hry dětí i dramatické hry dospělých. V Paběnicích se konaly i okresní
divadelní přehlídky. Paběnické ochotnické divadlo se těší zájmu široké veřejnosti
i v současnosti.
V letošním roce uplyne 100 let od jeho založení, a to je důvod k oslavám.
18. srpna si toto výročí připomeneme slavnostním programem, který bude uveden
na scéně v paběnickém sportovním areálu. Zároveň bude v místním kostele sv. Jakuba v neděli 29. července v 10:45. sloužena poutní mše svatá obětovaná za bývalé
i současné ochotníky. Na připravované oslavy srdečně zveme nejen všechny farníky.
Věra Zdeňková, režisérka ochotnického divadla
Klášterfest
Pod názvem Klášterfest přichází zábavné a kulturní odpoledne na zahradě kláštera
sv. Voršily. Bohatou nabídku programu zejména pro děti si můžete přijít vychutnat
v sobotu 11. srpna od 13:00. Připraveny budou jízdy na koních, ukázky historického
šermu, divadelní pohádka, soutěže a dílny, hudební i taneční vystoupení. Celé odpoledne vyvrcholí koncertem skupiny Gipsy.cz. Akci pořádá agentura ZUZKO pod vedením Zuzany Kocourkové. Více informací najdete na facebookové stránce Kutnohorský Víkend (www.facebook.com/khvikend1).
-redPrázdninové společenství dětí - farní „příměstský tábor“
V týdnu od 20. do 24. srpna bude na zahradě kláštera sv. Voršily (v případě nepříznivého počasí v prostorách církevního gymnázia) připraven každodenní program
pro děti od šesti do jedenácti let. Bude sestávat z různých sportovních a pohybových
her, výtvarných a rukodělných činností a také katechezí. Stále jsou volná místa, podrobnější informace podá a přihlášky přijímá Zdena Hlavinková (tel.: 731 604 149,
e-mail: zdenahlavinkova@centrum.cz).
-red07

Pozvánka na farní pouť seniorů do Malých Svatoňovic a Ratibořic
Milí přátelé poutníci, na konci léta, v měsíci srpnu, kdy oslavujeme Nanebevzetí
Panny Marie, bychom rádi uskutečnili pouť do oblíbeného poutního místa nejen
babičky Boženy Němcové, do Malých Svatoňovic. Termín je pátek 31. srpna.
Den začneme mší svatou v malebném kostelíčku, následně si s průvodcem
prohlédneme kostel Sedmiradostné Panny Marie a studánku s kapličkou z roku
1732. V Mariánském sadu byl v roce 1892 posvěcen základní kámen a ještě téhož
roku bylo v kopci nad kostelem postaveno sedm zděných kapliček Sedmi radostí
Panny Marie. Na klenáku vstupní brány do Mariánského sadu je vytesána malosvatoňovická Madona. Celý areál Malých Svatoňovic vybízí ke ztišení, meditaci či modlitbě. Odpoledne se naše pozornost obrátí k zámku v Ratibořicích s alternativní
možností procházky v Babiččině údolí (výběr z těchto dvou možností bude na každém z poutníků).
Odjezd z Kutné Hory je v 7:00 od Billy, předpokládaný návrat v 17:00. Zájemci se mohou hlásit u Marie Cvešprové (e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz)
nebo na seznamu v kutnohorských kostelích. Cena poutního zájezdu (doprava) bude 200 Kč na osobu, děti do 10 let mají výlet zdarma.
-redKatedrály pomáhají katedrále: Proč zrovna v Kutné Hoře a v Kolíně?
Římskokatolické farnosti Kutná Hora, Kutná Hora - Sedlec a Kolín se rozhodly podpořit sbírku na nové varhany pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha benefičními
koncerty, které budou probíhat od září do prosince tohoto roku.
Pomoci národní sbírce na svatovítské varhany se v našem regionu jednoznačně samo nabízí. V České republice se kromě svatovítského chrámu nachází ještě
tři další stavby, které se mohou pyšnit titulem gotická
katedrála. V Čechách jsou
kostely katedrálního architektonického typu vzácné.
Shodou okolností je najdeme
poměrně blízko hlavního
města, a to právě ve Středočeském kraji. Katedrálami se
mohou honosit dvě historická centra tohoto kraje, a to
Kolín s chrámem sv. Bartoloměje a Kutná Hora s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie. Proč by tedy nemohly katedrály pomoci katedrále
a podílet se tak svou měrou na dostavbě varhan našeho národního klenotu?
Přehled koncertů, které se uskuteční v rámci iniciativy Katedrály pomáhají
katedrále, nabízíme již nyní:
9. září v 16:00, chrám sv. Barbory
České varhanní duo Anna Ester Petříková a Viktor Darebný
J. S. Bach, C. Franck, A. Dvořák, N. Hakim a další
(kromě čtyřručních skladeb se oba interpreti představí také samostatně)
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29. září v 19:00, katedrála Nanebevzetí Panny Marie
Michal Hanuš a Jan Luštinec
Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce (skladba pro varhany a recitátora)
6. října v 18:00, chrám sv. Bartoloměje
Kutnohorský komorní orchestr
L. Sluka: Koncert pro smyčcový orchestr a harfu
Smíšený pěvecký sbor Cantores Cantant
sbormistr: Jakub Hrubý
25. října 19:00, ch r ám sv. B ar bor y
USPS Tyl a Městská hudba Františka Kmocha
Jiří Pavlica: Missa Brevis
3. listopadu 18:00, chrám sv. Bartoloměje
Caritas – komorní pěvecký sbor ZUŠ Kutná Hora
sbormistr: Jan Drahota
O. Gjeilo, Z. Lukáš, S. Rachmaninov, Pentatonix
Komorní orchestr Vox Bohemica
umělecká vedoucí: Ludmila Štětinová
J. Suk, D. Šostakovič
16. listopadu 18:00, katedrála Nanebevzetí Panny Marie
Pěvecký sbor Vox Bohemica
doprovod: Ľubica Spurná, řídí: Tomáš Charvát
světová chrámová hudba
Viktor Darebný (var hany) a Jiří Kuchválek (h o u sle)
J.S. Bach, J. Pachelbel, A. Dvořák a další

