
 

  

P. Dmytro Romanovský 

Drazí farníci, sestry a bratři,  
poslední měsíc se mi daří chodit na takové intenzivnější procházky. Nachodil jsem 
pár okruhů, které střídám, abych nebyl odrazován případným stereotypem. Musím 
říct, že mi to prospívá nejen na těle – což zatím žel není ještě vidět, ale především na 
duchu. Když někudy po iksté procházím, začínám objevovat krásu, kterou jsem 
předtím nevnímal. S růžencem v ruce nebo jen tak v tichu, snažím se bez mobilu 
(ten, jak mě znáte, mám v ruce skoro pořád). Miluji odezvy lidí, když je pozdravím. 
Reakcí bývá odpověď, šok, údiv, mlčení – které zamrzí, ale počítám s tím, přeci jen 
jsem pro ně cizí člověk. To víte, jako kluk z vesnice jsem zvyklý zdravit kdekoho. 
Připadám si jak Otík Rákosník v Praze. Je také úžasné, jak člověk dýchá ten čerstvý 
vzduch, nádech a výdech, pěkně zhluboka, bez toho by to nešlo.  

A tohle všechno, co jsem popsal, mi 
v těchto pomáhá poznat důležitou věc, 
kterou musím stále častěji konat: dě-
kovat Bohu. Děkovat za to všechno, co 
mohu prožívat, zakoušet a poznávat. 
Velmi si v poslední době uvědomuji, 
jak málo jsem vděčný. Jak mnohé věci 
beru jako samozřejmé a ještě větší 
množství věcí přehlížím. A když něco 
nebo někoho ztrácím, jak často snad 
i zuřím, neboť se domnívám, že na vše 
mám přirozené právo. Ujišťuji se však, 
že nemám, vše je darem.  

Moji drazí, ať je letošní postní doba cestou růstu vděčnosti v nás. Vděčnosti za 
dary, které přijímáme – ač je přijímáme od druhých, původcem těchto darů je Bůh, 
který nás i skrze lidi obdarovává. Ať v nás tedy díkůvzdání roste, abychom na konci 
postní doby s vděčností přijali dar nejvyšší – Zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. 
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Modlitba za rodiny se svatým Josefem 
Letošní rok Svatý otec vyhlásil Rokem rodin a svěřil ho pod patronát svatého Josefa. 
Už dvakrát jsme se na pastorační radě zabývali otázkou, jak v době mnoha omezení 
tento čas ve farnosti prožít. Nechtěli jsme, aby se jednalo pouze o jednorázové poči-
ny, články a promluvy, ale aby vznikla nějaká dlouhodobější aktivita, do které se 
jednoduše bude moci zapojit každý a kterou budeme prožívat v našem společenství 
po celou dobu, případně bude mít ještě nějaký přesah do budoucna. Nakonec jsme 
dospěli k tomuto výsledku:  

Na slavnost svatého Josefa v pátek 19. března bude požehnána svíce, která se 
následně vydá na cestu po našich domácnostech. Společně se svící do našich domo-
vů vždy připutují texty s inspirací k osobní modlitbě a také „deník“, ve kterém 

Rok svatého Josefa 
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Lucie Grenarová a Přemysl Jiřík  

můžeme reflektovat svůj čas strávený v modlitbě 
u svíce či prožitky daného týdne.  

Svatojosefská svíce bude v každé domácnosti 
přesně týden, a pokud to půjde, k předání dojde při 
nedělní mši svaté. Za ty, kteří si svíci právě pone-
sou domů, bychom se vždy před požehnáním krát-
ce pomodlili.  

Celý rok budeme vědět, že se někdo ve farnosti 
za naše rodiny modlí a i my jako společenství se 
můžeme kdykoli zapojit, když budeme vyprošovat 
jeho rodině Boží požehnání a pomoc.  

K účasti se může přihlásit kdokoli. Podrobné 
pokyny budou vysvětleny v ohláškách a také na 
mši svaté o slavnosti sv. Josefa v chrámu 
svaté Barbory v 18:00, na kterou vás i vaše 
rodiny co nejsrdečněji zveme.  

