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Milí farníci,
naše příprava na misijní měsíc říjen vrcholí a já věřím, že naše úsilí přineslo a přinese užitek. Za nejdůležitější považuji změnu našeho smýšlení. Snad jsme se alespoň
trochu přestali strachovat, zda správně konaná evangelizace není kampaň, manipulace či přesvědčování ustrašených lidí. Snad jsme pocítili a pochopili, že je to projev
Boží i naší lásky k těm, kteří jsou otevřeni hledání a touží po naplnění života nebo
potřebují Krista, aby dokázali odpustit, překonat těžkosti
či najít vnitřní uzdravení. Snad jsme poznali, že není
možné evangelizovat bez modlitby, a snad jsme i trochu
více zatoužili, aby naši blízcí přijali či rozvíjeli dar víry.
Abychom nezůstali pouze u teoretizování, poprosil
jsem vás v srpnu, abyste zvážili, zda vás Pán nevolá
k prohloubení duchovního života v semináři Život
v Duchu, nevede vás k pozvání někoho známého do kurzu Alfa či intenzivnější modlitbě za sebe a ostatní, kdo
budou evangelizovat slovem či životem.
Misijní měsíc říjen bude v naší farnosti ve znamení
dvou událostí: modlitby Živého růžence za misie a posvícení v kostele sv. Jakuba. Oslavu posvícení jsme se rozhodli uchopit tak, abychom
mohli druhé pozvat na návštěvu do našeho společenství a dovolit jim přímo či nepřímo nahlédnout do našeho života, který zahrnuje i starost o ně a celé naše město.
Proto bych vás rád poprosil, abyste našli odvahu a pozvali své sousedy a známé. Využijte k tomu letáček s přehledem víkendového programu, jenž bude k dostání
v kostele a na webu farnosti, ale doplňte ho pokud možno osobním pozváním a nabídkou, že své hosty v případě zájmu doprovodíte. Pokud někoho pozvete třeba na
mši svatou, musíte se s ním sejít před kostelem a citlivě ho uvést dovnitř, třeba
i během liturgie vysvětlovat, co a proč má dělat. Citlivost a trpělivost je základním
předpokladem. Musíme respektovat osobní svobodu druhých a zároveň opustit své
vlastní představy a dát prostor Boží milosti. 
Podrobnější informace o průběhu Misijního října 2019 v naší farnosti najdete na
následujících stránkách. Věřím, že Pán bude v našem společenství působit a budeme
stále hlouběji poznávat, že předávání víry není pouhá povinnost, ale v první řadě
radost a obohacení pro náš život s Kristem i druhými lidmi.
Žehná P. Jan Uhlíř

Misijní říjen 2019
Na základě papežovy výzvy usilujeme v letošním roce o prohloubení a posílení naší misionářské identity. Aktivit a podnětů, které nám v tom mají pomoci, se v naší
farnosti rozvinula celá řada – ať už tradičních, jejichž prostřednictvím se snažíme
evangelizovat již delší dobu a které jsme se letos snažili znovu hlouběji připravit
a prožít, nebo nových, které vznikly právě letos, jako odpověď na Františkovo povzbuzení. Vrcholem (ale ne koncem) našeho úsilí má být Misijní říjen 2019.
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Kontakt na kněze
Pokud máte zájem o duchovní rozhovor či
setkání s knězem, chcete navázat kontakt
s naším společenstvím nebo se třeba jen
zeptat na cokoli ohledně křesťanství, neváhejte využít tyto kontakty:
P. Jan Uhlíř, ar ciděk an
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz
P. Dmytro Romanovský, k aplan
tel.: 603 565 676
e-mail: dmytro.romanovsky@khfarnost.cz

Modlitby za ulice
Modlitby za ulice jsme zahájili na začátku května.
Jejich cílem bylo postupně projít všemi ulicemi
našeho města a v modlitbě se přiblížit k těm, ke
kterým nás Bůh posílá. Koncem srpna zbývalo
v seznamu posledních devět ulic, takže lze konstatovat, že jsme dosáhli vytyčeného cíle. Kartičky
s názvy ulic již tedy v kostele nenajdete, aktivita
jako taková však nekončí. Instalace se stuhami
bude stát u Svatého Jakuba až do říjnového posvícení, takže se nadále můžeme vydávat do ulic,
modlit se za ty, kdo v nich žijí či pracují, a své
modlitby zhmotňovat v podobě zavěšených stuh.
Na posledním listu tohoto vydání Zpravodaje najdete letáček, který zachycuje průběh celé aktivity;
můžete si připomenout, jak probíhala, případně
stránku oddělit a předat dál, třeba právě lidem, na
které jste mysleli či myslíte ve svých modlitbách.
Modlitby za ulice budou slavnostně zakončeny při
posvícenské mši svaté u Svatého Jakuba, v neděli
20. října.
-redŽivý růženec
Po celý říjen, měsíc Panny Marie, se budeme na
úmysl misijního apoštolátu našich farností modlit
Živý růženec. Kdokoli z nás se může stát jeho součástí, a to tak, že se zaváže ke každodenní modlitbě
vybraného desátku. Každých pět přihlášených jednotlivců nebo rodin tak dá dohromady jeden růženec.
Koordinátorem Živého růžence je P. Dmytro
Romanovský, u kterého je potřeba se do 20. září
zapsat a který následně vytvoří skupiny a každému
přidělí příslušné tajemství. K přihlášení tedy využijte jeho kontakty, tel.: 603 565 676, e-mail:
dmytro.romanovsky@khfarnost.cz.
-redPosvícenský víkend
Jistě ne náhodou v říjnu slavíme také posvícení
farního kostela, ke kterému již pár let patří také
terénní závod Běh pro zvon. Pastorační rada proto
rozhodla, že právě na posvícenský víkend, 19. a 20.
října, budeme směřovat i završení misijního roku.
Otevřený kostel. Po celý víkend bude farní kostel sv. Jakuba přístupný tiché návštěvě, zastavení a modlitbě. V sobotu bude otevřen od 10
hodin dopoledne až do půlnoci, v neděli zůstane
otevřený po skončení mše svaté až do ukončení
běžeckého závodu, tedy asi do 17:00.
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Sobotní večer: pouť po trase závodu a modlitba v kostele. V sobotu večer se vydáme na pěší pouť po trase nedělního závodu. V 18:30 se sejdeme pod lípou
u kostela sv. Jakuba a vyrazíme na cestu ulicemi, pěšinami a stezkami, po kterých
o den později poběží závodníci Běhu pro zvon. Letošní závod bude věnován třiceti
letům svobody v naší zemi, a tak budeme právě v sobotu večer procházet jeho trasu
s myšlenkami na význam svobody v naší společnosti, ale také v našich osobních životech a v našich duších. K putování jsou zváni úplně všichni: můžeme pozvat své
přátele a známé, věříme také, že se přidá většina nedělních závodníků, pro které
bude pouť určitým druhem přípravy na samotný běh. Fyzicky ovšem nebude nijak
náročná, půjdeme pomalu a pouze tříapůlkilometrovou trasu, takže vyrazit mohou
i ti, kdo si na samotný závod netroufnou. Ti, kdo nemohou nebo nechtějí putovat po
trase závodu, mohou zůstat v kostele s modlitbou za všechny poutníky, závodníky
a také za celé naše společenství, aby bylo místem opravdového setkávání lidí
s Bohem. Pouť bude zakončena v kostele krátkým obřadem a nabídkou individuální
přímluvné modlitby. Zhruba v 21:00 bude na oltáři vystavena Nejsvětější svátost
a až do půlnoci bude možnost se před ní tiše modlit.
Mše svatá. Neděln í posvícenská m še svatá (o d 9:00) je vrcholem celého víkendu – a vzhledem k tomu, jaký význam chceme tomuto víkendu přiložit, bude tato bohoslužba také vrcholem celého misijního roku. Proto na ni pozvěme své
příbuzné, sousedy, kolegy a známé. Nesmíme však zapomenout, že liturgie je pro
lidi, kteří ji neznají, často velmi nesrozumitelná a že návštěva bohoslužby je může
dokonce uvádět do rozpaků. Přidejme proto k pozvání na mši také nabídku, že svého hosta doprovodíme a třeba mu i vysvětlíme, jak jednotlivým částem obřadu sami
rozumíme a co nám dávají. Při této bohoslužbě bude slavnostně zakončena aktivita
Modlitby za ulice. Po mši svaté bude příležitost si popovídat u kávy nebo sklenky
vína.
Běh pro zvon. V neděli odpoledne pak již podle osvědčeného scénáře odstartuje Běh pro zvon. Letošním tématem je svoboda, kterou v naší zemi již třicet let užíváme, ale o kterou je stále potřeba bojovat a vytrvale usilovat. Běžecký závod je
symbolem tohoto úsilí a také jeho oslavou. Start i cíl závodu bude pod lípou u kostela sv. Jakuba, trasy budou připraveny v délce 3,5 a 10 kilometrů.
Ve 13:00 bude otevřena prezence závodníků, ve 14:00 odstartují první běžci. Mezi nimi letos opět najdeme skupinku, která poběží s cílem upozornit na veřejnou
sbírku na pořízení auta pro charitní Středisko Na Sioně. V 15:10 začne prezence pro
dětský závod, ten odstartuje v 15:30. Po 16. hodině by měli být známi vítězové všech
kategorií. Podrobné propozice běhu i možnost online registrace najdete na webu
khfarnost.cz/aktivity.
-redMisijní rok a logo farnosti
Při úvahách o naší misijní aktivitě jsem si několikrát vzpomněl na logo farnosti a na
těžkosti s jeho zrodem. Nevím, zda si vybavíte článek v prvním zpravodaji roku
2017, kde bylo logo představeno, ale dovolte mi, abych se s vámi podělil o významy
a odkazy, které v něm stále nacházím.
Především se jedná o tvar kruhu, symbol společenství církve a také symbol Eucharistie, která nás v toto společenství spojuje a dává nám sílu vytrvat na cestě ke Kristu a za Kristem. Přítomnost Krista uprostřed nás
je vyjádřena také křížem. Při pozornějším pohledu nám neunikne, že
kříž je zakončen gotickými liliemi připomínajícími naše předky, kteří
nám zanechali nejen krásné stavby, ale i víru v Krista. Kříž samozřejmě může i odkazovat na nový kříž věže kostela sv. Jakuba, který
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když odráží paprsky slunce, stává se zářícím kruhem. Kříž nevisí ve vzduchoprázdnu; je umístěn na střeše chrámu sv. Barbory, podle níž naši farnost lidé zvenčí nejvíce znají. Tvar střechy připomíná i naši cestu ke Kristu na kříži. On nás táhne vzhůru do společenství s Otcem: a není jiné cesty do Boží náruče než skrze Kristovu oběť.
Cesta vystupující z kruhu, jehož obvod přerušuje, navíc poukazuje na výzvu k otevřenosti našeho společenství. Kruh není uzavřen, a to proto, aby se každý, kdo
k nám touží přijít, cítil přijatý a mohl se s námi vydat na cestu do Božího království.
Právě tato otevřenost – ochota přijmout a také doprovodit druhé ke Kristu – se
mi nejčastěji připomíná v tomto roce. Logo farnosti má vyjadřovat naši identitu a je
pozoruhodné, v jaké rozmanitosti a hloubce se mu to daří. Dívat se na logo naší farnosti znamená vnímat nezbytnost shromažďovat se kolem Eucharistie. To máme
činit jak při mši svaté, kdy se Ježíš odevzdává nám, ale také při modlitbě a adoraci,
ve které můžeme Ježíši odevzdat sebe a všechny své úmysly a úsilí. Tím má totiž
jakékoliv naše konání začínat. A nejen to evangelizační… Kéž se nám i toto postupně
daří naplňovat.
P. Jan Uhlíř