3. prosince 18:00, chrám sv. Barbory
Závěrečný slavnostní koncert
Václav Uhlíř (varhany) a přátelé z předchozích koncertů
účast přislíbil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
Kristýna Drahotová
Duchovní obnova pro seniory
Míli senioři – zkušení i nováčci –, jste srdečně zváni na tradiční duchovní obnovu,
která letos proběhne ve dnech 16. – 18. září ve Slavoňo vě. Hlásit se m ůžete
u Marie Cvešprové (tel.: 739 156 358), která podá zájemcům také další informace.
Marie Cvešprová
Výuka náboženství
V novém školním roce se náboženství bude vyučovat opět každé úterý od 16:00 na
církevním gymnáziu. Dětsk á m še svatá bude vždy pr vní úterý v měsíci v 17:00 v klášterním kostele. Přihlášky se můžete stáhnout z farních webových stránek, také budou k dostání koncem prázdnin v kostele. Náboženství bude i v novém
školním roce učit Alena Pazderová, Kristýna Drahotová
a P. Dmytro Romanovský. Výuka bude zahájena v úterý
25. září 2018.
P. Jan Uhlíř
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Sté výročí vzniku Československa
V letošním roce slavíme vznik samostatné Československé republiky, od kterého
v říjnu uplyne přesně sto let. Po celé naší zemi probíhají v průběhu roku oslavy
a aktivity, které tuto událost připomínají. Také v kutnohorské farnosti si toto výročí
připomeneme, a to hned několika akcemi:
100 hodin pro republiku (tich á m odlitb a v kostele svatého Jakuba)
Sté výročí založení Československé republiky může být příležitostí nejen
k oslavám, ale také k zamyšlení, ztišení a modlitbě. V ní můžeme děkovat za naši
zemi, meditovat nad jejími dějinami i budoucností, nad hodnotami, které stojí
v jejích základech. Můžeme se modlit za všechny lidi, kteří zde žili, žijí a žít budou.
Zveme vás do kostela svatého Jakuba, kde bude od svátku svatého Václava,
patrona naší země, až do Dne vzniku samostatné Československé republiky pětkrát
po dvacet hodin vystavena proměněná hostie: Nejsvětější svátost, znamení Boží přítomnosti mezi lidmi. Kdokoli může přijít, zapálit svíčku a před Bohem se zde modlit
nebo jen v tichosti přemýšlet, děkovat či prosit.
Termíny modlitebních 100 hodin pro republiku (začátek vždy v pátek ve
21:00, konec v sobotu v 17:00; může dojít k výjimce z důvodu konání svatebního
obřadu, o té budete včas informováni): 28. – 29. září, 5. – 6. října, 12. – 13. října,
19. – 20. října, 26. – 27. října. Na konci léta budou k dispozici rozpisy služeb pro
zajištění adorace, o jejichž zaplnění budete požádáni.
Běh pro zvon (zvonění pro republiku)
Nový zvon Jakub Maria se ve věži kostela svatého Jakuba při letošním běžeckém závodu rozezní nejen při startu závodníků, ale také proto, abychom si připomněli sté výročí od vzniku naší republiky. Termín běhu je stanoven na 21. října, více
informací najdete v příštím vydání zpravodaje.
Slavnostní bohoslužba ke 100.výročí založení ČSR
Ve výroční den vzniku Československa se spojíme v modlitbě za naši zem při
slavnostní mši svaté ve farním kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, při které budeme
prosit o Boží požehnání pro náš stát a celý národ.
Kateřina Grenarová, Julie Němcová
Kurz Alfa
Kurzy Alfa se v kutnohorské farnosti již zabydlely. Také na letošní podzim připravujeme další běh pro nové zájemce. Čeká nás jedenáct čtvrtečních setkání a jeden víkendový výjezd.
Začínáme 4. října v 19:00 na arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora). Prosíme zájemce, aby se přihlásili na kurz u Julie Němcové (e-mail:
julie.nemcova@khfarnost.cz, tel.: 731 604 076). Pokud si nejste
jistí, zda se vám kurz bude líbit, přijďte na několik prvních setkání a pak se rozhodnete, zda kurz chcete absolvovat až do
konce. Součástí každého večera je společná večeře, krátká přednáška na určité téma a práce ve skupinách.
Pro koho je kurz Alfa určen? Pro všechny, kdo chtějí blíže nahlédnout pod pokličku křesťanství. Pro ty, kdo hledají odpovědi na otázky o víře, o smyslu života, o Bohu. Zván je každý,
kdo přemýšlí o duchovním rozměru svého bytí a vnímá, že život člověka není jen
náhoda.
Na tomto místě zároveň prosíme farníky o modlitby za tento kurz a všechny
jeho budoucí účastníky. Uvítáme také pomoc se zajištěním občerstvení na jednotlivé večery. Pokud se můžete takto zapojit, přihlaste se u Julie Němcové na kontaktech uvedených výše.
Julie Němcová 10

Sněhurka pomáhá: Pletení obvazů pro malomocné
Sněhurka opravdu pomáhá, nedivte se, i když to není ta pohádková. Jedná se o přízi
Sněhurka z České Třebové. Jen z tohoto materiálu se totiž pletou obvazy pro nemocnice, které se věnují lidem s malomocenstvím, tzv. leprosária. Příze Sněhurka se
používá proto, že nedráždí rány statickou elektřinou a že je možné ji vyvářet. K ošetření ran lze používat pouze ručně pletené obvazy, protože jsou pružné i po vyváření
a několikerém použití, což pro strojově pletené obvazy neplatí.
Obvazy pletou dobrovolníci po celém světě a prostřednictvím různých organizací je posílají do leprosárií v Indii a dalších zemích. U nás takto funguje Společnost
sv. Vincence z Pauly (misijně zaměřená kongregace), která je v pravidelném kontaktu jak s dobrovolníky, kteří obvazy pletou, tak s leprosárii, která jejich práci potřebují.
Pokud byste – předpokládám, že se obracím spíše na ženy – chtěly pomoci
s pletením, velmi to uvítám. Jedná se o jednoduchou práci, plete se stále hladce, a to
ve dvou rozměrech: užší obvazy na šíři 25 ok a délku 275 ok, širší obvazy na šířku
35 ok a délku rovněž 275 ok. Při pletení se používají jehlice č. 2,5. Správným výsledkem by mělo být spíše hustší pletení. Tyto parametry jsou stanoveny na základě přímého požadavku leprosárií a je nutné je dodržovat (obvazy se používají pro dospělé
i pro děti). Vzorek hotového obvazu mám u sebe k prohlédnutí. Materiál ještě také
nějaký mám, farnost zároveň přislíbila, pokud bude o tuto dobrovolnou činnost zájem, nákup další příze finančně podpořit.
Pokud (už) nepletete a přesto byste chtěly/i pomoci, můžete se doma podívat,
jestli nenajdete klubíčko Sněhurky z České Třebové, a to případně darovat na tento
účel. Také je možné pomoci finančně – příspěvkem na nákup příze. (Pro představu:
nejlevněji dokážu sehnat klubíčko příze za 25 Kč, z jednoho se uplete jeden obvaz
s menším či větším přebytkem.)
V případě, že vás tato služba zaujala, kontaktujte mě na telefonu 608 910 788
nebo osobně (ideálně po nedělní ranní mši svaté u Svaté Barbory).
Jana Ehrhardtová
Farní knihovna
Milí přátelé, než se rozjedete na prázdniny a dovolené, chtěla bych vám popřát hezké volné dny a pro váš odpočinek nabídnout některé knihy z naší farní knihovny.
Nyní zde máme asi 450 knih a brožur, které si můžete půjčovat během úřední doby
farní kanceláře, v neděli asi 15 minut před mší nebo po mši svaté i při různých setkáních na faře.
V knihovně je řada knih s tématikou života křesťanů v muslimských zemích.
Vybrala jsem z nich knihu Cena, kterou zaplatíš od nakladatelství A.M.I.M.S. K vydání ji připravil P. Marek Dunda. Jeho samotného příběh zaujal natolik, že se rozhodl vydat knihu v češtině, i když to nebylo vůbec jednoduché. Musel se pomocí
prostředníka spojit s autorem, který se skrývá ve Francii, a zajistit autorská práva.
Na autora knihy je vyhlášena fatva – v jeho případě rozsudek smrti – za přestup ke
křesťanství. Tímto hrdinou je Joseph Fadelle, člen významné rodiny Músáví z Iráku.
Ten byl otcem vybrán jako vůdce rodinného klanu. Mladý Jusuf se při výkonu vojenské služby seznámil s křesťanstvím a začal pochybovat o správnosti své muslimské víry, až došel k obrácení. Otec ho dal nejprve do vězení, aby si své rozhodnutí
rozmyslel. Při útěku se svou manželkou a dětmi byl Jusuf svými bratry a strýcem
postřelen. Po pobytu v nemocnici se s pomocí jedné řeholní sestry dostal do Francie,
kde se dosud skrývá a čeká ho ten nejtěžší úkol: odpustit svým pronásledovatelům.
Cena, kterou zaplatil za svůj křest, je vysoká. V tomto poutavém příběhu nahlédneme do života lidí v Iráku, do charakteru uvažování muslimů a křesťanů v této ze11