Svatý Josef v Barboře 
V pátek 19. března začíná papežem vyhlášený Rok 
rodin, který je spojen s patronátem svatého Josefa. 
Ten den bude sloužena slavnostní mše svatá 
a v presbytáři Svaté Barbory vystavíme sochu to-
hoto světce.  

Na přelomu května a června ji pak doplní další 
zastavení v prostoru chrámu. Jednotlivá zastavení 
budou věnována rodině. Chtějí vést k osobní mod-
litbě za jednotlivé situace v životě rodin v časech 
dobrých i zlých. 

Kristýna Drahotová 

Apoštolský list k Roku svatého Josefa 
Dne 8. prosince 2020 vydal papež František 
apoštolský list Patris Corde (Otcovským srdcem) 
a u příležitosti 150. výročí ustanovení svatého 
Josefa patronem univerzální církve vyhlásil Rok 
svatého Josefa. V zpravodaji budeme postupně 
přinášet úryvky z tohoto listu. 

Úvod 
Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, 

který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván 
„synem Josefovým“. Dva evangelisté, Matouš 
a Lukáš, kteří ho zmiňují, o něm nemluví mnoho, 
ale přece jen dostatečně, aby bylo možné pocho-
pit, jakým byl otcem a jaké poslání mu Prozřetel-
nost svěřila. (…) 

Po Marii, Boží Matce, nemá v papežském 
magisteriu žádný světec tolik prostoru jako Josef, 
její snoubenec. Moji předchůdci pronikli hlouběji 
do poselství, které v těch několika větách evangeli-
um přináší, aby více zdůraznili jeho ústřední 
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roli v dějinách spásy. Blahoslavený Pius IX. ho prohlásil za „Ochránce katolické 
církve“, ctihodný Pius XII. ho představil jako „Patrona dělníků“ a svatý Jan Pavel 
II. jako „Ochránce Vykupitele“. Lidé se mu svěřují jako „patronu šťastné smrti“.  

U příležitosti 150. výročí jeho vyhlá-
šení za Ochránce katolické církve bla-
hoslaveným Piem IX. (8. prosince 
1870) bych se proto rád podělil o něko-
lik úvah nad touto výjimečnou posta-
vou, tak blízkou životu každého z nás, 
aby – jak říká Ježíš – „ústa mluvila to, 
čeho je srdce plné“ (srov. Mt 12,34). 
Tato touha vzrostla v uplynulých měsí-
cích pandemie, kdy můžeme uprostřed 
krize zakoušet, že naše životy utvářejí a 
nesou obyčejní – většinou opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na titulních stra-
nách novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších show, nepochybně však 
dnes píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, za-
městnanci obchodních domů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, 
dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, že se ni-
kdo nezachrání sám. (…) Kolik lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, sna-
ží se nešířit paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost. Mnozí otcové, matky, prarodiče 
a učitelé nepatrnými všedními gesty ukazují našim dětem, jak se postavit krizi 
a překonávat ji přizpůsobením návyků, pozvednutím zraku a zintenzivněním mod-
litby. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech!  

Ve svatém Josefovi, nenápadném muži, který diskrétně a skrytě žije každodenní 
život, mohou všichni nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý 
Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo nejsou vidět nebo jsou ve „druhé linii“, mají 
nezastupitelnou roli v dějinách spásy. Jim všem patří uznání a vděčnost.  

z Františkova listu Patris Corde vybral P. Jan Uhlíř 

-red- 

Postní duchovní zastavení 
Každý sobotní večer pokračuje cyklus postních zastavení v chrámu svaté Barbory. 
V 19:00 začíná vždy promluvou některého z kněží, na kterou naváže eucharistická 
adorace a příležitost ke svátosti smíření. Přenášky jsou přenášeny také online na 
YouTube.  

V sobotu 6. března bude P. Pavel Tobek mluvit o tom, jak zpytovat svědomí 
a zpovídat se. O týden později se bude P. Dmytro Romanovský zamýšlet nad svátos-
tí eucharistie, vedený otázkou, s kým se v ní setkáváme. 20. března na něj naváže 
opět P. Pavel Tobek, který si ke svátosti eucharistie položí otázku „proč?“ Cyklus 
uzavře P. Dmytro Romanovský v sobotu 27. března tématem svátosti biřmování.  