Z farní kanceláře
Zaměstnanci farnosti
V Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora v současnosti pracuje celkem 17 zaměstnanců. Během uplynulého roku se náš pracovní tým poměrně obměnil, proto mi dovolte, abych vám své kolegy krátce představila.
Na arciděkanství v kanceláři se kromě mě (Julie Němcové) setkáte také
s Jaroslavem Bouškou, který zajišťuje sekretariát, od září zde nově potkáte Patricii
Koubskou, pastorační asistentku. Pracuje zde také stavební úsek v čele se Soňou
Krejčovou – technickým správcem památek. Její asistentkou je Jana Vyčítalová zajišťující administrativu a nově k nim od září vzhledem k počtu probíhajících stavebních akcí přibude Anna Zárubová na pozici technický správce – junior. Na arciděkanství mají malé zázemí a dílnu také údržbáři Jiří Trunec a Ondřej Kukral.
V prvním patře arciděkanství se nachází účetní kancelář s Magdou Bořilovou, zaměstnanou na částečný úvazek, a Marií Kárníkovou, externí účetní.
Na „odloučeném pracovišti“ v chrámu sv. Barbory pracuje tým průvodců s vedoucí Kamilou Dostálovou a administrativně-provozní pracovnicí Danou Vokolkovou, která plánuje služby jak průvodcům, tak sezónním brigádníkům. V chrámu
sv. Barbory se střídají průvodci Jan Barák, Aneta Kosová, Vladimír Vrabec a Martina Pipková. Infocentrum u chrámu sv. Barbory obsluhují Jarmila Böhmová a Soňa
Meikle, která zde pracuje od června letošního roku.
Na mateřské dovolené jsou nadále naše dvě zaměstnankyně Kateřina Grenarová
a Šárka Schwarzová.
Kromě kmenových zaměstnanců ve farnosti pracuje řada brigádníků, kteří zajišťují jak pomocné průvodcovské služby, tak specializované práce, jako je personalistika, IT služby, právní poradenství a další.
Julie Němcová, povozní a ekonomický správce farnosti
Pastorační asistentka
Od 1. září ve farnosti působí na pozici pastorační asistentky nová zaměstnankyně,
Patricie Koubská.
Vzhledem k množství a významnosti památek, které spravujeme, zaměstnává
naše farnost řadu lidí, kteří se starají o průvodcovské služby, obchod, provoz, opravy, účetnictví atd. (viz přehled výše). Hlavním posláním farnosti, respektive církve,
je však pastorační činnost, tedy starost o to, aby lidé poznali Ježíše a kráčeli za
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ním do Božího království. Je tedy trochu paradoxní, že žádný z našich zaměstnanců
(kromě kněží) donedávna neměl tuto základní a podstatnou činnost církve ve své
hlavní náplni práce. Tyto úkoly zajišťujete především vy, farníci, dobrovolnickou
činností, když se zapojujete do různých pastoračních aktivit. Tato vaše úloha je nenahraditelná, bez ní by církev nebyla církví, ale pouze firmou. Přesto je na místě,
aby ve farnosti pracoval někdo, kdo se této činnosti a její koordinaci věnuje cílevědomě, na plný úvazek. V roce 2013 tuto pozici obsadila Kateřina Grenarová a ukázalo se, že pastorační práce tu je více než dost. Když později přijala nabídku stát se
vedoucí průvodcovské služby, věnovala se pastoračním činnostem nad rámec této
pozice, což se ukázalo jako neúnosné. Do nynějška zajišťovala základní aktivity Julie Němcová, vzhledem k jejím ostatním úkolům to však rovněž není vyhovující.
Před rokem jsme tedy začali považovat za nezbytné najít někoho, kdo by se pastoraci věnoval naplno. Vzhledem k požadavkům zakotvenosti ve víře a znalosti místního prostředí bylo vyloučeno hledání přes inzerát. Oslovil jsem s nabídkou této
práce několik farníků, ale bez úspěchu. Celou záležitost jsem proto odložil na neurčito a svěřoval ji příležitostně Pánu v modlitbě. Na konci minulého školního roku mi
dal jasnou odpověď v osobě Patricie Koubské ze Sedlce, která o tuto práci projevila
zájem. Protože jsem měl možnost s ní již dříve spolupracovat při přípravě katechumenů, věděl jsem, že má řadu darů, kterými může naše společenství obohatit. Jako
bonus vnímám i to, že se v její osobě propojí obě kutnohorské farnosti.
Co bude jejím úkolem? V první řadě se bude muset seznámit se všemi aktivitami
a děním ve farnosti, aby postupně převzala jejich koordinaci a prezentovala je nejen
uvnitř farností, ale i široké veřejnosti. Vzhledem k jejím výtvarným a pedagogickým
zkušenostem budeme společně hledat způsob, jak využít sakrální památky k zajímavé edukaci a preevangelizaci mládeže i dospělých. Bude úzce spolupracovat s církevní mateřskou školkou i s lidmi zapojenými do různých společenství farnosti. Čas
a prohlubující se spolupráce ukáží, jaké aktivity se pro Patricii stanou prioritou, aby
mohly být její dary plně využity.
Osobně si myslím, že pokud chceme dobře rozvíjet a posilovat farní společenství, pokud chceme, aby církev lépe naplňovala své hlavní poslání, bude v budoucnu
potřeba (nejen u nás) stále více lidí pečujících o pastorační záležitosti.
Patricii i nám všem přeji, aby nás práce pro lidi a Boží království naplňovala
a prohlubovala náš vztah ke Kristu i k církvi.
P. Jan Uhlíř

Aktuality a pozvánky
Obnova kostela sv. Jakuba: zprávy z terénu
Milí farníci, v současné době nelze přehlédnout, že práce na obnově kostela sv. Jakuba se již rozběhly na plné obrátky. Stavební ruch pronikl i do interiéru kostela,
a já jsem vám všem vděčná za podporu a toleranci vůči zvýšenému nepořádku a ruchu. Těmto doprovodným jevům se bohužel nevyhneme, ale snažíme se jejich rozsah minimalizovat a nezatěžovat zejména nedělní bohoslužby omezeními.
Ráda bych upozornila, že ve smlouvě s dodavatelem stavby je výslovně uvedeno,
že po celou dobu prací bude kostel přístupný bezbariérovým vstupem ze severu. Ve
všední dny se nám nedaří stavbu takto omezit, ale o nedělích můžete tento vstup
používat.
V současné době probíhá první etapa oprav, která se zabývá obnovou severní
strany kostela a presbytáře. Souběžně se archeologové a statici zabývají podložím
v blízkosti sakristie.
Lešení u barokních varhan je ochranné: mělo by zabránit poškození tohoto vzácného nástroje, protože nad ním bude probíhat statické zajištění a oprava kleneb.
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Postupná montáž a demontáž lešení u sloupů, stěn i v presbytáři slouží k osazení
geodetických bodů pro měření deformací kostela (černé terče s optickými hranoly
uprostřed). Tyto body zůstanou osazeny dlouhodobě, abychom poznali vývoj deformací a zjistili, zda naše zásahy do statiky kostela přináší výsledek.
V severní lodi kostela bylo postaveno lešení za účelem vyjmutí vitráží. Tyto se
postupně vyndávají a odváží do restaurátorských ateliérů v Praze a Novém Boru.
Skla jsou provizorně nahrazena makrolonem. Restaurátoři vitráže rozeberou, vymyjí, nahradí rozbitá sklíčka, domalují potřebná místa, vitráže nově sesadí a po dílech
je odvezou zpět k osazení do kamenicky opravených ostění. Poté bude lešení postupně demontováno.
V době, kdy píši tento text, je plánována stavba lešení na severní straně presbytáře. Chorové lavice budou zabedněny, aby byly chráněny před poškozením. Nad
nimi budou vyňaty vitráže příslušných oken. Lešení zbudované za tímto účelem bude v kostele stát do prosince, kdy by se zrestaurované vitráže měly vrátit na místo.
V exteriéru pracují kameníci na obnově obvodového pláště, a to na severní straně kostela a na presbytáři. Nyní probíhá předběžné zpevnění silně narušených míst,
mechanické čištění, odstraňování ptačího trusu a náletové zeleně, odstranění dožilého spárování, rušení betonového soklu, statické zajištění poškozených okenních
kružeb. Následovat bude zpevnění kamene, celoplošné čištění horkou tlakovou vodou, pískování, injektáže a prolepování trhlin. Nejpoškozenější části budou nahrazeny plombami z mušlového vápence. Závěrem bude provedena barevná retuš. Veškeré práce jsou prováděny pod restaurátorským a památkovým dohledem
a v souladu s projektovou dokumentací.
V podzimním období nás čeká podchycení základů tryskovou injektáží. Termín
těchto prací závisí na výsledcích archeologického průzkumu.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se podílejí na úklidu kostela, i každému, kdo
jakýmkoli způsobem vyjádří podporu našemu snažení. Chtěla bych ocenit také
všechny pracovníky, kteří všemi svými silami přispívají ke zdárnému průběhu obnovy.
Soňa Krejčová
Modlitba na pouti po Izraeli
Milí farníci, dá-li Pán, budu od 9. září dva týdny pobývat ve Svaté zemi. S přáteli si
půjčíme auto a budeme navštěvovat místa spojená s životem Ježíše Krista. Rád bych
na poutních místech děkoval za dar svého života i dvacet let kněžství.
Jedu na pouť, a tak se chci modlit nejen za sebe, ale i za všechny, kteří mě na mé
životní cestě doprovázejí nebo mi je Pán svěřil do kněžské služby. Vy mezi ně patříte
na prvním místě. Mám pro vás proto nabídku. Pokud byste chtěli, abych se na pouti
po Svaté zemi modlil za vás a vaši rodinu, pošlete mi (řekněme, nejpozději 15. září)
zprávu na e-mail jan.uhlir@khfarnost.cz nebo telefon 777 339 233 (prosím pouze
sms). Krátce a konkrétně mi sdělte, za co mám prosit či děkovat. Můžete počítat
nejen s modlitbou, ale (pokud to bude možné) i fotografií místa, kde jsem se za vás
modlil.
Cílem pouti je vrátit se posilněn ve víře a obnoven v lásce. Prosím tedy i o vaši
modlitbu, aby má cesta nebyla zbytečná.
P. Jan Uhlíř
Dětský sbor Nebojsa začne zkoušet
Dětský pěvecký sbor Nebojsa se poprvé sejde 9. září v 17:00 na arciděkanství,
zkoušky budou nadále probíhat každé pondělí od 17:00 do 18:00 tamtéž. Případní
další zájemci ve věku 4–8 let jsou vítáni. Bližší informace ráda poskytne Hana Prknová, která sbor povede (email: h.prknova@seznam.cz, tel.: 736 676 890).
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Družina Concordia a Sluneční kmen
Kluci a děvčata ze Slunečního kmene a družiny Concordia se budou i v novém školním roce pravidelně scházet v Sedlci. Schůzky budou jednou za čtrnáct dní v sobotu
od 9:00 do 12:00, začíná se krátkým zamyšlením a modlitbou v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. První schůzka je naplánována na 14. září.
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte náčelnici družiny Concordia Terku Pocahontas Cinerovou (tel.: 731 023 901, e-mail: concordia.vedeni@gmail.com),
nebo náčelníka Slunečního kmene Jirku Cornstalka Karelu (tel.: 734 680 490,
e-mail: jirakak@seznam.cz).
Sluneční kmen si letos připomíná třicet let od svého založení. Oslava se koná
v pátek 18. října od 18:00, kdy bude v sedlecké katedrále slavena děkovná mše svatá. Všichni členové a příznivci kmene jsou srdečně zváni.
-redSpolčo mládeže
V sobotu 14. září začne pravidelné setkávání společenství mladých (spolča) určeného pro mládež ve věku 15 až 25 let. Scházíme se každých 14 dní v sobotu od 19:00,
společně se zamýšlíme nad různými duchovními tématy, hrajeme hry, zpíváme,
modlíme se a čas od času uspořádáme i nějakou větší akci, jako je grilování, duchovní obnova, sjíždění řeky, různé pouti… Těšíme se i na tebe! Pro více informací
kontaktuj Terku Cinerovou (e-mail: cinerovaterezie@seznam.cz, tel.: 731 023 901)
nebo P. Dmytra Romanovského.
Terka Cinerová
Novokněžské požehnání P. Jana Lukeše
V neděli 15. září bude ranní a dopolední mši svatou v naší farnosti sloužit P. Jan
Lukeš. Pochází z Krkonoš a nyní působí
v Červeném Kostelci.
Na kněze byl vysvěcen 23. září 2018,
takže v den, kdy bude s námi v Kutné
Hoře, bude jedna z posledních příležitostí přijmout jeho novokněžské požehnání (udílí se po celý první rok od svěcení).
-redŽivot v Duchu podle P. Ernsta Sieverse
Seminář Život v Duchu začne v naší farnosti v úterý 17. září. Je určen pro ty, kdo žijí
v církvi a touží po prohloubení svého duchovního života. Předpokládá ochotu věnovat se každodenní soukromé modlitbě s Božím slovem. Toto úsilí je podepřeno devíti setkáními se všemi účastníky semináře; jejich náplní je společná modlitba, sdílení
a krátká přednáška. Cílem semináře je, aby křesťan obnovil svůj vztah s Bohem
a aby lépe poznal dary, které dostal ke službě ostatním.
Pokud máte zájem o tento osvědčený formát duchovní obnovy, můžete se do
10. září přihlásit u Marie Slavotínkové (e-mail: slavotinkova@seznam.cz), případně
ji kontaktujte pro více informací.
-redDuchovní obnova seniorů
I v tomto roce se bude konat duchovní obnova seniorů ve Slavoňově. Termín konání
je neděle 22. – úterý 24. září. Těšíme se na všechny, dveře jsou otevřeny i těm, kdo
se jako senioři necítí. Pokaždé zažijeme prima společenství, prima atmosféru a načerpáme síly na prima místě. Co víc si přát? Nezbývá nic jiného, než se k této akci
přidat. Hlásit se můžete u Marušky Cvešprové (tel.: 739 156 358, e-mail:
marie.cvesprova@seznam.cz).
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Výuka náboženství
Těšíte se? My, ano! Skutečně mám na mysli výuku náboženství. V tomto roce se budou dětem při výuce věnovat katecheté v trochu jiné sestavě: Prvňáčky bude učit
Kristýna Drahotová, druháky Ludmila Macháčková, na třetí třídu se těší Milena
Krátká, děti ze čtvrtých a pátých tříd bude mít v péči P. Dmytro Romanovský společně. Začínáme 24. září v 16:00 v aule církevního gymnázia a toto první setkání
završíme mší svatou v klášterním kostele v 17:00. Výuka pak bude probíhat každé
úterý od 16:00 s týdenní pravidelností, s ohledem na školní prázdniny. Přihlášky
jsou k dispozici na webu farnosti, kde najdete také bližší informace.
Pro starší děti (od 6. třídy) je náboženství také v nabídce nepovinných předmětů
na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře, vyučuje ho tam P. Pavel Tobek a Josef Poživil. Děti toho mohou využít a po dohodě s vyučujícími se do skupin přidat, i když
nejsou studenty gymnázia. V případě, že vám časy nevyhovují, kontaktujte P. Jana
Uhlíře, abyste se pokusili najít řešení.
-redMinistrantské schůzky
Rád bych pozval ministranty, zvláště mladší, na pravidelné schůzky vždy poslední
neděli v měsíci. První se bude konat 29. září po mši svaté v kostele sv. Jakuba. Setkání potrvá asi hodinu; rodiče mohou zatím na kluky počkat na faře u výborné kávy.
Vzhledem k tomu, že poslední neděli v říjnu bude zrušena mše u Svatého Jakuba
kvůli pouti do Sedlce, bude říjnová ministrantská schůzka přesunuta na jiný termín,
který bude oznámen v ohláškách.
Jakub Čermák
Kurz Alfa letos začne 3. října
Už po osmé se v naší farnosti bude pořádat kurz Alfa. Jednotlivá setkání kurzu začínají lehkou večeří, následuje promluva na téma večera a pokračuje se diskuzí ve
skupinkách. Tematické otázky pro jednotlivé večery jsou: Jde v životě o víc? Kdo je
Ježíš Kristus? Proč Ježíš zemřel? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás
Bůh vede? Jak odolat zlému? Uzdravuje Bůh i dnes?
Osobně jsem měla možnost zúčastnit se jako člen organizačního týmu posledních tří ročníků kurzu Alfa. Když vidím, jak povídání o základních otázkách, které si
v životě klademe, obohacuje účastníky i členy týmu, přála bych si, aby se kurzu Alfa
mohli zúčastnit všichni lidé kolem mě, věřící i nevěřící. Pokud během těch několika
večerů pochopíte, jaký je Bůh a jak mu na vás záleží, už vám nebude lhostejný
a snadněji s ním navážete vztah. Absolventi Alfy vám potvrdí, že během kurzu se
z běžných posluchačů postupně vytvoří přátelské společenství lidí, kteří spolu prožívají spoustu veselých i vážných chvil.
Zároveň si ale uvědomuji, že ne každý musí být právě teď připravený klást si
otázky po smyslu života a hledat na ně odpovědi. Proto je dobré se kolem sebe dívat
a vnímat, kdo v mém okolí má „duchovní hlad“ a kdo je otevřený k naslouchání.
Samozřejmě i věřícím, kteří chodí pravidelně do kostela, velmi prospívá zopakovat
si, komu uvěřili a přiblížit se k Pánu Ježíši. I pro ně je tedy kurz Alfa vhodný.
Prosím, porozhlédněte se po svém okolí a pozvěte na kurz Alfa své sousedy nebo
blízké, na kterých vám záleží, a přihlaste se společně. A třeba právě díky vám objeví
vámi pozvaní lidé novou radost z jiného pohledu na svět a na život vůbec. Zapojit se
můžete i do přípravy občerstvení nebo se můžete za Alfu modlit, během kurzu totiž
probíhá v kostele sv. Jakuba adorace.
Kurz Alfa bude probíhat každý čtvrtek od 3. října do 12. prosince vždy od 19:00
v budově arciděkanství. Na kurz se můžete přihlásit u mě (e-mail:
julie.nemcova@khfarnost.cz, tel.: 731 604 076).
Julie Němcová
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Katechumenát
Od září bude na arciděkanství probíhat každou středu příprava dospělých na křest,
kterou nazýváme katechumenát. Obřad přijetí do katechumenátu proběhne v naší
farnosti v neděli 6. října při mši svaté v kostele sv. Jakuba, kdy se do našeho farního
společenství připojí pět nových katechumenů. Spolu s nimi se budou připravovat na
přijetí dalších svátostí také čtyři křesťané, kteří byli pokřtěni jako děti, ale v Pána
Ježíše uvěřili až v dospělosti a nyní se chtějí více zapojit do společenství církve.
Tato skupina „katechumenů“ se bude připravovat pod vedením P. Jana Uhlíře.
S jejich přípravou bude pomáhat Julie Němcová a Markéta Sieglová. Během období
katechumenátu, které vyvrcholí při velikonoční vigilii, se noví věřící budou seznamovat s dějinami spásy a s osobní modlitbou, aby poznávali, jaký je Bůh, a prohloubili svůj vztah s Kristem. Dále spolu projdou jednotlivé body vyznání víry
a desatera. Nebude chybět vysvětlení významu jednotlivých svátostí a průběhu slavení liturgie. Společná příprava umožňuje katechumenům růst ve víře, vzájemně se
obohacovat, pokládat mnoho otázek, učit se a zejména si pomáhat ve chvílích pochybností či těžkostí a navzájem se za sebe modlit.
Milí farníci, prosím, provázejte katechumeny i ty, kdo se s nimi budou připravovat na svátosti, svojí modlitbou a pomáhejte jim začlenit se do našeho společenství.
Julie Němcová
Cestovatelský festival NaNa připravil duchovní sekci
V neděle 6. října zveme v rámci cestovatelského NaNa festivalu (začíná již 4. října)
na poutnickou a duchovní sekci festivalu, která se bude konat v aule Církevního
gymnázia v Kutné Hoře. Čeká vás bohatý program, živá vyprávění a svědectví
z poutních cest k významným evropským poutním místům.
Program
9:00 – 10:00 Mše za poutníky v kostele sv. Jakuba
10:30 – 11:30 Na koloběžce do Santiaga (Martina Josífek Zelinková)
11:45 – 12:45 600 km Norskem ke sv. Olafovi (Vavřinec Martin Šiplák)
14:00 – 15:00 Pěšky z Česka do Říma (Honza Pošťák Pospíšil)
15:15 – 17:30 Film Camino na kolečkách: na vozíku život nekončí
(Honza Dušek, www.caminonakoleckach.cz)
Na všechna povídání poutnické a duchovní sekce je vstupné dobrovolné. Vybrané finanční prostředky půjdou z větší části na projekt 1000 statečných. Další podrobnosti naleznete na webu nanafestival.cz. Těšíme se na vás.
Jiří Kalát a Petr Hirsch
Putování do Sedlce
V našem krásném městě je mnoho unikátních a vzácných památek, které oživují dvě
krásné, živé farnosti. Vydáváme se na náboženské poutě po celých Čechách i do zahraničí, ale poutní místa máme i za humny. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Sedlci bratři a sestry ze sousední farnosti v říjnu oslaví posvícení a také si připomenou deset let od znovuvysvěcení svého farního kostela. Náboženská pouť je příležitostí vyjádřit sounáležitost s křesťanským společenstvím a také
prostorem pro prožívání přátelství a velké důvěry. Vydáme se proto za nimi. Naše
putování a demonstrace živé víry začne v neděli 27. října v 8:30 pod lípou u kostela
sv. Jakuba. Půjdeme pěšky podél říčky Vrchlice do Sedlce a vzájemně posílíme naši
křesťanskou víru. U Svatého Jakuba ten den mše svatá nebude.