mi. Příběh mladého muslima nás může vést
k zamyšlení, co musí zdejší lidé pro křesťanskou víru
obětovat.
Další knihou s touto tématikou je kniha Děti
Izmaele. Obsahuje asi deset příběhů lidí, kteří žijí
v muslimských zemích a nemohou svobodně vyznávat
svou víru, nemohou uveřejnit svá jména ani fotografie.
Přesto zveřejnili svůj příběh, abychom věděli, že i zde
žijí lidé, kteří poznali Ježíše jako svého osobního Spasitele. Nejzajímavější a také
nejdelší je příběh mladého studenta, narozeného ve fundamentalistické rodině
v Horním Egyptě. Sám prohlásil své rodiče za nevěřící, protože podle něj nežili podle Koránu tak, jak si on představoval. Stal se členem islámské skupiny, nepřátelské
vůči křesťanům. Dostal od emíra za úkol prostudovat Bibli a Tóru a porovnat ji
s Koránem. Nejprve se úkolu bránil, ale po přečtení evangelií, zejména Janova, ve
svých muslimských modlitbách už nenacházel klid. Chtěl se stát křesťanem, ale ti se
ho báli a nechtěli mu nijak pomoci. Začal si tedy kupovat křesťanské knihy
a postupně se obrátil ke křesťanství.
V poslední době mě zaujaly knihy Carla Caretta. Byl to italský mystik 20. století (zemřel r. 1988) a jeho knihy jsou vydávány po celém světě. Nejobsáhlejší knihou je jeho Duchovní deník. Také další jeho knihy, které v knihovně máme, promlouvají ke čtenáři velmi osobně, proto mě také zaujaly. Sám autor rozdělil svůj
život do třech období. První období, do čtyřiceti let, představovaly povinnosti
v rodině a v Katolické akci (objev křesťanského společenství). Druhé období znamenalo vstup do kongregace Malých bratrů Ježíšových, následovala misie a život
v saharské poušti a potom nemoc (život v opravdovém místě pro kontemplaci který
trval deset let). Po návratu nastalo třetí období, založení komunity ve Spellu (období
práce na poušti ulic civilizovaného světa).
Mystika – poušť – to dnešního uspěchaného člověka odrazuje. Co nám může
člověk, žijící dlouho mimo naši civilizaci, říci? To je právě obsahem všech autorových knih. Má pro náš život a pro naše problémy velké pochopení a ze svého života
s Bohem nám může poskytnout mnoho cenných zkušeností a rad. Po vydání každé
knihy byl autor vždy zahrnován řadou dopisů, v nichž mu lidé vytýkají, že žil mimo
naši realitu. V knize Skutečnosti z druhé strany uvádí příběh ruského poutníka.
Z něho čerpá jednoduchou modlitbu pro ty, co nemají čas se modlit. Často ve svých
knihách píše úvahy o jednotlivých blahoslavenstvích a jejich vysvětlení. Spiritualita
Malých bratří Ježíšových ukazuje, že intenzivní kontemplativní život lze vést i uprostřed našeho uspěchaného světa.
Milena Pfaifrová

Společenství v našich farnostech
Přinášíme stručné představení dalších tří společenství a zakončujeme tak miniseriál, který měl za cíl ukázat spektrum života farnosti v těchto skupinkách, jež jsou
podstatným pilířem její energie. Ne všechna společenství jsou momentálně schopna přijímat nové členy, i přesto mohou být inspirací pro ty, kdo chtějí patřit do
nějaké malé skupiny věřících, ve které je možné sdílet a osobně prožívat svou víru: „založit společenství“ je možností, ke které nás volá sám Ježíš, když říká: „Kde
jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20) Nebojte
se v tomto případě požádat o podporu některého z kněží nebo z těch, kdo mají
s takovou situací zkušenosti.
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Společenství dětí
Jsme společenství dětí od 10 do 15 let. Naším cílem je Boží království - na našich
setkáních se tedy snažíme více poznat Boha
Kontakty:
a také rozvíjet přátelské vztahy a poznávat
Terezie Zdislava Cinerová
nová místa. Scházíme se pod vedením P. Uhlítel.: 731 023 901
ře, Terky Cinerové, Kačky Procházkové
e-mail: cinerovaterezie@seznam.cz
a manželů Jiříkových každý měsíc. Jezdíme
P. Jan Uhlíř
na víkendové výlety na fary v blízkém i daletel.: 777 339 233
kém okolí, na cyklovýlety, nebo se setkáváme
e-mail: januhlir@centrum.cz
na v páteční večery na arciděkanství. Naše
společenství je otevřené pro nové členy.
Proč je pro mě důležité společenství?
Protože se můžeme setkávat a utvářet přátelství s našimi vrstevníky. Také
nám umožňuje rozvíjet se dál v naší víře.
Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství?
Byla jsem do něj pozvaná P. Uhlířem, a protože tam začali chodit i moji kamarádi ze školy a jiných společenství, chtěla jsem tam chodit taky. Je to také jediné
společenství v okolí, kam chodí kluci i holky v mém věku.
Co mi přináší být součástí tohoto společenství?
Přináší mi zážitky, přátelství, příležitost k růstu ve víře a také se mi líbí, že
jezdíme na společné cyklovýlety, chodíme do přírody, koukáme na filmy , seznamujeme se s různými světci, hrajeme hry a hlavně tam je vždycky dost jídla .
Terka a Bětka Cinerovy
Společenství mladých rodin
S malými dětmi je náročné najít si společný čas na hlubší rozhovory a modlitby.
Snažíme se o to v úzkém kruhu několika málo rodin: scházíme se jednou za dva týdny k večerní modlitbě a sdílení v našich domácnostech. Z různých důvodů nejsme
nyní schopni mezi sebe přijmout další členy. Kontakt:
Širší společenství však tvoří poměrně Kateřina Grenarová
velký počet rodin a dalších lidí v přibližně tel.: 739 036 987
stejném věku (zhruba 25 – 35 let s mírnými e-mail: brehulka@gmail.com
odchylkami na obě strany). Vyrůstali jsme
spolu ve víře coby někdejší společenství mládeže a zůstáváme v kontaktu. Setkáváme se při různých příležitostech a alespoň jednou ročně společně jedeme na víkendovou duchovní obnovu. Tyto příležitosti k setkání jsou otevřeny nově příchozím.
Proč je pro mě důležité společenství?
Je pro mě inspirací nejen pro duchovní život, a do značné míry i jeho kotvou.
Pomáhá mi uvědomovat si a posilovat mou identitu křesťana a mé místo v církvi
i ve světě, ale také je pro mě důležité jako prostředí, ve kterém mohu bez obav hovořit o svých každodenních radostech i strastech.
Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství?
Jak bylo zmíněno výše, s mnoha lidmi z tohoto společenství jsem prožívala
období dospívání a množství důležitých momentů svého života. Toto společenství
ve svém jádru trvá už řadu let, jen se průběžně mění jeho podoba, a tak je pro nás
přirozené a důležité pokračovat v jeho utváření.
Co mi přináší být součástí tohoto společenství?
Vědomí, že někam patřím, radost z opravdových přátelství, která v některých
případech trvají už mnoho let a překonala různé nepříznivé situace. Duchovní i životní posilu. Konkrétní a hmatatelné zakotvení v širším společenství církve.
Kateřina Grenarová
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Společenství nedávno pokřtěných
Naše společenství vzniklo před dvěma lety. Jeho vznik vyvstal z potřeby skupiny
nově pokřtěných, aby měli možnost se scházet, vzájemně se sdílet, dále upevňovat
svoji víru, mít se s kým poradit, růst
Kontakt:
v modlitbě... Začali jsme jako menší skupinka
Kateřina Šimková
a postupně jsme přibrali další členy. Nyní je
tel.: 723 590 804
nás dvanáct. Scházíme se dvakrát do měsíce
e-mail: katka.simek@seznam.cz
na arciděkanství v Kutné Hoře. V tuto chvíli
již nové členy nepřijímáme. Společenství je založeno na přátelství, vzájemné důvěře
a na osobních vztazích. Tyto zásady se hůře uplatňují v příliš velké či otevřené skupině.
Proč je pro mě důležité společenství?
Být součástí společenství je pro mě důležité, protože se scházím se stejně
smýšlejícími lidmi, se kterými se cítím dobře. Vnímám, že kdybych svou víru žila
osamocená, bylo by to velmi těžké, a v dnešní tak hektické době, řekla bych, skoro
nemožné. Potřebuji přátele, kteří mi rozumí, kteří na mě myslí, kteří se za mě modlí, kteří mi svým životem a svými svědectvími dávají příklad. Každý má jiné schopnosti, jiné dary, a proto se navzájem potřebujeme.
Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství?
Pomáhala jsem s přípravou katechumenů. Když pak katechumeni přijali svátost křtu, bylo mi líto, že už bych se s lidmi, kteří mi přirostli během devíti měsíců
přípravy k srdci, už neměla nadále pravidelně scházet. Když mě otec Jan oslovil, zda
bych nechtěla vést společenství nově pokřtěných, nebylo tak těžké říci ano.
Co mi přináší být součástí tohoto společenství?
Přináší mi radost, dává mi pocítit, že jsem součástí živé církve, dává mi nové
impulsy k tomu, abych o své víře přemýšlela a stále se v ní vzdělávala. V tomto společenství jsem mnohokrát pocítila, že když dávám, tak zároveň i dostávám, a to
mnohonásobně více, než jsem dala já sama.
Ráda bych povzbudila ostatní věřící, aby se postupně ujímali nově pokřtěných. Vnímám, že je to velmi důležité a potřebné. Pro věřící, kteří byli ve víře vychováváni rodiči od raného dětství, jsou některé věci samozřejmostí. Ale pro lidi pokřtěné až v dospělosti, kteří do té doby žili mimo církev, je všechno nové. A období
katechumenátu je příliš krátké na to, aby si stačili vše osvojit. V případě zájmu se
ráda podělím o své zkušenosti s vedením tohoto společenství. Myslím, že není vůbec
nutností, aby vedoucí společenství měl nějakou profesionální přípravu. Důležité je
říci Bohu ano a stále pak prosit o potřebné dary, které ho k této službě uschopní.
Kateřina Šimková
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Pastorační rada farnosti
Jednání pastorační rady farnosti se uskutečnilo 24. dubna. Po zahájení byly vzneseny návrhy na doplnění programu, které byly vzápětí projednány: Zaprvé, padla otázka, zda by nebylo možné a vhodné instalovat v kostele sv. Jakuba velkoplošné obrazovky, na které by bylo přímo přenášeno „dění u oltáře“ tak, aby jej bylo vidět i ze
zadních lavic kostela. Proběhla krátká diskuse, jejíž závěr je, že téma zůstane zatím
v režimu otevřeného návrhu. Zadruhé, byla otevřena diskuse ohledně poplatku za
konání svatebního obřadu ve Svaté Barboře a jeho případné výši (otázku řeší i ekonomická rada farnosti). K dané problematice neexistuje mezi členy pastorační rady
shodný postoj, opět bude potřeba vše důkladně zvážit, konečné rozhodnutí bude na
P. Janu Uhlíři.
Následně se pastorační rada zabývala hlavním úkolem tohoto jednání, přípravou programu farního shromáždění, které proběhlo 13. května. Ten sestával ze tří
hlavních částí (a také tak proběhl):
1. Prezentace ekonomické situace farnosti (připravil Lukáš Kutil), která byla
po skončení farního shromáždění zveřejněna na webu farnosti (www.khfarnost.cz/
ekonomicka-rada).
2. Představení Pastoračního
plánu farnosti (materiál připravil
P. Dmytro Romanovský ve spolupráci
s P. Janem Uhlířem a Kateřinou Grenarovou; na shromáždění jej představil Karel Macek), který byl po skončení farního shromáždění zveřejněn na
webu farnosti (www.khfarnost.cz/
pastoracni-rada).
3. Diskuse, která byla zahájena
předem odevzdanými dotazy (okruhy
byly dány v předchozím vydání zpravodaje). Velká část těchto otázek a
podnětů, vzhledem k tomu, že byly známy již v době přípravného jednání rady, byla
zohledněna při přípravě předchozích dvou částí programu. Následně byl prostor pro
podněty z pléna. Znění otázek a podnětů a stručné reakce pastorační rady budou
rovněž zveřejněny na webu farnosti (www.khfarnost.cz/pastoracni-rada).
-red-