Aktuality a pozvánky 

Pracovní listy a omalovánky na neděli 
Při nedělních mších svatých jsou u vstupu do kostela k rozebrání materiály pro děti, 
které ještě nechodí ke svatému přijímání. Jde o náhradu za katecheze v sakristii. 
Materiály si lze při příchodu na mši a vzít s pastelkami do lavice. Pastelky se při od-
chodu domů vrací zpět.  

Budeme rádi za zpětnou vazbu a případné připomínky, které můžete směřovat 
na e-mail clovik@centrum.cz či telefon 775 171 109. Děkuji. 

 Tereza Šedivcová 

mailto:clovik@centrum.cz
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Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále letos pouze online 
Jubilejní 10. ročník tradiční Jarní rovnodennosti v sedlecké katedrále byl loni zru-
šen a tak jak ho známe, neproběhne ani letos. Sedlecká farnost se s ohledem na situ-
aci rozhodla původní program zrušit a nahradit ho online přenosem z katedrály Na-
nebevzetí Panny Marie.  

V sobotu 20. března tak bude možné sledovat první jarní paprsky putující po 
hlavní lodi sedlecké katedrály online, a to od 17:00 na YouTube kanálu farnosti Sed-
lec – Kutná Hora. Tolik očekávané jarní slunce doprovodí pásmo recitací, varhanní 
hudby a zpěvu. Na varhany zahraje kutnohorský rodák Viktor Darebný, zazpívá 
Zdeněk Licek. 

Tak jako každý rok bude i letos 
možné prostřednictvím „vstup-
ného“ přispět na charitativní 
projekt. Letos Jarní rovnoden-
nost podpoří Tříkrálovou sbír-
ku. Dobrovolné příspěvky popu-
tují na terénní programy Ob-
lastní charity, akreditované pro-
gramy Dobrovolnického centra 
v kutnohorské a čáslavské ne-

mocnici nebo prorodinné aktivity center Maják, Domek a RC Kopretina. Tříkrálo-
vou sbírku je možné již nyní podpořit na www.trikralovasbirka.cz.  

Misijní koláč bez koláčků 
Milí přátelé, farníci, již několik roků bylo naším dobrým zvykem o čtvrté neděli 
postní – té radostné – uspořádat sbírku Misijní koláč. V loňském roce nám okolnos-
ti nepřály, a letos asi nebude lépe. Pro bezpečnostní opatření nemůžeme ve spole-
čenství napéct koláčky, společně si pochutnat, popít dobrou kávu… Ale můžeme 
i přesto pomoci a udělat radost druhým bratřím a sestrám na misiích, a o to jde! 
Všichni, kdo se v neděli 14. března vydáte na některou mši svatou do chrámu svaté 
Barbory (případně už v pátek 12. března večer k Matce Boží) a budete chtít vložit 
příspěvek do označené krabičky, budete mít možnost. Koláček má prospět potřeb-
ným, a byla by škoda tuto příležitost nevyužít, i když vlastní požitek si budeme 
muset tentokrát ještě odepřít.  

Anička Hylská 

-red- 

Mše svatá a modlitební řetězec za oběti pandemie 
Po celou dobu postní jsme evropskými biskupy vyzýváni, abychom se modlili za 
oběti koronavirové pandemie. Každá země v jeden den postní doby slaví mši svatou 
na tento úmysl, na Českou republiku připadá 17. březen. 

K polovině února, kdy byl tento řetězec zahájen, bylo v Evropě zaznamenáno více 
než 770 000 osob, které zemřely na Covid-19. V našich modlitbách chceme pamato-
vat na tyto lidi, jejich blízké, ale i všechny, kteří jsou aktuálně zasaženi nemocí 
a nemají jistotu o vlastním životě. Spolu s nimi jsou do našich přímluv zahrnováni 
také zdravotníci, sociální pracovníci a všichni další lidé, kteří stojí v první linii boje 
proti nemoci. A v neposlední řadě i prosba za ukončení pandemie. 

V naší farnosti bude mše svatá sloužena ve středu 17. března v 18:00 v chrámu 
sv. Barbory. Spolu s tím také uspořádáme modlitební řetězec, který potrvá od poled-
ne do půlnoci téhož dne. Rozpis  stráží bude jako obvykle k dispozici na webu far-
nosti.  