Radka Karelová
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Svatomartinský lampiónový průvod
Již tradičně zveme na oslavu svátku svatého Martina při lampiónovém průvodu,
který se bude konat 11. listopadu. Vyrazíme krátce po 17. hodině od kostela sv. Jakuba v průvodu za svatým Martinem k chrámu sv. Barbory. A jako již každoročně se
budeme těšit na scénku ze života svatého Martina v podání dramatického kroužku
ZUŠ Kutná Hora. Svatý Martin nás poté zavede do chrámu sv. Barbory, kde se budeme moci zapálenou svíčkou připojit k odkazu svatého Martina, který pomáhal
chudým a potřebným. Těšíme se na vás.
Tereza Šedivcová
Oslava 17. listopadu, výročí 30 let
Státní svátek 17. listopadu je Dnem boje za svobodu a demokracii. V letošním roce je
to již 30 let od sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu v naší
zemi. Stejně jako v loňském roce je možné v Kutné Hoře oslavit tento den spolu se
studenty kutnohorských škol slavnostním průvodem, který projde centrem města
z Palackého náměstí až k chrámu sv. Barbory.
Program oslavy začne v 16:00 na Palackého náměstí koncertem Leška Semelky,
následovat bude slavnostní zahájení s projekcí historických filmů, které připomenou
události 17. listopadu 1989 z Prahy i z Kutné Hory. Na náměstí bude zajištěno občerstvení, připravené budou trikolóry a svíčky. Poté se průvod odebere k Vlašskému
dvoru, kde proběhne uctění památky obětí komunistického režimu. Odtud průvod
projde městem s několika zastávkami, při nichž vystoupí studenti kutnohorských
středních škol se svým programem. Ve Vorlíčkových sadech položíme svíčky ke stromu 17. listopadu a průvod se uzavře v chrámu sv. Barbory. Před chrámem bude připraveno občerstvení.
Hlavními organizátory akce jsou Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná
Hora, kutnohorské střední školy: Církevní gymnázium v Kutné Hoře, Gymnázium
Jiřího Ortena, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora
a střední průmyslová škola, dále Město Kutná Hora, kutnohorští skauti a pěvecký
sbor Gaudeamus.
Kamila Dostálová, Julie Němcová
Prosba o fotografie šedých sester
Obracíme se na čtenáře Zpravodaje s prosbou, zda někdo nevlastní jakoukoli fotografii šedých sester, které v letech 1932–1959 působily v Kutné Hoře v charitním
domově důchodců (tzv. Jindrově domě) v Bartolomějské ulici. Fotografie bychom
rádi použili pro chystaný článek v časopise Krásné město. Děkuji předem.
Lukáš Provaz, šéfredaktor časopisu Krásné město
tel.: 721 382 082
Proměna farnosti
V minulém roce rozvířila leckteré stojaté vody katolické církve kniha kanadského
kněze Jamese Mallona Proměna farnosti: Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu.
Je výjimečná zejména tím, že navrhuje reálné kroky, které se jejímu autorovi osvědčily v jeho vlastní pastorační praxi, a přitom je opírá o kvalitní, srozumitelně vysvětlené argumenty.
V naší farnosti loni na podzim vznikla pracovní skupina, která postupně a do
detailu probírá jednotlivé kapitoly Proměny farnosti a diskutuje o tom, jak bychom
jejich podněty mohli využít. Ve skupině je kromě P. Jana Uhlíře a P. Dmytra Romanovského také Zdena Hlavinková, Anna Hylská, Robert Otruba, Julie Němcová,
Kateřina a Dominika Grenarovy; tyto lidi oslovil P. Jan ve snaze vytvořit pestré
uskupení farníků, kteří vidí věci z různých úhlů. Cílem jejich práce je (ještě
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v letošním školním roce) na základě četby a diskuse dospět ke konkrétním závěrům
a předložit je pastorační radě.
Ne vše, co se v knize dočteme, lze bezhlavě aplikovat v našem prostředí, ale inspirací pro život našeho společenství kniha jen přetéká. Proto ji doporučujeme přečíst každému, komu záleží na tom, aby církev naplňovala své poslání a byla skutečně živým společenstvím Kristových učedníků. Titul je k zapůjčení ve farní knihovně,
blíže se mu věnuje také příspěvek naší knihovnice, Mileny Pfaifrové, který najdete
níže.
Kateřina Grenarová
Modlitby matek
Loňského září mě otec Jan oslovil s nabídkou založit další skupinku modliteb matek
v naši farnosti. Začala jsem více hledat informace o tom, co tato spiritualita znamená. Hodně mě oslovila její jednoduchost a uvědomila jsem si i důležitost modlitby
za naše děti. Pro zvědavost a načerpání poznání jsem se přihlásila na celostátní setkání tohoto hnutí v Pardubicích. Velkým překvapením byla účast 700 maminek
různého věku, od maminek v požehnaném stavu, mladých přes nás ve středním
věku až po důchodkyně, babičky.
Posílena setkáním jsem oslovila několik maminek tady u nás, a od doby adventní se scházíme. Nejprve jsme byly čtyři. Později jsme se ještě v počtu rozrostly.
Scházíme se jednou za dva týdny na faře. Do modlitby zahrnujeme nejen naše
děti, ale i ty, o kterých víme, že potřebuji duchovní posilu.
Velkým povzbuzením pro nás bylo, když na podnět naší malé skupinky vzniklo
nové společenství maminek v malé vesničce v pohraničí.
Ráda bych maminky povzbudila k této modlitbě, ať už ke vzniku nové skupinky,
nebo k tomu, aby se přidaly k nám. Nebojte se na mě obrátit s otázkou či prosbou
o modlitbu. Svědectví o tom, jak je mocná, najdete na straně 23.
Jitka Čermáková
Farní knihovna
Milí přátelé, v novém zpravodaji bych vás chtěla seznámit se dvěma knihami, které
jsme pro vás nově zakoupili.
První je kniha Jamese Mallona Proměna farnosti: Z udržovacího režimu
k misijnímu zápalu. Již z názvu je patrné, že pro nás může být velmi aktuální při
přípravě na misijní měsíc říjen. Autorem je katolický kněz, který působí
v kanadském Halifaxu. Farnost sv. Benedikta, kterou spravuje, je velmi rozsáhlá
a její vedení je náročné. Přesto autor přednáší na konferencích zaměřených na téma
obnovy a vedení společenství v Evropě a v Severní i Latinské Americe. V celém světě
vidí krizi identity a vůdcovství v církvi. Je třeba si uvědomit, proč jako církev existujeme a co je hlavním úkolem církve. Hlavní úkol nespočívá v oblasti sociální, ale
v oblasti misijní. Autor významně vychází z dokumentu z Aparecidy (na kterém se
podílel i nynější papež František) z roku 2007. Ten se věnuje všem stránkám misijního úsilí církve a zdůrazňuje, že všichni jsme na základě svého křtu povoláni být
učedníky a misionáři. Vychází mimo jiné z průzkumu, co vede lidi (v Latinské Americe) k odchodu z katolické církve. Jsou to především důvody pastorační a prožitkové, nikoli věroučné. To, co lidé od církve očekávají, nacházejí často v jiných společenstvích. Sám autor také často čerpá z literatury a praxe protestantských církví. Při
své práci na proměně vychází především z praktikování kurzů Alfa. Uvažuje, že pro
konání misie je nejprve třeba přijetí člověka bez jakýchkoli nároků na něj, potom
přichází očekávání a pak teprve služba. V řadě farností je postup opačný: nejprve od
lidí něco očekávají a teprve potom je přijímají mezi sebe, což nikdy nemůže správně
fungovat.
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Jak tedy získávat učedníky a misionáře? Prvním krokem je otevření, tj. pozvání
k účasti na aktivitách, na mši svaté, svědectví života s Kristem, na základě kterých
může člověk zvenčí získat přináležitost ke společenství. Následuje obrácení, změna
života a osobní vztah s Kristem. Teprve pak následuje samotné učednictví a služba
v církvi. V další kapitole se píše o samotné proměně farnosti. Autor ukazuje několik
bodů, na které bychom se při aktivizaci měli zaměřit, jako je prožívání nedělní bohoslužby, pohostinnost vůči příchozím, ale také hudební doprovod liturgie. Věnuje
se také tomu, jak vytvářet smysluplné společenství, jak dobře využívat dary každého
člověka ke službě v církvi, jak pracovat s dětmi, připravovat se na svátosti či pečovat
o farní budovy a mnoha dalším tématům. V dalším oddíle knihy jsou úvahy o kněžské službě a o úloze kněze při uskutečňování změn. Autor zdůrazňuje, že kněžská
služba spočívá v hlásání Božího slova, vysluhování svátostí a vedení Božího lidu.
Není tudíž možné, aby se kněz ve větší farnosti věnoval všem činnostem, ale je nutné, aby určité úkoly delegoval na své spolupracovníky, pastorační radu a laiky. Kněz
se musí během své služby stále učit, růst a přizpůsobovat chodu farnosti. Při správném chodu farnosti úloha kněze spočívá ve vedení celého týmu a přípravě vize proměny farnosti, to vše na základě dohody s pastorační radou a zaměstnanci farnosti.
S vizí je třeba seznámit celou farnost, aby ji přijala za svou; a k jejímu uskutečněnní
je třeba čas a trpělivá práce. Poslední část knihy nás vybízí k zamyšlení nad tím, zda
není naše stávající vize příliš omezená a zda s pomocí Ducha svatého můžeme něco
změnit v církvi, ve farnosti, v sobě samých.
Druhou novou knihou je kniha S Bohem v Rusku od Waltera Ciszeka a Daniela
Flahertyho. Popisuje osudy otce Waltera, amerického jezuity polského původu. Od
studentských let toužil po misii v Rusku, ale jeho přání se naplnilo zcela jinak, než si
plánoval. Po krátkém působení v polském Lvově se na počátku války, po obsazení
Polska Němci, dostal do ruského městečka Čusovoj, kam byl odeslán na základě
obvinění ze špionáže. Následoval dlouhý a krutý pobyt na Sibiři v sovětských pracovních táborech a vězeních. Po odpykání trestu následoval další nucený pobyt
v sibiřských městech, pod stálým dohledem KGB. Celkem zde otec Walter strávil
23 let. Jeho sestry a spolubratři ho až do roku 1959 považovali za mrtvého. Až v roce
1963 se americkému velvyslanectví podařilo vrátit ho do Spojených států, výměnou
za dva sovětské agenty zadržené v USA. Své vězení přežil jen díky dobré fyzické kondici a Boží pomoci. Spolu se svým spolubratrem sepsal své příběhy do této knihy,
která připomíná napínavý román. Někteří ho možná znáte z vysílání rádia Proglas,
ostatním doporučuji jako zajímavé čtení.
Milena Pfaifrová
Střípky informací ze sedlecké farnosti
Plánovaná farní pouť do Pohledu se (vzhledem k velkému množství jiných akcí) na
podzim ruší, uskutečníme ji v jarních měsících. Informace včas dodáme.
V neděli 29. září se uskuteční farní den, na který srdečně zveme i bratry a sestry z Kutné Hory. V sedlecké farnosti bude pouze
jedna mše svatá, a to v 9:30 v katedrále, po se přesuneme do auly
a na zahradu církevního gymnázia, kde bude následovat další program. Oběd pro všechny účastníky z obou farností je zajištěn.
Dobroty ke kávě a čaji jsou vítány. Kontaktní osobou je Ludmila
Cinerová (tel.: 731 604 760). Těšíme se na společné setkání.
I v tomto školním roce budou probíhat osvědčená setkání –
biblické hodiny n a gym n áziu a náboženství (nejen) pro dospělé
v informačním centru v Sedlci. Tématem náboženství bude tento rok „Ježíš Kristus“. Začínáme 2. a 3. října.
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Všechny srdečně zveme k nákupu knih a kalendářů (stolních, nástěnných, diářů,
liturgických) na rok 2020. V obchůdku v sedlecké katedrále máme k dispozici zhruba 500 titulů duchovní literatury (bible, beletrie, literatura pro děti, modlitby, duchovní život, manželství a rodičovství a další). V nabídce máme i množství zlevněných knih. Přijďte si vybrat a podpořit křesťanská nakladatelství. Pokud v katedrále
nenaleznete titul, o který máte zájem, můžete kontaktovat Ludmilu Cinerovou
(tel.: 731 604 760, e-mail: cinerova@sedlec.info).
Ludmila Cinerová
Rudy Linka Trio v sedlecké katedrále
Netradiční spojení jazzu a architektury s duchovním přesahem můžete zažít v sobotu 26. října od 19:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci. Sedlecká katedrála slaví 10 let od znovuvysvěcení a my slavíme s ní
v průběhu celého roku.
V rámci hlavních oslav se nabízí jedinečný zážitek: legendární Rudy Linka vystoupí se svým triem, přáteli Rudy Roystenem a Alune Wadem. Těšit se můžete na
věhlasnou kytaru Gibson z roku 1953, bicí a uchu lahodící basu. Hudebníky světových kvalit, za které by se nestyděla ani Carnegie Hall, považuje sedlecká farnost za
vrchol letošních oslav.
Kombinace jazzu a katedrály může narazit na jisté předsudky. Co na to však Bohuslav Balbín? Troufám si říct, že tento barokní historik, literát, kněz, vlastenec
a vizionář si pod stolem podupával do jazzového rytmu, když napsal údajně svůj
známý výrok: „Pod zákonem volnost!”
Vstupenky jsou v předprodeji od 1. září na www.sedlec.info, v informačním centru v Sedlci nebo na telefonu 326 551 049 denně od 9:00 do 18:00.
Vendula Katona Krůlová