Církevní mateřská škola sv. Jakuba
Léto se nám rychle blíží a my máme na programu spoustu různých aktivit. Chodíme
s dětmi na plavecký výcvik do kutnohorského bazénu, povídáme si o bezpečnosti.
Do mateřské školy přišli policisté, aby dětem pověděli něco o bezpečném chování
v silničním provozu. Děti si mohly vyzkoušet své cyklistické dovednosti na dopravním hřišti. Pro rodiče jsme uspořádali besedu s pracovnicí Červeného kříže První
pomoc u dětí předškolního věku s pracovnicí Českého Červeného kříže.
Na konci dubna nás čekala brigáda na zahradě školky. Počasí bylo trochu vrtkavé, ale vyšlo nám a začalo pršet, až když jsme byli se vším hotovi. Upravili jsme
záhony, ostříhali keře a za odměnu jsme si opekli buřty. Všem rodičům i dětem děkujeme za pomoc.
V měsíci květnu bývá ve školce hlavním tématem maminka a rodina. Druhou
květnovou neděli slavíme Den matek. Děti pro maminky vytvářely přáníčka. Vyda15

li jsme se na výlet do Sklenářova dolíku, abychom natrhali pro maminky kytičky,
vylisovali je a potom jsme je použili při výrobě přání.
Měsíc květen je také měsíc výletů. Letos jsme se vydali na výlet vlakem na
zámek Žleby a do tamní obory. Díky pomoci pana faráře a studentek ze střední odborné školy sociální (nakonec nás bylo 10 dospělých a 26 dětí) jsme celodenní výlet
zvládli výborně. Po cestě třemi vlaky jsme dorazili do parku pod zámkem. Děti se
občerstvily svačinou a hned se vydaly na průzkum parku. Po té nás čekala prohlídka
zámku. Přesunuli jsme se do obory a posilněni obědem jsme se vydali na průzkum,
abychom uviděli bílé jeleny a ostatní zvířata v záchranné stanici. Výlet se vydařil,
pršet začalo až po návratu zpět do Kutné Hory.
V loňském roce jsme začali realizovat projekt Týden v přírodě. Loni nás provázely pohádkové bytosti, letos kniha Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku. Každý den
jsme se vydali s dětmi na Kaňk a objevovali jeho krásy. Udělali jsme pelíšek pro Jácíčka, nasbírali jsme oříšky pro veverku a vylouskali jsme je. Obdivovali jsme stromy a zkoušeli frotovat jejich kůru. Ve školce jsme pozorovali motýly. Nejprve se
nám z housenek změnili v kukly, a potom jsme měli úžasnou příležitost pozorovat
jejich vylíhnutí. Motýly jsme vypustili na louce pod Kaňkem a budeme doufat, že se
sem budou vracet. Poslední den, na který připadal Den dětí, jsme se vypravili vlakem do Hlízova a chtěli jsme dát dětem ten nejhezčí dárek k svátku. Inspirovali
jsme se knížkou: „My jsme se rozhodli dát ti k svátku mnoho věcí… Všechny věci,
celý svět!“
Na konci školního roku se loučíme s našimi předškoláky a vítáme ve školce
nové děti. Ve čtvrtek 14. června od 15:30 jste srdečně zváni na zahradní slavnost
a bohoslužbu (začne v 15:45) na zahradě školky.
Barbora Křivohlavá