Pastorační rada farnosti
Jednání pastorační rady se konalo v úterý 3. září. Začátek setkání byl věnován hodnocení letních akcí. Není jasné, proč je tak nízká účast na přednášce v rámci Oslavy
svátku sv. Jakuba (již několikátý rok po sobě), příští rok se pokusíme ji zařadit na
dřívější hodinu, pokud se to neosvědčí, bude rozumné ji z programu vypustit. Ostatní program jak při pouti, tak při dalších letních akcích, má pozitivní ohlasy. Vyzdvižen byl zejména týden pro děti na klášterní zahradě, o jehož hladký průběh se pod
vedením Zdeny Hlavinkové postarali mladí naší farnosti.
Aktuálně je v plném proudu příprava na Misijní říjen 2019. Modlitby za ulice
jsou jednoznačně skvělou aktivitou, instalace v kostele má ohlas i u turistů. Chystáme posvícení a Běh pro zvon coby vrchol misijního roku, začne seminář Život v Duchu a kurz Alfa (viz informace v sekcích Misijní říjen a Aktuality a pozvánky). Členové rady diskutovali o tom, jak srozumitelně zvát na tyto akce, jak smysluplně tlumočit jejich význam a přínos pro jednotlivce i celé společenství. P. Jan vyslovil svou
nejistotu ohledně toho, zda jsou tyto informace dobře komunikovány a zda mají
farníci možnost vše dobře pochopit a potažmo vzít za své.
Členové rady vzali na vědomí informace o aktuálním dění v charitě (oslava 25 let
v Kutné Hoře), ve školce (nový školní rok opět s naplněnou kapacitou) a také ve farnosti Sedlec. Bylo naplánováno slavení Dušiček, adventní duchovní obnova a poutní
mše svatá u Svaté Barbory. Byla ustanovena pracovní skupina pro přípravu vánoční
liturgie.
Členové rady byli seznámeni s vizí nové pastorační asistentky Patricie Koubské,
která nastoupila 1. září na plný úvazek v naší farnosti (viz příspěvek na str. 4).
Příští jednání pastorační rady je naplánováno na 6. listopadu.
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CMŠ sv. Jakuba: ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili společně se školami Hůrka a Křesetice do projektu Život chleba. Celý školní rok jsme se dozvídali, jak složitá je cesta od
zrnka obilí ke krajíci chleba. Během září jsme oseli svá políčka pšenicí a žitem,
v únoru jsme pak zaseli i ječmen. Po celý rok jsme sledovali, jak nám obilí roste
a dozrává. Během července jsme ho sklidili do snopečků, počkali jsme, až zrna vypadají, a v září nás čeká jejich zpracování. Zrní očistíme, umeleme a pokusíme se upéci
chléb. Rok chleba se nám uzavře dožínkami, které uspořádáme opět společně s dětmi z Křesetic a Hůrky.
I během roku jsme
prožili několik společných setkání. Při návštěvě v mateřské škole Hůrka jsme sledovali zdramatizovaný
příběh Život zrnka
v hlíně a když přišly
děti z Hůrky na zahradu naší školky, plnili
jsme společně úkoly
Mlynářského desatera. Během dubna jsem
navštívili zámek Kačina, kde právě probíhal
výukový
program
Mlynáři a pekaři
a mohli jsme si sami upéct rohlíčky. V květnu jsme si stihli užít život na statku ve
skanzenu Kouřim, kde jsme se např. dozvěděli, jak stloukat máslo nebo co patří do
správného oukroupu. Společně s dalšími zapojenými školami jsme se v červnu prošli po kutnohorských mlýnech a seznamovali se formou strukturovaného dramatu
s jejich historií a životem v nich.
A co nás čeká v letošním roce? To, co děti mají nejraději, je pohyb. Proto jsme
připravili projekt s názvem Hýbeme se celý rok. Začali jsme spolupracovat se Sokolem a chtěli bychom pravidelně navštěvovat sokolskou tělocvičnu. Nový školní rok
jsme zahájili bohoslužbou v pondělí 2. září v klášterním kostele.
Barbora Křivohlavá

Církevní gymnázium v Kutné Hoře
V posledním čtvrtletí školního roku 2018/2019 jsme slavili mše svaté v klášterním
kostele 9. dubna a 31. května. Květnová mše byla o to slavnostnější, že po ní dostali
oktaváni maturitní vysvědčení a celebroval ji otec biskup Josef Kajnek. Závěrečná
mše svatá byla 28. června v sedlecké katedrále, z Hradce Králové přijel tentokrát
generální vikář Jan Paseka.
V dubnu proběhly ve dvou termínech přijímací zkoušky, přijato bylo 32 uchazečů. Písemné maturity se konaly v dubnu a v květnu, ústní rovněž v květnu, předsedkyní maturitní komise byla Dagmar Kučerová z gymnázia ve Skutči.
V rámci projektu Erasmus+ odcestovalo 10 studentů ze sexty a kvinty do španělského města Alcoy. Cílem návštěvy bylo pracovat se španělským partnerem, IES
Andreu Sempere, na tvorbě tras udržitelného cestovního ruchu v Alcoy, Kutné Hoře
a okolí a poznat místní kulturní a přírodní dědictví. Jedna z činností projektu
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Erasmus+ je tvorba videí k turistickým účelům. Proto školu navštívil ještě před
touto cestou kameraman Tomáš Dusil a v rámci předmětu mediální výchova přednášel o způsobech využití aplikací v chytrých telefonech k natáčení a stříhání videí
nebo ilustračních záběrů. Španělsko nebylo jedinou zemí, kam studenti ke konci
roku zavítali. Byl to také britský Liverpool, kam odjela sexta. Zhlédli muzea, katedrálu a národní park. V červnu bylo gymnázium rovněž hostitelem studentů
z partnerské školy v Lipsku, kteří strávili v Kutné Hoře poslední horký červnový
týden.
Jarní koncert školy se konal 11. června v kostele sv. Jakuba.
K dalším cestovním aktivitám a exkurzím patří návštěva Sázavského kláštera
a firmy Kavalierglass. Studenti kvarty a kvinty zhlédli v klášteře nástěnné malby
zachycující život a činy svatého Prokopa, tzv. Sázavskou madonu, zahrady i nedostavěný chrám. Druhá část exkurze přiblížila studentům dějiny i současnost sklárny.
Národní muzeum a Národní technické muzeum v Praze navštívila tercie. Pozornost
v Národním technickém muzeu věnovali studenti zejména expozici historie dopravy, zde za pomoci interaktivní edukativní hry na tabletu plnili různé úkoly.
V Národním muzeu pak zhlédli výstavu připomínající 100. výročí vzniku Československa. Zajímavý workshop fyzické antropologie absolvovali studenti septimy na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pojmenován byl podle amerického seriálu Sběratelé kostí. Sexta navštívila Senát a Poslaneckou sněmovnu. Kvartáni navštívili Východočeskou galerii v Pardubicích, kde se zúčastnili výtvarných dílen. Tématem letošní mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2019 byla chemie. Naši školu
reprezentovaly práce studentů tercie a kvarty. V silné konkurenci 15 000 prací žáků
ze 70 zemí byla čestným uznáním oceněna malba studenta tercie našeho gymnázia.
V posledních měsících před prázdninami se studenti účastnili mnoha soutěží
a olympiád. Velkým úspěchem je první místo studentky sekundy v krajském kole
biologické olympiády. V konkurenci
34 soutěžících se stala nejlepší mladou
bioložkou ve Středočeském kraji. Skvělých
úspěchů dosáhly naše studentky i v okresním kole biologické olympiády. Dařilo se
i studentům v okresním kole olympiády
fyzikální, student kvarty zvítězil ve své kategorii a postoupil do krajského kola.
Úspěchy jsme zaznamenali i v matematické olympiádě. Studentům se dařilo i ve
sportu, v atletické soutěži Pohár rozhlasu
obsadily mladší žákyně druhé místo.
Studenti sexty, septimy a oktávy besedovali v aule s europoslancem a předsedou
právního výboru v EU Pavlem Svobodou. Zajímali se nejvíce o článek 11 směrnice
upravující zásadním způsobem autorská práva.
Studenti gymnázia opět navštívili klienty na kutnohorské LDN, kde jim svým
zpěvem zpříjemnili léčebný pobyt.
Jako každoročně se zaměstnanci vydali na tradiční výlet, své putování zakončili
ve Zbraslavicích, kde měli se spirituálem školy májovou pobožnost a den pak zakončili společným obědem v místní restauraci.
Je potěšující, že se nám podařilo zrekonstruovat bývalou třídu v přízemí kláštera
na tělocvičný sál, který začneme od září 2019 využívat. Nebudeme tak závislí jen na
pronajatých tělocvičnách. Škola se tak našimi každoročními rekonstrukcemi a úpravami zkvalitňuje a splňuje předpoklady moderního vzdělávacího zařízení.
Stanislava Lisková 15

Oblastní charita Kutná Hora
Pomáháme 25 let. Pomáháme i díky vám
Oblastní charita Kutná Hora slaví čtvrtstoletí od založení. Naše organizace byla založena v květnu roku 1994. Začínali jsme s malou pečovatelskou službou a klubem
pro děti. Dnes nabízíme sociální a další služby dětem i dospělým, rodinám s dětmi,
lidem se zdravotním handicapem, v nouzi, v krizi i bez domova. Působíme v Kutné
Hoře a Čáslavi v deseti střediscích, službu rané péče nabízíme v celém Středočeském kraji.
Společně s vámi bychom rádi naše výročí oslavili, a to 20. a 21. září. Na pátek
jsme pro vás připravili divadelní představení skupiny Improvize Kabaret
improvizace od 19:00 v sále základní
umělecké školy. V sobotu se můžete
těšit na odpolední a večerní program
v prostorách církevního gymnázia.
Začínáme ve 13:00 mší svatou
v klášterním kostele, následovat bude
od 14:15 představení dětské kapely
Čepevidy band, poté ve 14:30 setkání s našimi indickými hosty z projektu Adopce na
dálku, v 15:00 bude bublinová show Daniela Kunáška, od 16:00 se uskuteční beseda
s Janem Pospíšilem a Marií Mackovou, od 17:00 účinkuje kapela rodiny Husarovy.
Program završí dva večerní koncerty – v 19:00 vystoupí Michal Horák a ve 20:00
Pavel Helan. Po celou dobu odpoledního programu čekají na děti soutěže a výtvarné
dílny, občerstvení je zajištěno.
Oslavami zároveň chceme poděkovat našim obětavým zaměstnancům a jejich
rodinám, bývalým zaměstnancům, přátelům, příznivcům, dobrovolníkům, dárcům,
spolupracujícím jednotlivcům i organizacím a všem, kdo nám pomáháte, abychom
mohli být pro uživatele našich služeb co nejvíce prospěšní. Těšíme se na setkání
s vámi.
Robert Otruba
Dobrovolnický týden v kutnohorské nemocnici
Ve dnech 8. – 12. července proběhl v nemocnici v Kutné Hoře první letní dobrovolnický týden. Studentky z Gymnázia Jiřího Ortena navštěvovaly od pondělí do pátku
seniory na pokojích a těšily je svou společností. Pacienti si rádi poslechli informace
z denního tisku, někteří si společně vyluštili křížovku, ale většina si chtěla především popovídat.
„Jsme moc rádi, že i v době letních prázdnin si udělají mladí lidé čas na návštěvu
seniorů, kteří tráví většinu dne na lůžku. Povídání s dobrovolníky je pro ně velmi
milým zpestřením všedních dnů. Byli bychom rádi, kdyby se dobrovolnický týden
stal každoroční záležitostí,“ říká vedoucí Dobrovolnického centra Jindřiška Vinická.
Při příchodu do nemocničního prostředí byla na mladých dívkách znát nervozita.
Nevěděly, co je čeká a o čem si budou s cizími lidmi hodinu povídat. Hned po první
návštěvě se jejich tváře rozzářily a po skončeném dni se těšily, s kým se setkají zítra.
Senioři vítali dobrovolnice s nadšením, a tak se na nemocničním pokoji vytvořila
vždy dobrá nálada, která vyvolala mnohdy i slzy dojetí. Na konci týdne jsme se loučili se sebevědomými slečnami, které dokázaly překonat svůj strach z neznáma
a obohatily život nejen pacientům léčebny, ale také samy sobě.
Děkujeme všem, kteří se do tohoto týdne zapojili. Společně jsme vykouzlili mnoho úsměvů.
Daniela Stýblová
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Prázdninový týden se Střediskem Na Sioně
V srpnu proběhl prázdninový týden pro děti, které využívají službu Střediska Na
Sioně. Kromě výletů
bylo důležitou náplní procvičování sociálních
dovedností,
jako je navazování
přátelství, povídání,
projevovní vzájemné
pozornosti… Každé
dítě mělo k sobě staršího parťáka, který jej
po celou dobu provázel, pomáhal v nejistých situacích, povzbuzoval. Moc našim parťákům (dobrovolníkům) děkujeme.
Monika Šotová
Irena Řezníčková Šenkapounová

Napsali jste...
Farní pouť do Klokot a Tábora
Ve čtvrtek 6. června se vypravili poutníci do významného poutního mariánského
místa Klokoty a do Tábora. Provázel je otec Jan, který se se všemi přivítal požehnáním, a otec Dmytro. Cesta rychle ubíhala. Otec Jan se po celou cestu věnoval poutníkům, nechyběl zpěv a modlitby.
Při vstupu do poutního mariánského místa v Klokotech pocítíte ohromující energii impozantní stavby barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale i neobyčejně
působivé okolí. Dovnitř otevřené ambity se čtyřmi rohovými kaplemi přispívají
k celkovému zklidnění poutníka.
Vstupem do kostela uchvátí každého barokní výzdoba a oltáře. Úžasný a nezapomenutelný pocit si každý poutník musí odnést z pohledu na oltářní milostný obraz
Panny Marie Klokotské, zvlášť když pro sebe máte pár okamžiků k celkovému
usebrání, prosbám a poděkování. Mši svatou sloužili oba otcové. Otec Jan při své
promluvě řekl s odkazem k oltářnímu milostnému obrazu: „Přišli jsme domů, domů
k matce, která naše prosby vyslyší a vede naše cesty k Bohu.“
Před odjezdem z Klokot se poutníci zastavili na hřbitově u hrobu paní Zdeny
Coufalové, kutnohorské farnice, kde se rozloučili modlitbou a rozsvícením svíček.
V Táboře v děkanském kostele Proměnění Páně na hoře Tábor následovala adorace, kterou vedl otec Dmytro. Závěrečné slovo v tomto kostele měl farní vikář, který seznámil poutníky s výzdobou kostela a také s poslední rekonstrukcí, která proběhla v minulém století.
Následovala prohlídka města s možností návštěvy husitského muzea a muzea
čokolády.
Ve večerních hodinách byl návrat zpět do Kutné Hory, kde se poutníci loučili
a vřele děkovali oběma otcům za krásně prožitou a nezapomenutelnou cestu. Nelze
opomenout poděkovat Monice Trdličkové za organizaci této cesty.
Jaroslava Kombercová 17

Tábor Slunečního kmene
Prvního července jsme se všichni sešli na nádraží v Kutné Hoře, kde jsme začali
dvanáctidenní dobrodružství. Vypravili jsme se vlakem do Golčova Jeníkova a poté
autobusem do Heřmanic, kde jsme měli tábořiště. Ještě téhož dne jsme společnými
silami postavili náš tábor. Jako vždy jsme měli postavené do půlkruhu stany, kamna, stožár uprostřed tábora, kříž a další.
Po celou dobu tábora hrála vlčata mnoho zábavných her, např. softball, prohazku a další tradiční hry Slunečního kmene, které se hrají i na schůzkách. Tématem
celotáborové hry byly Hvězdné války, a to konkrétně epizody Nová naděje, Impérium vrací úder a Návrat Jediho. Měli jsme velké množství kostýmů pro známe postavy jako je Darth Vader, Ben Kenobi, Yoda a další. Jako vždy byli kluci rozdělení
do tří skupin a během tábora mezi sebou soutěžili o nejlepší výsledky v různých etapových hrách. Mezi oblíbené hry patřila například Bitva o Hoth nebo závěrečná Já
jsem Jedi, ve které kluci nejdříve museli zničit novou Hvězdu smrti a poté se utkali
se samotným císařem Darth Sidiousem.
V rámci tábora jsme také oslavili třicet let Slunečního kmene. V sobotu 6. července přijelo mnoho starších členů Slunečního kmene, ať už bojovníků nebo bývalých náčelníků. Zahráli jsme si fotbal a večer zapálili slavnostní oheň. Dále nás během tábora navštívil P. Dmytro Romanovský, který nám odsloužil mši, ale také
P. Jan Uhlíř, který si s námi mimo jiné zahrál koulovku o vlajku.
12. července jsme za nepříjemného deště sklidili tábor a odjeli zpět do Kutné Hory, kde naše prázdninové dobrodružství se Slunečním kmenem skončilo.
Jiří a Vít Karelovi
Chaloupka družiny Concordia
Ve dnech 20. – 27. července jsme s Concordií jely na tradiční chaloupku, tentokrát
na farní chalupu v Mastech u Dobrušky. Ta se sice nachází v krásně přírodě a mimo
civilizaci (což bylo super), ale tato divočina skýtá i určitá úskalí: přes veškeré snahy
o šetření vodou nám v polovině chaloupky došla. Naštěstí nás to nezastrašilo a my si
tak mohly užít trochu dobrodružnější chvilky – ať žije večerní koupání v ledovém
potoce! Také letos jsme se na chaloupce mohly těšit z návštěv našich kněží a indiánských babiček, ze dvou nových členek Velké rady – Barči a Deborky – a jedné nové náčelnice (kterou je autorka těchto řádek, Terezka Cinerová alias Pocahontas –
pozn. red.)
Terezie Z. Cinerová
Drobná nápověda k letošnímu tématu chaloupky: Opustit hru budeš-li si přát,
Jumanji zachraň a zkus jej zavolat!