Oblastní charita Kutná Hora
Výstava výrobků z recyklovaného materiálu
Oblastní charita srdečně zve na výstavu Recy věci, která se uskuteční od 25. do
29. června v Tylově divadle. Výrobky na výstavu vznikají v EKO tvořivé dílně pro
seniory a osoby se zdravotním handicapem, klienti vytvářejí „ze starého nové“.
K vidění tak budou výrobky z PET lahví, netradiční šperky, ruční papír apod. Podrobnosti k výstavě se dozvíte na našich webových stránkách www.kh.charita.cz.
Pavlína Licková
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Oblastní charita Kutná Hora aktuálně řeší nové prostory služeb pro
zdravotně postižené
Charitní Středisko A+D, které poskytuje služby pro zdravotně postižené, což jsou
sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna a aktivizační služby, již dlouho bojuje s malými a nevhodnými prostory. Služby byly několik let na třech místech, po
zbourání bývalého ČSAD, kde nyní stojí nová sportovní hala, se musely uskromnit
a doslova našlapat do dvou objektů, konkrétně do Tříkrálového domu v Tylově ulici
(rohový dům naproti hotelu Zlatá Stoupa) a do bývalých šaten na „hřišti průmyslovky“ v Puškinské ulici. Tyto prostory však nijak neumožňují rozvoj jednotlivých služeb, přijímání nových klientů je omezené a i stávající klienti musí docházet
v plánovaných časech a ne každý den, protože by se do střediska všichni nevešli. Pro
pracovníky služeb je tato situace hodně náročná a často stresová.
Proto jsme přijali nabídku sester Voršilek na koupi budovy v ulici Jiřího
z Poděbrad, kde začátkem devadesátých let vzniklo církevní gymnázium. Budova
byla již 8 let prázdná, nevyužitá a začínala chátrat. Využili jsme možnosti dotace ze
Strukturálních fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) a podali si žádost pod názvem Plujeme do Přístavu, která zahrnovala koupi
domu, jeho rekonstrukci a vybavení a dále nákup automobilu pro terénní služby.
Náš projekt dostal maximální počet bodů a dotaci jsme získali. V současné době
máme budovu již koupenou a je vybrána firma, která bude provádět rekonstrukci.
Soutěž vyhrála Kutnohorská stavební, s. r. o., za což jsme rádi, protože se jedná
o známou kutnohorskou firmu s dobrými referencemi. Vlastní rekonstrukce domu
začne v červnu letošního roku a bude probíhat do září roku příštího. Poté bude do
konce příštího roku dům vybaven a zahájen provoz sociálních služeb v novém. Služby pro zdravotně postižené občany dostanou po mnoha letech důstojné prostory.
Charitní Středisko A+D se při přestěhování přejmenuje na Středisko Přístav.
V domě je pamatováno i na provoz sousedního parkoviště, a tak zde vzniknou veřejné toalety a malé občerstvení pro turisty.
za oblastní charitu informuje Robert Otruba, ředitel
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Napsali jste...
Most
Jak sluneční paprsek
prozáří husté stromoví,
tak Ty, Pane, pronikáš
do našich duší.
Láska Tvá, nádhera
člověka náhle osloví...
Má snad být krásnější
ráj, který málokdo tuší?

Maria s Ježíšem
jsou pevným mostem,
spojují nebe a zemi.
Kéž po něm kráčíme
jen dál a výš
s bratry a sestrami všemi.
Jana Zelenková