Sjíždění Ohře
Začali jsme na faře v Sedlci, odkud jsme dvěma auty odjížděli. Po dlouhé cestě jsme
byli rádi za odpočinek v kempu Tršnice, kde začínala naše vodácká trasa. Před
večeří (stejně jako před každým jídlem) jsme se pomodlili a pozvali také Boha na
naši cestu. Bylo nás osm, a proto stačily čtyři lodě, dvě naše a dvě půjčené. Druhý
den ráno, byla neděle, jsme vyrazili na mši do Františkových Lázních. Velmi nás
zaujalo dvojjazyčné evangelium (po českém jsme se již chtěli posadit, ale ostatní
stáli, a najednou slyšíme němčinu). Poté jsme vyjeli na sedmnáctikilometrový úsek
do Kynšperku nad Ohří. Tam nás velmi překvapil (ne)kemp; byl to vlastně kousek
půdy u fotbalového hřiště, na které se nesmělo, jako umývárny sloužily hráčské
kabiny. Další den byl na programu ještě delší úsek, až do Sokolova, konkrétně do
vodáckého tábořiště U Barona. Poslední den jsme jeli ten nejdelší, ale také
nejkrásnější úsek. Viděli jsme Loket a okolní krajinu, užili jsme si dostatek jezů
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i peřejí a jediné, co nám mohlo vadit, bylo přenášení lodí přes jeden zavřený jez.
Velmi unaveni jsme dorazili do Karlových Varů, vrátili půjčené lodě, vesty a pádla
a odpočívali v kempu. Další den jsme navštívili Karlovy Vary s jejich vřídly a zřídly
a ochutnali slavné karlovarské oplatky. Po obědě, bylo to asi až v 16 hodin, jsme vyrazili směr Kutná Hora.
Matyáš Siegel
Pouť do Santiaga (Salzburgu) očima Dmytra
Milí farníci, dovolte mi podělit se o krásnou zkušenost, kterou jsem získal letos
v srpnu. Měl jsem totiž veliké štěstí a mohl se připojit ke skupině poutníků, která
pokračovala v další etapě své pouti z polského Křešova do Santiaga de Compostela.
Letos před námi byla trasa z Hosína u Hluboké nad Vltavou do rakouského Salzburgu.
Předpokladem pro dobrou pouť je mimo jiné dobrá parta, a ta se sešla v úterý
večer na Hosíně. Panovala zde úžasná atmosféra, na které měl každý svůj podíl, díky charismatům každého z přítomných. A že nás čeká 290 kilometrů, byla spíše příjemná výzva do dalších dní, než něco, by nám vlévalo neklid. Mě čekala pouze trasa
z Hosína do rakouského Lince, což mě pak i trochu mrzelo (a nejen proto, že od Lince se táhla dlouhá rovina podle řeky, která vystřídala náročný horský terén). Ve
středu ráno jsme vyrazili na cestu, první den jsme dorazili do Boršova na Vltavou
a další dny pak pokračovali dále. A tak jsme cestou přespávali v Kájově, Vyšším Brodě, Kirschschlagu u Lince a v Traunu. Zde moje putování končilo, neb povinnosti
nešlo odložit.
Cestou jsme také navštívili spoustu krásných míst, budov, restaurací a potkali
spoustu krásných lidí. Během putování jsem prožil chvíle přátelství, samoty i společenství, radosti i únavy, elánu i vyčerpání. Podporu přátel na cestě a blízkost Hospodina v nich, ale také blízkost Hospodina v tom všem krásném kolem, co jsem potkal a za což jsem se snažil Pána chválit. Měl jsem dobrou vůli na cestě pamatovat
na farnost, na ty, kterým jsem modlitbu slíbil, kteří mě o ní prosili, ale také na ty,
které mi Pán poslal do cesty. Po pár dnech se začaly modlit i mé puchýře – a modlily
se i několik dní po pouti.
Jsem vděčný Pánu za čas takto s ním prožitý a za společenství souputníků na
cestě! Každý na něm měl svůj podíl a dotvářel jeho celek. Každému z vás bych přál
zažít aspoň na chvíli něco podobného.
Tolik z mé cesty, přeji všem buen camino životem a příští rok třeba i právě s vámi na viděnou… Ahój!
P. Dmytro Romanovský
Celostátní setkání animátorů
„S Janem za Ježíšem,“ tak znělo motto letošního celostátního setkání animátorů,
které se konalo ve dnech 14. – 18. srpna v Chotěboři. Setkání nebylo jen pro účastníky a absolventy animátorského kurzu, ale i pro mladé, kteří chtějí vést nebo již vedou nějaké společenství ve své farnosti.
Pro zhruba 260 účastníků byl připraven program, ve kterém nechyběly zábavné
výstupy režie, naučné laboratoře (účastníci si mohli vybrat 2 z 8 nabízených bloků:
modlitba, společenství, hudba, evangelizace, komunikace, selfmanagement, grafika
a vizuál, média), kultura a sport a samozřejmě ani duchovno, každý večer v jiné formě: modlitba se scénických tancem, večer chval, modlitba Taizé, mariánská, křížová
cesta, vigilie a další. Setkání pro mě bylo velmi přínosné, a to nejen v rovině duchovní, kdy jsem mohla znovu obnovit svůj vztah s Bohem, ale i v setkáních s dalšími mladými lidmi, společnými zážitky a povzbuzením do další činnosti v našich farnostech. 
Terezie Zdislava Cinerová
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Farní tábor: hlášení uprostřed týdne
Letos podruhé jsme zahájili tábor na klášterní zahradě. Přihlásilo se 19 dětí ve věku
od 6 do 11 let. Tématem je cesta kolem světa za pět dní.
První den jsme z naší rodné Evropy přeletěli do Afriky. Prožili jsme dopoledne
plné her, zatančili jsme si africké tance a chlapci si zahráli fotbal s tzv. hadrákem
(míčem vyrobeným z hadrů). V úterý ráno jsme letěli do Ameriky. Potkali jsme se
s kovbojem a indiány, luštili jsme staré indiánské písmo a vyráběli masku. Odpoledne jsme pracovali s hlínou a vyráběli nádobky, které jsme si pěkně ozdobili. Při tom
všem jsme si stihli povídat o Panně Marii a o misionářích.
Ve středu ráno jsme vyrazili do Austrálie. Naši pouť jsme začali v kostele sv. Jakuba a posíleni modlitbou a požehnáním jsme se pustili do australské buše. Během
cesty jsme prožili různá dobrodružství, potkali jsme se s domorodci, cizokrajnými
a nebezpečnými zvířaty, házeli bumerangem a učili se střílet z luku. Našli jsme také
poklad. Čeká nás ještě výlet do Asie a Antarktidy. Po celý týden nás navštěvuje hodná babička, která nám předčítá z knihy Poklady pod sněhem.
Na našich cestách nám také pořádně vyhládne, ale protože jsme obklopeni dobrými a laskavými ženami, máme vždy připravený oběd a různé sladké dobroty. Děkujeme všem, kteří se o nás starají a pomáhají nám.
Zdena Hlavinková a celý tým
Výlet na Slovensko se spolčem
V neděli 25. srpna po mši svaté jsme s naším „malým“ spolčem zamávali rodičům
a kamarádům a vyrazili na dlouhou jízdu na Slovensko. Cestou jsme se zastavili na
nejstarším slovenském poutním místě, Velké Skalce u Trenčína, kde jsme se dozvěděli něco o životech svatých Svorada a Benedikta.
Denně jsme mohli poznávat krásu hor, odpočívat, prohlubovat naši víru i vzájemné vztahy. Vyšli jsme na nejvyšší horu Malé Fatry, Velký Kriváň, a na nedaleký
Velký a Malý Rozsutec a Chleb. Prošli jsme také Jánošíkovými dierami s asi dvaceti
malými vodopády. Jeden odpočinkový den jsme strávili v Žilině v nákupním centru
a na koupališti.
Na každý den měli dva až tři z nás připravené „témátko“ podle kapitoly z knížky
Ruku v ruce s Ježíšem. Na denním pořádku nesměla chybět mše svatá, kterou vždy
krásně doprovázel Jirka na kytaru nebo Eliška na ukulele a já na housle. A každý
den nás provázel žalm vybraný P. Uhlířem, který vždy souvisel s přírodou jako Božím dílem.
V pátek, náš poslední den na Slovensku, nás čekalo překvapení v podobě plavby
na speciálních vorech, pltích, po řece Váh.
Jako jsme zahájili náš výlet návštěvou nejstaršího poutního místa na Slovensku,
cestou zpátky jsme navštívili jedno z nejstarších poutních míst na Moravě, Klimentek. Tam jsme slavili naši poslední společnou mši svatou. Je zajímavé, že Velkou
Skalku, naši první zastávku, navštívili sv. Cyril a Metoděj a přinesli tam slovanskou
liturgii, jim byl také zasvěcen kostel v Terchové, kde jsme bydleli, a oni donesli
ostatky sv. Klimenta do jeho kapličky, kde jsme cestu zakončili.
Myslím, že se výlet všem moc líbil a rádi bychom si ho zopakovali.
Alžběta Veronika Cinerová
Mé zážitky ve francouzské církvi
Milí farníci, uplynulých dvanáct měsíců jsem strávila ve Francii – přes léto jako aupair a přes školní rok jako studentka – a byla jsem pozvána k tomu, abych se s vámi
podělila o některé své zkušenosti z života tamní církve.
Přestože jsem během roku hodně cestovala a navštívila různé farnosti po celé
Francii, většinu roku jsem strávila v diecézi Grenoble-Vienne, kterou jsem tedy
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mohla relativně dobře poznat, a o tom, co jsem v ní mohla zažít, bych vám zde chtěla vyprávět.
První bod, který bych chtěla zmínit je, že s francouzskou církví máme společného
asi víc, než si sami uvědomujeme. Ve Francii byli katolíci během Velké francouzské
revoluce silně pronásledováni – stejně jako ti čeští během komunismu – a jak
v Česku, tak ve Francii museli „věrní“ katolíci odvážně vytrvat navzdory tomu, že
byli vystaveni životnímu nebezpečí. V obou zemích mnoho věřících kvůli perzekuci
odpadlo od víry a církve se staly maličkým a opovrhovaným zbytkem společnosti.
A poslední, co naše církve pojí, je, že naše kostely obvykle nebývají zcela naplněné,
ale velká část z těch, kdo v nich jsou, vědí, proč a pro koho tam jsou, a jsou tam rádi.
Francie však perzekuci zažila o mnoho dříve než my, a tím pádem už je
v mnohém o několik kroků napřed, a my bychom se u ní mohli a měli inspirovat.
Nejjasněji to vidím v oblasti evangelizace. Já jsem se k tomuto tématu dostala skrz
diecézní evangelizační formaci Disciples Missionnaires (Učedníci Misionáři), které
jsem se během celého roku účastnila. Zjistila jsem díky tomu, že v místní diecézi
existuje velmi rozvinutá služba pro evangelizaci, která nabízí jak různé formace pro
prohloubení víry a znalostí, tak i konkrétní místní misie.
Další věc, která mě velmi nadchla v tamní diecézi, bylo přijímání a skutečné zapojování lidí z okraje společnosti. Ve městě Grenoble máme studentský kostel (teď
nově i studentskou farnost), jehož součást však netvoří pouze „obyčejní studenti“,
ale také asociace Joie d’évangile (Radost z evangelia) – skupinka postižených mladých lidí (vždy doprovázena skupinkou zdravých mladých dobrovolníků) a Grain de
Sel (Zrnko soli) – skupina mladých dospělých, kteří si v životě prošli velmi obtížnými situacemi, často i životem na ulici, a mnozí z nich se ještě zcela nedostali
z různých závislostí, ale zároveň po tom touží, stejně jako po životě s Bohem. I tato
skupina je hodně propojena s pomocí několika dobrovolníků z řad mladých farníků.
Každou neděli se tedy společně scházíme na kytarové mše, lidé sice stejně staří,
ale z nejrůznějších „společenských vrstev“, a pro některé je to sice stále šokující
a pobuřující, ale v mnohých to naopak boří předsudky a tvoří pochopení a lásku pro
tyto lidi, kteří neměli v životě takové štěstí jako my ostatní. Já sama jsem mohla být
dobrovolnicí v obou těchto skupinkách, a často to byli právě ti postižení či závislí,
kteří mě učili skutečné lásce, a jsem za tyto zkušenosti a mé zážitky s nimi nesmírně
vděčná!
Během svého pobytu ve Francii jsem toho zažila v tamním katolickém společenství tolik, že kdybych to chtěla všechno popsat, nestačil by mi na to ani celý Zpravodaj. Věřím však, že alespoň pro malou představu tento krátký popis stačí. 
Ludmila Terezie Cinerová
Všude je chléb o dvou kůrkách, i v Anglii
Ještě před tím, než jsem měla odletět do Anglie, jsem byla přesvědčená o tom, že
bude můj život pokračovat jako dřív. Jenže ve chvíli, kdy jsem si balila půlku skříně
do kufru, kam jsem se kdysi jako malá celá vešla, jsem pocítila strach. Celé to „Sára
pojede na rok do Anglie“ mi přišlo tak absurdní, jako kdyby se to ani nedělo…
Bylo mi jasné, že to tam bude jiné než u nás, a začala jsem si říkat, co když… Co
když prostě najednou přestanu chodit do kostela? Zkrátka, že jednou zaspím a řeknu si, že to pro jednou nevadí, pak zaspím podruhé, potřetí, počtvrté... A pak prostě
přestanu, protože nebude nikdo, kdo by se mnou do kostela šel? A vůbec, co když
tam ani žádný katolický kostel nenajdu?
Díky pouti do Říma se můj vztah k „chození do kostela“ poněkud změnil. Co
jsem tuhle pouť absolvovala, se pro mě víra stala něčím mnohem víc než jen účastí
na nedělní mši. Tenkrát jsem si uvědomila, že jsem součástí velkého společenství.
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Prostě nás tam bylo tolik a všichni jsme měli něco společného! Pro jistotu jsem ještě
před odjezdem zašla za P. Tobkem a zeptala se ho, zda by vadilo, kdybych místo do
katolického kostela chodila do anglikánského, pokud by totiž nastala situace, že
v Alcesteru žádný katolický kostel nebude.
A pak už jsem najednou byla v Anglii. Myslela jsem si, že mi tam bude všechno
utíkat mnohem rychleji, ale nakonec se první týden zdál dlouhý jako celý měsíc.
S blížící se nedělí nastal můj čas. S Karon, mojí hostitelkou, jsem si zatím moc nepovídala, ale sebrala jsem odvahu a zeptala se jí, jestli je tu v Alcesteru nějaký katolický kostel. Karon mi jen tak mezi řečí řekla, že mě tam dovede, protože tam někoho
zná. A tak jsem plná naděje čekala a čekala, ale to už byla sobota večer a nic se nedělo. Takže jsem nakonec sedla k internetu. Alcester je poměrně malé město na anglickém venkově, máme tam jenom jednu ulici, která v podstatě tvoří centrum, a jen
jeden velký obchod. První odkaz, co na mě vyskočil, byl na kostel Our Lady and
St. Joseph's Church, ale ten mi z nějakého důvodu přišel nevýznamný a malý. Druhý odkaz na St. Nicolas Church mi připadal mnohem více pravděpodobný, protože
kostel se nachází blízko hlavní ulice a je mnohem větší. A tak jsem vyrazila v 11 hodin tam, kde měla být dětská mše.
Jelikož jsem byla značně nervózní, přišla jsem o tři čtvrtě hodiny dřív. Hodnou
chvíli jsem kostel obcházela a hledala vchod. Když jsem si pak všimla, že mě někdo
sleduje skleněnými dveřmi, konkrétně nějaká babička, rozhodla jsem se vstoupit
dovnitř. Téměř okamžitě mě odchytla a začala se vyptávat. Na klopě měla jmenovku
a nejspíš vítala každého nováčka. Byla vážně moc milá, tak jak Britové bývají, a říkala mi „sweetheart“. Časem jsem zjistila, že Britové takoví jsou, za všech okolností
velice milí, ale vlastně je úplně tak nezajímá, jak se máte. Tahle otázka je prostě jen
fráze, tím to končí. Ale paní se vyptávala, kdo jsem a proč tu jsem, takže jsem vysvětlovala, že chodím na AGS (Alcester Grammar School) a že hledám katolický
kostel. Jakmile jsem ale tohle řekla, úplně jí pohasla v očích radost, protože St. Nicolas je anglikánský kostel. Samozřejmě mi to hned řekla a dokonce mi i vysvětlila,
kde přesně se ten katolický kostel nachází. Takže mi okamžitě došlo, že to byl ten
malinký. Bohužel ale v tuto chvíli byla už katolická mše v polovině a tak jsem si řekla, tak to pro jednou zkusím tady.
Paní už byla zase veselá a hned mě posadila do lavice k nějaké babičce. Vlastně
všichni v kostele byli staří. I na to se mě paní s jmenovkou vyptávala, jestli mi nevadí, že tu není nikdo mého věku. Překvapilo mě, že po celou mši běžela na obrazovce
vpředu prezentace, což bylo pro mě jako nováčka v jakékoliv anglické mši velice užitečné. Také všechna čtení byla promítána a k mé radosti jsme i zpívali. Všechno bylo
úplně jiné než u nás v katedrále a bylo to tak interaktivní!
K přijímání jsem nešla, ale když se mě ptali, jestli budu přijímat, říkali mi, že jim
to nevadí a kdybych chtěla, tak klidně můžu. Na konci mše mě pak zastavila další
paní s cedulkou a kněz. Řekli mi, že jsem tu kdykoliv vítaná, a popřáli mi štěstí se
školou. A tak, když jsem odcházela, jsem si byla jistá jednou věcí: to, že na dětské
mši byli samí stařečkové a stařenky, znamenalo, že tu žádné spolčo nebo něco jako
Concordii asi stěží najdu…
Takže další neděli jsem úspěšně dorazila v 10:20 do malinkého katolického kostela Our Lady and St. Joseph's. Tentokrát na mě nikdo ve vstupu nečíhal, ale taky se
mě nikdo na nic nevyptával. Takže jsem si trochu oddechla, protože po tom vyptávání minule jsem se tak trochu bála. Někteří na mě koukali trochu podezřívavě,
hlavně jedna malá holčička v lavici přede mnou. Bohoslužba byla stejná jako u nás,
jen v angličtině. Naštěstí byla k dispozici příručka s pořadem mše. Jediný lidský
kontakt, kterého se mi dostalo, byl s knězem po mši venku před kostelem. S každým
si potřásal rukou a já mu řekla: „Thank you“ a on: „Bless you.“
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Od té doby chodím tam. Příručku už dávno nepotřebuji, protože už umím všechno nazpaměť. Účast na nedělní bohoslužbě se pro mě stala něčím, co potřebuji,
a tak jsem za celou dobu nevynechala úmyslně ani jednou. Nejradši chodím v 10:30,
na mši pro děti (které tam opravdu jsou).
Mladí lidé jako já na mších nejsou, kromě asi tří, kteří ale chodí do kostela ráno.
Tu dřívější mši nemám zas až tak ráda, protože se tam nezpívá. Všechno se jenom
odříká, ale já raději zpívám. Jednoho dne jsem sebrala odvahu a zeptala se kněze,
jestli tam někde mají nějaké spolčo, ale řekl mi, ať mu napíšu e-mail. Tak jsem mu
napsala, ale bohužel mi stále neodepsal.
A pak přišel konec mého prvního roku stráveného na AGS. S tím se blížil i farní
den. Docela jsem se na něj těšila, jelikož jsem si říkala, že se konečně seznámím
a začnu se s někým v kostele bavit.
Přemýšlela jsem, čím bych se mohla druhým přiblížit, a tak jsem se zapsala na
jakýsi papír, že přinesu dort. Pak jsem nakoupila dva kyblíky předražených jahod a
dort upekla. Málem se mi ho ale nepodařilo ubránit před spolubydlícím Davem,
který miluje sladké, a protože u nás v lednici nikdy není nic navíc, hned na něj měl
zálusk.
Přede mší jsem dort donesla na faru a nejprve jsem pomáhala nosit nějaké židle
a stoly. Po mši se pak všichni odebrali na farní zahradu a tam jsem ke svému údivu
zjistila, že všechno občerstvení je za peníze. Všechny dobroty měly cenovky a já automaticky začala hledat svůj dort, protože mě zajímalo, kolik vůbec stojí. To jsem si
ještě myslela, že ho rozkrájí.
Po nějaké době mi vyhládlo, ale stále jsem čekala, co se bude dít. Nakonec jsem
sebrala ten kousek odvahy, co ve mě zbyl, a zeptala se, jestli někdo náhodou neví,
kde skončil můj jahodový dort. Řekli mi, že si hned na začátku ho koupila nějaká
paní. To mi vyrazilo dech. Znamenalo to kromě jiného i to, že Karonin talíř, na kterým ten dort byl, je v tahu. Moje představy o tom, jak si konečně dám na farním dni
pořádný oběd skoro jako u nás v Česku, byla rychle taky fuč. Naštěstí se mi podařilo
najít tu paní a poprosit ji o talířek. Ta se jenom zasmála a talířek mi přinesla. Nakonec jsem si tam koupila k obědu to nejlevnější, co tam bylo: muffin za 50 pencí a ani
to se neobešlo bez poznámky, že prostě čokoládě nejde odolat. Pravdou ale bylo, že
už bylo 14 hodin a já nechtěla, aby mi začalo nahlas kručet v břiše. Od jedné paní
jsem se dozvěděla, že se vybrané peníze použijí na postavení křesťanské školky. Což
je hezké, ale když máte v peněžence asi libru, tak to moc fajn není.
Možná to vypadá, že je tahle farnost divná, ale pravdou je, že je to tu prostě jiný
svět. Některé věci tu fungují zcela odlišně. Britové zkrátka neobědvají a farní den
neznamená, že je tu vše zadarmo.
Sára Koubská
Svědectví o síle mateřské modlitby
Milé maminky, dovolím si vám těmito pár řádky, sdělit svůj osobní příběh. Jsme
s manželem rodiči dvou dětí, již dospělého syna a o pár let mladší dcery. A jak už to
někdy bývá, přijde období, kdy se cesty rodičů a dětí poněkud oddělí. To je samozřejmě přirozené a v pořádku. A tak se stalo, že se náš syn, kterého jsme se snažili vychovávat v pravdě, ve vzájemné důvěře a lásce, rozhodl jít poněkud jinou cestou.
Byla to však cesta lží a osobního odloučení od celé rodiny. Bylo to velmi náročné
období (nedostudovaná škola, jeho svatba s partnerkou, která ho zanedlouho opustila kvůli jinému muži…) A to vše vás moc bolí, protože místo pohlazení a objetí syna, který se trápí, musíte jen čekat a trpělivě prosit v modlitbě o jeho návrat…
Modlitba je největší a nejmocnější lék, který jsem jako máma měla. Moc mi
v tomto období pomáhalo i společenství maminek, se kterými jsme se pravidelně
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setkávaly na faře a prosily za naše děti. Věřila jsem, že jednoho dne se náš syn vrátí.
Přes slzy jsem s ním v modlitbě mluvila, aby věděl, že se nemusí bát přijít domů, ke
svým rodičům. Prostě jsem to všechno odevzdala do rukou našeho Pána. A jednoho
dubnového rána se náš syn vrátil. Opuštěný, zničený, ale s pokorou v srdci. Sílu
modlitby, odevzdání a svěření našich dětí jsme s manželem prožili opravdu naplno.
Těším se, až se zase od září s maminkami budeme zase pravidelně scházet a prosit
za naše děti. A moc rády uvítáme i vás ostatní. Přeji požehnané dny.
šťastná maminka
Před odletem do Londýna
Děkuji, Pane milý,
za to, že prostě jsi.
A žes za námi přišel
z nebeské výsosti.
Děkuji, Pane, za vše,
za velkou lásku Tvou,
za dary věnované
měrou vrchovatou.
Děkuji za vše krásné, čisté,
co daruješ,