Víkend na faře
V sobotu 24. března v 9:00 jsme se, my, děti z náboženství, sešly na arciděkanství
u Sv. Jakuba. Po přezutí a uložení věcí na přespání jsme si v sále u klavíru povídali
s panem farářem o pánu Ježíši a blížících se Velikonocích. Před obědem byla volná
zábava, kdy jsme si mohli pohrát. Po výborném obědě jsme se všichni vydali na procházku po okolí Kutné Hory. Cestou jsme si s holkama povídaly ovšem možném
a zažily jsme i legraci, když jsme klukům šlapaly na za nimi se táhnoucí dlouhý břečťan. Po návratu byl krátký čas na hraní a malé občerstvení. Poté jsme my, kdo se
připravujeme na první svaté přijímání, začali zdobit svíčky.
Na připomínku poslední večeře Páně jsme prostřeli v malovaném pokoji
u pana faráře na večeři. Tam jsem při jedení chleba cítila, že je to sám Ježíš Kristus!
Po tomto zážitku jsme se nachystali na čtení pohádky a spaní.
Rána jsme se už nemohli dočkat, při mši svaté jsme byli představeni celé farnosti a pak jsme šli i se svíčkami domů. Svíčky nás budou provázet nejméně do
27. května, kdy nás čeká krásný den v Boží milosti, první svaté přijímání! (O něm si
můžete přečíst v příspěvku Anežky a Mileny Krátkých na str. 22 – pozn. red.)
Barbora Truncová
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Mytí nohou na Zelený čtvrtek
Vážení farníci, ráda bych vám přiblížila to, co jste na Zelený čtvrtek v kostele neviděli a neslyšeli. To, co jsme zažili my, sedící na židlích před lavicemi.
Obřad umývání nohou neměl být podle slov pana faráře jen divadelní hrou
o tom, co Pán Ježíš dělal před poslední večeří. Díky otci Janovi, který dal tomuto
obřadu velikou hloubku, to pro nás byl mimořádný zážitek. Pan farář nám polil nohu vodou ze džbánu. Potom rouškou opatrně nohu osušil. Potom ze své ponížené
pozice – klečel na studené dlažbě kostela – vzhlédl a s velikou pokorou a láskou
prosil každého jednotlivě, jménem (byli jsme tam v zastoupení vás všech), za odpuštění, pokud nám někdy ublížil.
Byl to tak silný okamžik, že jsem nenašla slova k odpovědi. Jen jsem mlčky
otci Janovi podala ruku. Mohla jsem říci, že se mi nemá za co omlouvat, nebo také
prosit za odpuštění, čím jsem ublížila já jemu. Nevím, jestli to dokázal někdo jiný.
Hlavně jsem měla panu faráři poděkovat za všechno, co nám svým služebným kněžstvím dává, za rozkvět farnosti atd. Možná však, že bych velikost chvíle pokazila
svým mluvením.
Byla jsem víc než překvapena. Jak víme, svým jednáním umí šokovat papež
František. My jsme byli svědky, že to dokáže i náš pan arciděkan. Vážený pane faráři, děkujeme! Bůh vám žehnej!
Jiřina Urbanová
Komunita iráckých křesťanů v Sedlci
Od roku 2016 rozvíjí farnost Kutná Hora – Sedlec úzkou spolupráci se skupinou
křesťanských uprchlíků z Iráku. Jedná se přibližně o 25 lidí, kteří žijí v Praze a získali zde azyl. Bývalý ředitel organizační složky farnosti, Petr Jakeš, inicioval podporu našich nových přátel v samotných začátcích jejich pobytu v České republice.
Díky intenzivnímu kurzu češtiny většina azylantů naší rodné řeči rozumí,
i když s mluvením je to stále náročné. Domluví se také dobře anglicky. Nejlépe jsou
na tom děti, které se učí velmi rychle. Jeden z prvních kroků farnosti bylo právě poskytnutí finančního příspěvku na asistenty studentů ve školách. Ač se toho zpočátku
pražské školy bály, vznikl unikátní projekt, na který jsou nyní náležitě pyšné. Mladí
z této skupiny mají vynikající studijní výsledky a účastní se různých soutěží.
Problém nastává v práci, kterou je těžké si udržet. Naši Iráčané jsou často
vysokoškolsky vzdělaní lidé, najdete mezi nimi inženýry, doktory, matky od rodin
a seniory. K práci přistupují velmi svědomitě, žádné se neštítí. Jako každý normální
člověk, i oni mají své sny. Sní o novém hezkém domě, kde budou pospolu, o dobré
práci, úspěchu svých dětí a plnohodnotném životě. Možná sní o návratu do své domoviny, přestože většina nemá kam. Domy lehly popelem po bombardování. Na
této komunitě je hezké, že drží při sobě. Rodiny se pravidelně schází v pražském
centru Bridge, kde je zázemí pro různé skupiny lidí a národnosti. Je to příjemné
místo kousek od Václavského náměstí. Minulý rok zde vznikl šatník, kam lidé nosí
oblečení, hygienické potřeby, lůžkoviny, hračky, boty, apod. Největší nedostatek
bývá v nabídce pánské obuvi.
Sedlecká farnost si uvědomuje, jak je náročné zapadnout do společnosti s rozdílnou kulturou a jazykovou bariérou, proto několikrát do roka zve azylanty do Kutné Hory na setkání. Všichni jezdí do Kutné Hory opravdu rádi, i když ne každému to
vždy vyjde. Poslední návštěva v Sedlci proběhla 6. května letošního roku. Iráčanů
přijelo zhruba dvacet. Poprvé se připojily i obě koordinátorky projektu, Petra s Ivetou. Jelikož se blížil druhý květnový státní svátek, spousta farníků odjela na prodloužený víkend. Program tedy proběhl komorně v podkroví informačního centra.
Místo oběda v rodinách jsme trávili celý den společně. Posilněni mší svatou jsme
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se zastávkou v kostnici absolvovali výšlap až na Kaňk. Vidina Havířské boudy a tamního oběda byla motivací nejednoho z poutníků. Počasí nám přálo, proto jsme se
svezli mikrobusem k chrámu svaté Barbory, kde mohli naši přátelé vystoupat i na
empory. Pár fotek z vyhlídky od Jakuba a šup na vlak. Návštěvy se účastnil i nejstarší člen skupiny, 81letý tatínek pana Firase, který přijel do ČR teprve začátkem dubna. Ač tento dědeček působí pozitivně a vyrovnaně, setkání s rodinou na letišti bylo
velmi emotivní. Svého syna a snachu viděl po třech letech. Poté, co mu zavraždili
manželku, žil v Iráku celou dobu sám v naději ve shledání. Všichni jsme s radostí
přáli Rianovi, který úspěšně složil srovnávací doktorské zkoušky z medicíny v češtině. Klobouk dolů! Každý má svůj osobitý příběh, který nelze slovy plně vyjádřit.
Jestli se s námi chcete podílet na tvoření nových příběhů, přátelství, vztahů,
nebo se jen kulturně obohatit, jste srdečně zváni na další setkání s Iráčany, které
proběhne 23. září na farním dnu v Sedlci.
Vendula Katona Krůlová
Život v Duchu podle P. Ernsta Sieverse: Moje zkušenost, aneb co jsem si
uvědomila
Prožila jsem devět týdnů plných překvapení, zjištění, odhalení. Poznala jsem i bolest. Poznala jsem lásku, pochopení a štěstí. Je toho mnoho, co bych vám chtěla sdělit, zkusím ale napsat jen to nejdůležitější.
Celý seminář Život v Duchu mě posunul blíže k Pánu Ježíši. Díky semináři
jsem si uvědomila, že mám své místo v církvi, že jsem vítána, že jsem milována Bohem. Získala jsem vnitřní jistotu, díky které jsem připravena přijímat výzvy, které
od Pána dostávám.
Do semináře jsem vstoupila plná očekávání, otevřená přijímat vše, co přijde.
Během devíti týdnů jsme četli připravené texty, každý den krátký úryvek z Písma.
Každý den jsem si našla chvíli jen pro nás dva – pro Boha a pro mě –, postupně se
prohluboval náš vztah a já jsem stále více cítila, že jsem v přítomnosti Otce, v přítomnosti svatého Ducha. Na čtení jsme byli připraveni krátkou přednáškou od vedoucích semináře, otce Jana Uhlíře a Marušky Slavotínkové. A následně jsme o čtených textech společně rozjímali a snažili se pochopit a vcítit se do vnímání druhých.
Během semináře jsme prožili tři nádherné obřady. Prvním obřadem byla kající bohoslužba, při níž jsme přijetím svátosti smíření mohli znovu zaměřit svůj život na
Ježíše, Pána svého života. Druhý obřad byl modlitbou za vylití Ducha svatého a třetí
obřad nese výmluvný název bohoslužba rozeslání.
Pochopila jsem význam Ducha svatého a nutnost objevovat dary, které jsem
od Pána dostala, a cíl, ke kterému mám směřovat, jak se o své dary dělit ve společnosti, v církvi. Uvědomila jsem si, že jsem na cestě a že přizvat Pána Ježíše plně do
svého života je těžký úkol. Objevila jsem ale také poklady, které jsem připravená
darovat dál.
Na závěr mi dovolte, abych se s vámi podělila o modlitbu, kterou jsme seminář zahájili: „Otče, vylej svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou
slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost
pro Tvou službu, aby Tvoje láska rostla v našem středu a aby přišlo Tvé království,
skrze Krista našeho Pána. Amen.“
Kristýna Drahotová
Tato duchovní obnova byla určena zejména pro společenství nedávno pokřtěných.
V příštím školním roce bude nabídnuta i dalším zájemcům z farnosti.
Noční putování (nejen) kutnohorské mládeže
V sobotu 26. května, na svátek sv. Filipa Neriho, vyrazilo společenství nejen kutnohorské mládeže na noční putování delle sette Chiese. Tato tradice putování po sedmi hlavních bazilikách města Říma pochází již ze 7. století. Ale byl to právě
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sv. Filip Neri, který toto putování v 16. století obnovil a dal mu podobu, jakou známe dnes. V Římě jsou do tohoto putování zahrnuty baziliky sv. Petra, sv. Pavla za
hradbami, sv. Šebestiána, sv. Kříže, sv. Vavřince za hradbami, sv. Jana v Lateránu
a Panny Marie Sněžné. A protože i v našem městě je větší koncentrace kostelů –
a naše mládež letos v červnu putuje do Říma, kde bychom však tuto pouť nestihli
absolvovat – aplikovali jsme toto putování na naše kutnohorské kostely. Noční pouť
jsme zahájili ve 21:30 v chrámu sv. Barbory, dále jsme putovali do kostela Nejsvětější Trojice, katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, na poutní trase byl také
kostel sv. Vavřince na Kaňku, kostel Všech svatých, kostel Matky Boží na Náměti
a kostel sv. Jakuba, kde jsme naši pouť kolem třetí hodiny ranní zakončili. Pouť nebyla zrovna nejjednodušší, ušli jsme něco přes 14 kilometrů! V každém kostele proběhla modlitba tematicky zaměřena na místu, kde jsme se zrovna nacházeli, dále
pak zpěv a modlitba žalmu. Snad se pouť všem účastníků líbila a třeba někdy zase
využijeme té krásné skutečnosti, že v našem městě máme víc než dva kostely .
Tuto pouť jsme obětovali nejen za potřeby naše, ale i na úmysly našich farností.
Dmytro Romanovský, kaplan
Příprava a první svaté přijímání
„Myslíte, že by se Anežka chtěla letos připravovat na první svaté přijímání?“ Tato
otázka otce Jana v telefonu vše odstartovala. Podobně to asi bylo i jinde, protože se
nakonec na arciděkanství sešlo deset dětí i s rodiči z naší a sedlecké farnosti. Pod
vedením otce Jana a katechetky Aleny společně hledali odpovědi na otázky týkající
se křtu, desatera, hříchu, milosrdenství a samozřejmě eucharistie. Děti měly možnost zažít víkendové společenství, na kterém pro ně byla připravena sederová večeře
(viz příspěvek Báry Truncové na str. 19 – pozn. red.), byly představeny ve farnosti
a prožívaly určitě i doma těšení se a přípravy, které vyvrcholily poslední květnový
víkend první svátostí smíření a slavnostní bohoslužbou, při které poprvé přistoupily
ke svatému přijímání.
Jak to viděla Anežka? „Líbilo se mi všechno. Hlavně první svaté přijímání,
protože jsme vlastně dostali Pána Ježíše. Měla jsem taky radost, že jsme si vyrobili
na začátku přípravy vlastní svíčku, kterou jsem si pak doma zapalovala. Hezká byla
i poslední večeře Páně.“ (Byla to jenom připomínka Večeře Páně, ale sedět tam
s Pánem Ježíšem, to by bylo teprve něco…)
Za sebe musím říct, že je moc hezké sledovat momenty, kdy děti hledají a nacházejí podle mě mnohdy inspirativní odpovědi a začínají se i ve víře „stavět na
vlastní nohy“. A tak je tu i prostor pro rodiče trochu se nad sebou zamyslet. Např.
„Mami, měla bych odpouštět každýmu?“ – „Anež, to by bylo moc fajn.“ – „Ale mami, tys neměla dva bráchy!“ – „?... No, víš je dobrý se umět usmířit, i když s někým
právě nevycházíš.“ – „Ale to je těžký… A tobě to jde!?“
Pěkné bylo vidět, jak se těšení a možná i trochu obavy před první svátostí
smíření mění v radost. Ta vyvrcholila pro děti nezapomenutelnou a pro rodiče (proč
to nepřiznat) i dojemnou sobotní a nedělní slavností.
Chceme děkovat Pánu za naše děti, otci Janovi a Alence za jejich osobité doprovázení a ostatním rodičům a dětem za hezké společenství. Dík patří i všem, kteří na děti
mysleli v modlitbě. (A že jich jen podle lístků na modlitebních stromech nebylo málo!)
Jirkovi, který se s námi připravoval, ale nedělní mše se nemohl zúčastnit, přejeme brzké uzdravení a těšíme se, že i on tuto slavnost brzy (snad i společně s námi)
prožije.
Anežka a Milena Krátké
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Rozhovor se Zdenou Hlavinkovou
Zdena Hlavinková (na
snímku s manželem
Jiřím) je aktivní členkou naší farnosti už
dlouhé roky. Posledních pár let, která tráví v důchodu, se však
životu našeho společenství věnuje opravdu
intenzivně: tvoří květinovou výzdobu v kostele, působí v pastorační radě, v letošním roce chystá týdenní letní
program pro děti; také se angažuje v komunální politice a snaží se v ní prosazovat křesťanské hodnoty. O všech těchto věcech je následující rozhovor.
Již dlouhé roky jste s manželem
členy Hnutí fokoláre. Toto společenství jste právě vy představila
v loňském listopadovém vydání
Zpravodaje, a tak se vás nebudu
ptát, proč jste se pro něj rozhodli
nebo co tato spiritualita obnáší.
Zeptám se ale: Dalo by se říci, že
fokoláre utvářelo a utváří váš pohled na církev, na společenství
farnosti a na vaše místo v nich?
Jak?
Když jsem poznala toto hnutí, tak jsem
prožila novou konverzi. Získala jsem
nový pohled na rodinu, církev a svět
kolem nás. Pochopila jsem, že nestačí
pouze Boží slovo číst, meditovat, ale že
je potřeba ho také žít v každé chvíli svého života v prostředí, ve kterém se zrovna nacházím. Díky tomu, že jsem součástí tohoto společenství, jsem mohla
zažít, že skrze vzájemnou lásku můžeme
dát Bohu prostor, aby on byl mezi námi,
a pak už netvoříme my, ale je to on, kdo
nás vede a dává nám světlo do určitých
situací. Když se dívám zpět na svůj život, tak vidím, že moje cesta vedla tam,
kam bych asi ze své přirozenosti nikdy
nesměřovala, a já to chápu tak, že mě
tam poslal Bůh.
Měli jsme s manželem štěstí
v tom, že jsme oba tuto spiritualitu po-