díky, že v těžkých chvílích
mě doprovázíš též.
Děkuji za Tvou milost
i Tebe milovat,
za to, že lásku Tvoji
chci dále rozdávat.
Dej mi své požehnání,
veď mě po cestě Tvé,
kéž s nadějí a vírou
do cíle dojdeme.

Jana Zelenková
Střípek z mariologie
Druhé nejstarší mariánské dogma je ustavičné panenství Panny Marie. Už raná církev věřila v panenství Matky Boží při početí Krista, jeho porodu a narození až dokonce jejího života. Toto dogma bylo přijato na 1. konstantinopolském koncilu
v roce 381. Z tohoto koncilu vzešlo tzv. nicejsko-cařihradské vyznání víry, které se
v římskokatolické církvi modlíme až do dnešní doby. Právě v této modlitbě vyznáváme: Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Credo v tomto znění potvrdil v roce 451 koncil v Chalkedonu, který přijal plné lidství a plné božství Ježíše Krista a odsoudil Eutychův monofyzitismus.
O Mariině panenství při početí Božího Syna není pochyb. Tuto skutečnost zaznamenali evangelisté Matouš i Lukáš. „Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než
se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého.“ (Mt 1,18) „Anděl jí odpověděl:
,Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté
a bude nazváno Syn Boží.‘“ (Lk 1,35) Učení katolické víry o Mariině panenství před
Kristovým narozením je předáváno k věření.
Jako námitka proti Mariinu zachovanému panenství bývají často používány pasáže v evangeliích, které zmiňují Ježíšovy bratry. Jedná se však o široké příbuzenstvo. Slovo „bratr“ se v hebrejštině používá k označení pokrevní spřízněnosti, nemusí však vyjadřovat o původ z jedné matky. Z této příčiny není důvod považovat Ježíšovi bratry za Mariiny děti a Ježíšovy sourozence.
Písmo nikde zřetelně nemluví o Mariině panenství po Ježíšově narození. Můžeme se domnívat, co tím chtěl evangelista Matouš říci, když napsal v první kapitole:
„Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.“ (Mt 1,25) Mariino
panenství v době narození Ježíše a po něm je dogmatem předloženým řádným učitelským úřadem církve. Lidsky nejsme schopni pochopit Mariino panenské početí
a narození Božího Syna. Musíme se zde spoléhat na naší živou víru v Boží moc.
Jan Čermák
Oprava: V předchozím Střípku z mariologie (Zpravodaj 1/2019) se objevila chyba
v termínech Theotokos a Christotokos. Jednalo se o redakční omyl, autorovi se
omlouváme.

Rozhovor s P. Jánem Halamou
Společenství verbistů (Společnost Božího Slova, latinsky Societas Verbi Divini – SVD) působí v Kolíně od roku 2016 a tvoří jej tři kněží:
P. Ján Halama (46), P. Georges Mondo (36)
a P. Marian Brudny (53). Jde o mužskou misijní řeholní společnost. V roce 1875 ji založil
sv. Arnold Janssen v Steylu (dnešní Nizozemsko). Jeho celoživotním povoláním bylo misijní dílo, tedy hlásat evangelium. Dnes po jeho
vzoru působí verbisté po celém světě: nejvíce
jich je v Asii, Evropě, v Americe, ale čím dál
více také v Africe a Oceánii.
Kolínským farářem je P. Ján Halama. Původně pochází ze slovenské Tepličky
nad Váhom. Teologii vystudoval v Polsku a posléze na Slovensku, působil v Anglii,
na Slovensku byl provinciálem. Nyní své misijní povolání naplňuje v kolínské farnosti a učí i na Dvouleté katolické střední škole, kde jsme kolegy.
Blíží se mimořádný misijní měsíc,
pověz nám tedy něco zajímavého
k misiím…
Asi je nejprve důležité zmínit, že misie nejsou výjezdy na léto, vždy je to
dlouhodobá záležitost. Naše působení
není založeno na pouliční evangelizaci,
i když i to může být pro někoho cesta.
My se spíše snažíme urychlit to, co je
v lidech už dávno. I původní misionářská činnost vypadala tak, že někdo významný (obvykle kmenový náčelník) byl
zvědavý a pozval si misionáře. A pokud
takového předního člověka misionář
zaujal, už ho potom obvykle následoval
celý kmen.
I my se v Kolíně snažíme vytvořit
centrum, kam lidé mohou přicházet.
V tomto centru jsou kněží, kteří tvoří
společenství, s nimi naši pomocníci,
kteří animují a připravují Boží lid na
přijetí svátostí. I v Kolíně má smysl být
církví, protože v každém místě se najde
skupina lidí, která chce a hledá něco víc
– a my jim nabízíme možnost, aby to
mohli najít v kostele.
Jaké je vaše působení ve středních Čechách?
Například, na rozdíl od Slovenska, tu
není tolik katolických tradic, na které by
bylo možné navázat. Lidé tu třeba hod-

ně hovoří o májových pobožnostech, ale
dnešní generace rodičů už je nemá zažité, a potom na ně nechodí.
Největší tradicí jsou tu Vánoce, ty
mají rádi všichni. Máme také dobrou
zkušenost s roráty, i když ty směřujeme
spíše k dětem. Dětem se roráty s lucernami a následná snídaně tak moc líbily,
že jim ani nevadilo brzy ráno vstávat.
Rána obecně fungují dobře, protože
lidé jsou ještě čerství, zatímco odpoledne a večer už přichází únava, děti navštěvují kroužky, píší domácí úkoly
a i dospělí potřebují dohnat spoustu
věcí.
Jak vypadá váš komunitní život?
Nejsme klášter, ale o společenství usilujeme. Ráno se obvykle společně modlíme ranní chvály, poté se scházíme na
snídani a ideálně také oběd. Snažíme se
jíst společně, protože jídlo je prostor ke
komunikaci. Například po modlitbě není nejvhodnější řešit, co má dnes kdo
z nás na práci, ale spíše se snažit o ztišení. Pro společné sdílení a plánování je
naopak ideální společenství u jídla, je to
přirozené, jako v rodině. Máme vynikající hospodyni, paní Bohdanku, díky níž
si můžeme takové společné chvíle dovolit.
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Jak funguje vaše společenství tady v Kolíně?
Jsme v Kolíně spokojení, je docela výhodné, když není pozornost farnosti
soustředěná jen na jednoho kněze, každý zde už máme svůj okruh působení.
V pastoračním aktivitách nerotujeme, každý z nás má své kostely, své věřící, o které se stará. Občas se sice přehodíme, ale je to spíš výjimečně z organizačních důvodů. Děláme to proto, aby
lidé věděli a měli jistotu, kde který z nás
je.
Ve farnosti sloužíme třeba polední
mše svaté v pondělí, ve středu a čtvrtek
a máme tyto dny rozdělené. Protože je
předtím i adorace a možnost svátosti
smíření, mají farníci jistotu, koho tam
který den potkají. Nechodí tam sice tolik
lidí, ale svůj smysl to má, např. jeden
muž z TPCA mi říkal, jak je za tyto mše
rád, kvůli dlouhým a náročným službám
v automobilce by jinak neměl žádnou
možnost navštívit bohoslužbu v týdnu.