znali ve stejnou dobu a že jsme ji oba
přijali a snažíme se ji podle svých možností žít.
Tuším, že jen co jste odešla do důchodu, zapojila jste se do služby
výzdoby farního kostela a chystáte pro něj květinové vazby. Co pro
vás tato činnost znamená? Proč
jste se pro ni rozhodla? A našla
jste v ní třeba něco, co vás překvapilo?
Výzdobě kostela se věnuji asi šest let,
možná i déle, nevím to přesně. Je to
zvláštní, ale o aranžování květin jsem se
začala zajímat mnohem dříve a dokonce
jsem absolvovala i jeden kurz, kde jsem
se naučila základy. Zajímala mě i výzdoba kostela, ale neměla jsem dostatek
sebevědomí ani odvahy o takové službě
uvažovat. Když paní Karelová ze zdravotních důvodů přestala kostel sv. Jakuba zdobit, nenašel se nikdo, kdo by pokračoval. Tak jsem se přihlásila. Ze začátku mi to moc nešlo, je to náročné na
čas a namáhavé. Pak jsem si ale řekla, že
to přece nedělám kvůli sobě, ale k větší
slávě Boží, a to mi pomohlo, abych se na
věc dívala s odstupem. Baví mě to a dělám to, jak nejlépe umím. Někdy se výzdoba podaří, jindy, přes veškerou
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snahu, to není ono. Začátkem letošního
roku jsem byla požádána, abych převzala výzdobu v chrámu sv. Barbory. O květiny u Sv. Jakuba se stará Eva Kurcová
a Jitka Truncová mladší, u Matky Boží
zdobí Monika Trdličková. Jsem vděčná,
že se přihlásily další ženy ochotné převzít tuto službu a že to není záležitost
jednotlivce, ale že společně hledáme
nejlepší způsob, jak květinami zdůraznit
liturgické období a svátky slavené uprostřed našeho farního společenství.
Od roku 2016 jste v pastorační
radě naší farnosti, což je zcela
jiný druh práce než například
právě zdobení kostela. Jak prožíváte tuto službu? V čem podle vás
spočívá hlavní úkol pastorační
rady u nás v Kutné Hoře?
A k jakým cílům by podle vás měla rada, ale hlavně celá farnost,
směřovat? (Mám na mysli mimo
jiné modlitby za potřeby členů
farnosti, vhazované do džbánků v
kostelích, které jste s manželem
navrhli a zrealizovali…)
Působení v pastorační radě je pro mě
služba, ale také škola života. Učím se být
trpělivá, pokorná, ztrácet svoje představy, nemyslet jen na sebe a mít radost
z úspěchů a nápadů druhých. Někdy se
mi to vůbec nedaří, ale přesto si myslím,
že za tu námahu to stojí. Vidím také úsilí ostatních členů a velmi si toho vážím.
Hlavní úkol pastorační rady spatřuji v tom, abychom pomáhali vytvářet
takovou farnost, ve které se všichni budeme cítit jako v rodině. Důležitá je pro
mě formace v křesťanském způsobu života, abychom byli vybaveni k tomu,
přinášet evangelium do světa. V naší
farnosti již běží různé způsoby evangelizace navenek, a to je dobře; možná trochu zaostáváme v té vnitřní evangelizaci
uprostřed farnosti.
Kutná Hora je specifická v tom,
že má mnoho památek, které je třeba
opravovat, také provozuje cestovní ruch
a vydělává oproti jiným farnostem znač-