Jak se vlastně stane, že se řeholní
společenství dostane do běžné
farnosti?
Je to vždy dohoda mezi biskupstvím
a řeholními představenými. Už jsme
působili v Praze, když nám nabídli kolínskou farnost. Dohoda se obvykle uzavírá na pět let. Zahajujeme zde už čtvrtý
rok působení a uvidíme, jak to bude dál.
Personální obsazení navrhuje řeholní řád, řehole potom sepisuje smlouvu
s biskupstvím a kněží pak spadají služebně pod diecézního biskupa. Také je
důležité zmínit, že kněží našeho řádu
mají ještě před vysvěcením možnost dát
si požadavky na své budoucí misijní působení, podle toho se pak rozhodují
i naši řeholní představení, kam koho
poslat.
Jak verbisté vlastně fungují?
Celkově působíme asi v 80 zemích celého světa. Nedávno jsme založili novou
komunitu v Norsku a také v Lotyšsku.
Cílem našeho působení je samozřejmě

evangelizace. Hlásáme
evangelium
a přinášíme svátost Kristovy lásky, formujeme laické katechety, učitele a podporujeme katolické školství. Pokud
místní církev cítí potřebu, pozve nás
skrze svého biskupa.
Co dalšího verbisté dělají?
Ve světě máme i své univerzity. Třeba
na Taiwanu, v Japonsku, na Filipínách...
Vedeme sociální, antropologické a polnohospodářské výzkumné projekty,
abychom pomohli řešit problémy mnoha kultur. Také máme na Slovensku své
nakladatelství. Je spíš malé, ale vydáváme to, co se nám líbí, nebo i překládáme. Ve Španělsku máme naproti tomu
velké vydavatelství Verbo Divino, které
má přesah do celé Latinské Ameriky,
vydává hlavně bible v španělštině.
Jaké jsou předpoklady pro to být
misionář?
Podmínkou je určitě ochota učit se jazyky. Před tím, než je kněz někam poslán,
má rok na to, aby se naučil jazyk. Dříve
byla naším společným jazykem němčina, dnes je to ale angličtina, tak se
všichni učíme anglicky. Na druhém místě je pak španělština.
Jaká je situace v misijním působení dnes?
Naším původním posláním byly hlavně
misie v zámoří. Dnes je ovšem globální
situace taková, že nejen Sever jezdí na
Jih, ale Jih jezdí na Sever. Náš misijní
řád má hodně povolání na bývalých misijních územích, a proto verbisté dnes
mohou posílat misijní personál na Západ, tedy na sever naší zeměkoule. Dnes
je těžiště našeho řádu v Asii, nejvíce
v Indonésii, už ne v Evropě. Máme tam
tolik zájemců, že je nemá kdo formovat.
Bílí lidé jsou dnes v církvi v menšině.
Evropu ovládl příliš racionalismus, a to
je také to, co rozdělilo její víru. Zapomnělo se totiž na podstatu a příliš se
slovíčkaří. Současný papež právě proto
není mnohými úplně pochopen, jenže
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jenže on jen zdůrazňuje to, co je opravdu důležité: upřímná a osobní víra

v Ježíše Krista a také solidarita s druhými. A to je i podstatou misijní činnosti.

Děkuji za zajímavé povídání a pohled na církev z trochu jiné strany. Věřím, že bude i pro ostatní podnětem k zamyšlení, tak jako pro mě. Jsem moc ráda, že jsem
měla možnost se vámi všemi setkávat ve škole a ve farnosti. Nakonec si neodpustím jednu malou vzpomínku. Právě P. Georges mi s úsměvem plným zářivě bílých
zubů řekl, co je tady jinak: „U nás je hodně lidí, málo kostelů, tady je hodně kostelů, málo lidí...“ Tak doufám, že nás třeba bude díky vašemu působení přibývat. 
Patricie Koubská

Overview effect (fejeton)
Všichni víme, že Země je kulatá (beru to tak, že je kulatá a že to všichni víme). Když
se ale někteří kosmonauti vrátili z výletu na Měsíc, popisovali, jak bylo překvapivé
vidět zeměkouli tak, že se vešla do jejich zorného pole. A zmiňovali i další pocity –
že je vlastně jakoby malá, omezená, nesamozřejmá – a hlavně krásná. Nemluvili
o ničem, co by už předtím nevěděli, ale zážitek je prostě víc než informace.
„Overview effect“ znamená „účinek přehlédnutí“, když poodstoupíte a máte možnost se podívat na celek. Nuže, pokusme se poodstoupit.
Představte si, že si každý den poznamenáte větu, která se
vejde na jeden řádek. Pořídili byste si na to to, co prodávají v papírnictví pod názvem „Záznamová kniha A5“, která má sto listů. Kdyby váš život trval 84 let, což je průměrná délka života žen v Česku, zcela byste svými poznámkami zaplnili sedm takových knih (1400 stránek). Přitom
jedna věta na jednom řádku, to je velice malý prostor pro
jeden den.
To banálnější, co z toho plyne, je, že život je dlouhý. Možná přínosnější je ale otázka, v jakém ladění by se nesla zrovna vaše kniha. Ať už byste pokaždé poznamenali třeba jenom to, koho jste potkali nebo co vás napadlo, nebo
jednu větu z toho, co jste přečetli, nebo jednotlivost, která vás alespoň trochu potěšila – vždycky by to svědčilo v první řadě o vás. Kdyby byl život kniha, o čem by byla
ta vaše? Jak říká (píše ve své exhortaci) papež František: „Kéž ti Bůh dá nahlédnout,
o čem promlouvá tvůj život k ostatním lidem.“
Nebo může být zajímavé přirovnat těch 84 let ne k sedmi knihám, ale k jedinému
dni. Narození by připadlo na půlnoc a celý život by se odehrál v následujících čtyřiadvaceti hodinách. Na jednu hodinu dne tedy připadá tři a půl roku života.
Dětství, to je hluboká noc. Maturita proběhne ani ne v půl šesté ráno – tou dobou možná začíná pomalu svítat, ale v některých případech ještě ne. Vysoká škola se
dokončí lehce po sedmé, a to už člověk začíná tušit, do jakého dne se to vlastně probudil. Když se dvacet let po maturitě setkají lidé, kterým bude zanedlouho čtyřicet
(kde bydlíš, co děláš a kolik máš dětí?), odpovídá to jedenácti hodinám dopoledne.
To je čas, kdy už se něco stihlo, ale leccos se ještě odehraje. Do důchodu se jde v půl
sedmé večer.
Tohle přirovnání by bylo možné dál rozvíjet. Například, jedním z předpokladů
příjemného dne je dobře se vyspat; a odpovídající hodnotnou položkou
v dlouhodobé perspektivě je neproblematické dětství. Ale v dalších úvahách pokračovat nebudu, je to prostě jenom přirovnání a nesmělý pokus trochu poodstoupit.
Václav Schuster
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Kalendář akcí
Ne

08. 09.

Posvícení v Hraběšíně u nové kapličky (10:45)

Ne

08. 09.

Poutní mše svatá na Roztěži (15:00)

Pá

13. 09.

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

So

14. 09.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

14. 09.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

15. 09.

Novokněžské požehnání P. Jana Lukeše (mše sv. v 7:00 a v 9:00)

Ne

15. 09.

Posvícení na Nové Lhotě (10:45)

Ne

15. 09.

Kartička na četbu Starého zákona

Ne

15. 09.

Sbírka na církevní školství

Út

17. 09.

Začátek semináře Život v Duchu podle E. Sieverse

20. – 21. 09. Oslavy výročí 25 let charity
So

21. 09.

Mše svatá k výročí charity (13:00 – klášterní kostel)

Ne

22. 09.

Poutní mše svatá v Třeboníně (10:45)

22. – 24. 09. Duchovní obnova pro seniory ve Slavoňově

Út

24. 09.

Začátek výuky náboženství (16:00 – církevní gymnázium)

Út

24. 09.

Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)

St

25. 09.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

28. – 29. 09. Výstava kopie staroboleslavského palladia v chrámu sv. Barbory
So

28. 09.

Poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře (8:30)

So

28. 09.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

28. 09.

Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00)

So

28. 09.

Svatováclavský varhanní koncert (16:00 – Malešov)

So

28. 09.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

29. 09.

Schůzka ministrantů (10:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne

29. 09.

Poutní mše svatá v Malešově (9:00)

Ne

29. 09.

Farní den sedlecké farnosti

Út

01. 10.

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Út

01. 10.

Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)

St

02. 10.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

02. 10.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)
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Čt

03. 10.

Začátek kurzu Alfa

Čt

03. 10.

Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec)

Pá

04. 10.

Prvopáteční adorace (od 16:30 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

04. 10.

Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba)

So

05. 10.

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

Ne

06. 10.

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

Ne

06. 10.

Poutnická a duchovní sekce Na@Na festivalu
(aula církevního gymnázia)

So

12. 10.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

12. 10.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

13. 10.

Posvícení v chrámu sv. Barbory (9:00)

Ne

13. 10.

Kartička na četbu SZ

St

16. 10.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

St

16. 10.

Modlitba za CMŠ (20:30 – kostel sv. Jakuba)

Čt

17. 10.

Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec)

Pá

18. 10.

Děkovná mše za 30 let existence Slunečního kmene
(18:00 – sedlecká katedrála)

So

19. 10.

Pouť po trase Běhu pro zvon (začátek v 18:30 pod lípou)

So

19. 10.

Tichá adorace (od 21:00 do 23:59 – kostel sv. Jakuba)

Ne

20. 10.

Posvícení v kostele sv. Jakuba (9:00)

Ne

20. 10.

Sbírka na Papežská misijní díla

Ne

20. 10.

Běh pro zvon (start v 14:00 pod lípou)

St

23. 10.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Pá

25. 10.

Koncert KUSCH (17:00 – sedlecká katedrála)

So

26. 10.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

26. 10.

Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00)

So

26. 10.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

So

26. 10.

Koncert Rudy Linka Trio (19:00 – sedlecká katedrála)

Ne

27. 10.

Posvícení v Bahně (15:00)

Ne

27. 10.

Posvícení v sedlecké katedrále (9:30 – mše s Mons. Janem Vokálem; společný odchod v 8:30 od kostela sv. Jakuba)

St

30. 10.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

30. 10.

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

30. 10.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

Čt

31. 10.

Náboženství pro dospělé (19:15 - IC Sedlec)

Pá

01. 11.

Poutní mše svatá v kostele Všech svatých (17:00)

So

02. 11.

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

So

02. 11.

Vzpomínka na věrné zemřelé a pobožnost na hřbitově
(17:00 – kostel Všech svatých)

Ne

03. 11.

Kartička na četbu Starého zákona

Ne

03. 11.

Posvícení v Chlístovicích (9:00)

Ne

03. 11.

Mše svatá na Klukách (16:30)

Út

05. 11.

Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)

St

06. 11.

Jednání Pastorační rady farnosti (19:00 – arciděkanství)

08. – 10. 11.

Víkend kurzu Alfa ve Slavoňově

So

09. 11.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

09. 11.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

10. 11.

Sbírka na plošné pojištění majetku diecéze

Po

11. 11.

Svatomartinský průvod (17:00 – začátek před arciděkanstvím)

St

13. 11.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

Čt

14. 11.

Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec)

So

16. 11.

Slavnostní mše svatá ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky
(katedrála sv. Víta v Praze)

Ne

17. 11.

Oslava 17. listopadu, 30 let
(16:00 – Palackého náměstí, odtud průvod)

St

20. 11.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

So

23. 11.

Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

23. 11.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

24. 11.

Schůzka ministrantů (10:00 – kostel sv. Jakuba)

St

27. 11.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

27. 11.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

Čt

28. 11.

Náboženství pro dospělé (19:15 – IC Sedlec)

29. – 30. 11. Dny otevřených dveří církevního gymnázia
So

30. 11.

Adventní duchovní obnova (9:00 – arciděkanství)

So

30. 11.

Novéna za duchovní povolání v Libici nad Cidlinou (10:00)

Ne

01. 12.

První neděle adventní, žehnání věnců (9:00 – sv. Jakub)

Ne

01. 12.

Sbírka na kněžský seminář

30

25