né finanční prostředky. Jsem pro otevřené a transparentní představení naší
farnosti i v ekonomických záležitostech.
Přála bych si, aby veřejnost byla vhodným způsobem obeznámena s tím, co se
v naší farnosti děje, kolik vyděláváme
a kam tyto prostředky investujeme. Pro
mě je také důležité to, jak pečujeme
o své zaměstnance a jak využíváme potenciálu farníků, jejich odborných znalostí, abychom co nejlépe naplnili své
poslání.
A teď ještě k té modlitbě. S manželem jsme si říkali, že by bylo velmi
pěkné sdílet konkrétně potřeby, prosby,
ale i radosti druhých, a to tak, že ten,
kdo prosí o modlitbu, napíše alespoň
své křestní jméno, nebo jméno člověka,
na kterého chceme pamatovat. Když pak
tyto prosby, díky či chvály předkládáme
v modlitbě, vidíme za nimi konkrétního
člověka, kterého něco trápí nebo těší.
Zatím se tato idea nenaplňuje a na lístečcích se převážně objevují jen obecné
prosby nebo chvály, za které se modlíme
i při mši svaté. Ale i tak si myslím, že to
má smysl, protože navzájem o sobě víme a víme, že každý den se nás společně
modlí kolem čtyřiceti.
Letos jste přišla s myšlenkou
uspořádat farní „příměstský tábor“ pro děti a také jste se ujala
její realizace. Co si pod tím můžeme představit? Je o takovou nabídku zájem?
Mojí hlavní motivací bylo, abychom pomohli rodičům, kteří pečují o děti a musí o prázdninách chodit do práce. Znám
to ze své vlastní zkušenosti. Prázdniny
jsou dlouhé, dovolená krátká a já hledala možnosti, kde by děti mohly být, zatímco my s manželem budeme v práci.
Také si myslím, že děti mohou společně
prožít malý kousek prázdnin jinak, než
třeba s rodiči nebo prarodiči a zažít
i pěkné společenství. Program bude pestrý: sport, hry, výtvarné a rukodělné
dílny, katecheze.
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Jsem vděčná za to, že mládež
v naší farnosti projevila zájem se o děti
starat, vůbec jsem ji nemusela přemlouvat. Dostala jsem i další nabídky od dospělých, kteří chtějí pomoci, všem moc
děkuji. Zatím jsem příliš velký zájem
rodičů nezaznamenala. Letos se bude
jednat o takový zkušební projekt, uvidíme, zda o tuto službu bude v budoucnu
zájem.
Dlouhodobě se také věnujete politice, aktuálně jste předsedkyní
místního
výboru
KDU-ČSL
v Kutné Hoře. Jak vnímáte, že
jsou politická témata přijímána
mezi věřícími? Proč jsou důležitá
pro vás osobně? A jak prožíváte
přípravu na blížící se komunální
volby?
Teď se musím pousmát, fušuji zkrátka
do všeho, takový Ferda Mravenec, práce
všeho druhu.
Pravda je ale docela prozaická.
Veřejný život mě zajímal vždy, protože
cítím zodpovědnost za tento svět, který
nám Bůh svěřil, a do něj patří i politika.
Vím, že nemám dar být dobrou političkou, a přesto v politice působím, aniž
bych o to nějak usilovala. Zaznamenali
jsme to asi všichni, ale o působení ve
veřejném životě je velmi malý zájem.
Mezi věřícími někdy převládá názor, že
„politika je špinavá věc, která se mě netýká a nezajímá mě, protože stejně nic
pořádného neprosadím“. Svým nezájmem tak dáváme prostor lidem, kteří
vstupují do politiky ne proto, aby pomáhali a hledali vhodná řešení, ale protože
sledují své vlastní zájmy. Pokud se nebudou angažovat slušní lidé se zájmem
o druhé, pak opravdu nemůžeme nic
dobrého prosadit.
V Kutné Hoře jsem předsedkyně
KDU-ČSL, protože naše členská základna stárne a těch lidí, kteří by měli čas
a chuť se věnovat politice, je velmi málo.
Jsem vděčná, že alespoň pár mladších
lidí v našich řadách je, ti převzali zodpovědnost a budou kandidovat do měst-

ského zastupitelstva. Pak jsem oslovila
i lidi, kteří nejsou členy strany, a oni
kandidaturu přijali. Všechny moc prosím, aby pečlivě zvážili, komu dají svůj
hlas v nadcházejících komunálních volbách.
Na závěr ocituji papeže Františka:
„Nikdo z nás nemůže prohlásit: ‚To se
mě netýká, protože vládnou ti druzí…‛
Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit,
aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik
je to pro mě možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších
forem milosrdné lásky, protože je to
služba obecnému dobru. Nemohu si
tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí
musí něco věnovat.“
Když se podívám na všechno,
o čem byla doposud řeč, a uvědomím si navíc, že máte devět vnoučat, s nimiž trávíte také dost času,
nedá mi to se nezeptat: Jak si užíváte důchod? Odpočíváte někdy?


Důchod si užívám moc, cítím se svobodná a Bůh mi zatím dopřává zdraví,
fyzickou i duševní sílu, abych mohla být
občas užitečná. Pro své děti i vnoučata
se snažím být k dispozici, kdykoli mě
potřebují, ale jinak se nevnucuji. Odpočívám ráda a i dost často, někdy se oddávám nicnedělání a pak si vyčítám, že
jsem promarnila čas. Když jsem ještě
pracovala, tak jsem si říkala, jak se budu
v důchodu věnovat ručním pracím, které mě vždycky bavily, ale nikdy na ně
nezbývalo mnoho času. Když už se do
toho výjimečně pustím, tak zjistím, že
už na šití špatně vidím, z pletení že mě
bolí záda a že už vlastně nemám ani tu
šikovnost, kterou bych si představovala.
Tak se pomalu připravuji na to opravdové stáří a obdivuji všechny staré lidi,
kteří i přes svou bezmocnost mají jiskru
v oku, moudrost a jsou darem pro ostatní.
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Kalendář akcí
Po

11. 06.

Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

St

13. 06.

Modlitby matek (17:00 – arciděkanství)

St

13. 06.

Koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel sv. Jakuba)

St

13. 06.

Biblická hodina – poslední hodina v tomto školním roce
(19:00 – církevní gymnázium)

Čt

14. 06.

Zahradní slavnost CMŠ (15:45 – mše svatá na zahradě školky)

Pá

15. 06.

Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 17. 06.
Čt

Kartička na četbu Starého zákona

21. – 30. 06. Pouť mládeže do Říma

Ne 24. 06.

Sbírka na charitu

Ne 24. 06.

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

Ne 24. 06.

Poutní mše svatá na Nové Lhotě (11:00)

Pá

29. 06.

Zakončení školního roku CG (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

29. 06.

Slavnost sv. Petra a Pavla (18:00 – kostel sv. Jakuba)

04. – 13. 07. Tábor Slunečního kmene

Čt

05. 07.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

06. 07.

Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

06. 07.

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

So

07. 07.

„Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

Pá

13. 07.

Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 15. 07.

Pouť v Křeseticích (9:00)

20. – 29. 07. Chaloupka družiny Concordia
Pá

20. 07.

Noční koncert a prohlídka při svíčkách na Gruntě (20:00)

21. – 22. 07. Oslava svátku sv. Jakuba
Ne 22. 07.

Slavnostní poutní mše svatá (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 22. – 28. 07. Putování Camino 2018
Ne 29. 07.

Kartička na četbu Starého zákona

Ne 29. 07.

Poutní mše svatá v Paběnicích (10:45)

Pá

03. 08.

Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

03. 08.

Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba)
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So

04. 08.

„Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

Čt

09. – 20. 08. Farní výlet do Irska

St

15. 08.

Poutní mše svatá v kostele Matky Boží Na Náměti (18:00)

Pá

17. 08.

Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba)

20. - 24. 08.

Prázdninové společenství dětí („příměstský tábor“)

So

25. 08.

Noční koncert a prohlídka při svíčkách na Gruntě (20:00)

So

25. – 29. 08. Cykločundr

Ne 26. 08.

Kartička na četbu Starého zákona

Pá

Pouť seniorů do Malých Svatoňovic

31. 08.

Ne 02. 09.

Sbírka na církevní školství

Ne 02. 09.

Dětská mše svatá spojená s žehnáním školákům

Ne 02. 09.

Poutní mše svatá v Chlístovicích (9:00)

Ne 02. 09.

Posvícení v Hraběšíně (10:45)

Po 03. 09.

Zahájení školního roku CG a CMŠ (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

07. 09.

Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

07. 09.

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

So

08. 09.

„Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel Matky Boží)

Ne 09. 09.

Posvícení v Nové Lhotě (10:45)

Ne 09. 09.

Zahájení projektu Katedrály pomáhají katedrále: České varhanní
duo A. E. Petříčková a V. Darebný (16:00 – chrám sv. Barbory)

Ne 09. 09.

Poutní mše svatá na Roztěži (9:00)

So

Mše svatá u příležitosti 25. výročí CG (10:00 – kostel sv. Jakuba)

15. 09.

Ne 16. – 18. 09.

Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově

Út

18. 09.

Jednání Pastorační rady farnosti (18:00 - arciděkanství)

So

22. 09.

Večer chval (19:00 – Křesetice)

Ne 23. 09.

Poutní mše svatá v Třeboníně (10:45)

Ne 23. 09.

Farní den v Sedlci (návštěva iráckých křesťanů)

Út

25. 09.

Začátek výuky náboženství

St

26. 09.

Setkání seniorů (16:00 - arciděkanství)

So

29. 09.

Koncert Katedrály pomáhají katedrále: M. Hanuš a J. Luštinec
(19:00 – katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci)

Ne 30. 09.

Sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče
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