Radka Krejčí 

http://www.trikralovasbirka.cz


 

  



 

  

Diecézní setkání mládeže bude!  
Letos trochu jinak, ale na rozdíl od loňského roku diecézko bude. Termín setkání je 
naplánován na 27. března. Setkání proběhne napůl online. První část připraví  
Diecézní centrum mládeže v Hradci Králové a Diecézní centrum života mládeže Ves-
mír. Tu budeme sledovat buď společně na faře nebo každý doma, podle aktuální 
situace. Druhá část bude společná mše svatá v chrámu sv. Barbory. Zde už půjde 
o osobní účast na bohoslužbě. Bližší informace, především ohledně časů a způsobu 
online setkání, budou včas uveřejněny v ohláškách, na internetu apod.  

Chci pozvat všechny mladé našich farností a vikariátu k tomuto setkání. Přijďte 
načerpat duchovních sil, ale také v rámci daných možností i prožít společenství bě-
hem bohoslužby. Těším se na vás a žehnám do celé postní doby.  

P. Dmytro Romanovský, vikariátní kaplan pro mládež 
a člen režijního týmu diecézního setkání mládeže  

Křížová cesta ulicemi města letos trochu jinak 
Vzhledem k okolnostem dnešní doby se nemůžeme sejít na křížové cestě ulicemi 
našeho města tak, jak jsme byli v posledních letech zvyklí. Ale nastavená opatření 
nám zatím dovolují vyjít do města a přírody individuálně či po rodinách. Během 
března se v kostelích sv. Barbory a Matky Boží objeví materiály s připravenou křížo-
vou cestou (trasa jednotlivých zastavení a k nim krátká zamyšlení) tak, aby každý 
mohl v posledním postním týdnu prožít křížovou cestu a rozjímat nad utrpením 
Krista v kulisách našeho města a přilehlé přírody sám či se svými nejbližšími. 

Lucie Grenarová 

Rok věnovaný encyklice Laudato si: Examen milosrdenství k Zemi 
V zářijovém čísle Zpravodaje byl pro naši farnost nastíněn program, se kterým jsme 
chtěli vyhlášený rok nepřehlédnout a vzít ho vážně. Ale jak už to bývá, člověk míní, 
Pán Bůh mění. Koronavirus zasáhl na mnohých místech a naše plány nejsou výjim-
kou. Něco se přece jen podařilo. V září jsme se 
modlili za stvoření a v říjnu jsme navštívili 
arboretum. Překvapením byla adventní brožu-
ra z naší diecéze věnovaná tomuto tématu. 

V předjaří tohoto roku jsme chtěli realizo-
vat dvě přednášky: Vnímat krásu přírody oko-
lo nás s Hanou a Zuzanou Prknovými a His-
torie a současnost kutnohorské krajiny se 
Zdeňkem Lipským. Vzhledem k pandemii si na 
ně musíme ještě počkat.   

Můžeme však vnímat krásu přírody okolo 
nás svýma očima, každý po svém způsobu a 
vím, že to mnozí děláme. Po několika letech 
jsme se radovali ze zasněžené krajiny, těšíme 
se na oteplení a na možnost posedět venku. 
Pobýt v přírodě a dopřát si rozjímání.  

V postní době pak může být pro někoho z nás inspirací Examen milosrdenství 
k Zemi. Vychází ze struktury ignaciánského zpytování svědomí, obsahově se zaklá-
dá na poselství „Prokazujme milosrdenství svému společnému domovu“, které 
v roce 2016 pronesl papež František. Najdete ho na webu zitlaudatosi.cz (v patičce 
stránek úplně dole je záložka Modlitby, po jejím otevření hledejte v pravém sloupci 
mezi modlitbami v tiskovém formátu).  

Pro ty, kteří nemají možnost využít internet, ale chtějí se dozvědět víc, předklá-
dám alespoň základní strukturu této pobožnosti a modlitbu na závěr. Ti, kteří 
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Filmová doporučení 
Stranou pozornosti, kterou k sobě nyní s vyčerpávající urputností stahuje koronavi-
rová pandemie, stojí jiné závažné téma: náš vztah k přírodě a otázka udržitelnosti 
způsobu lidského života na planetě. To, že se jedná o zodpovědnost ryze křesťan-
skou a že se týká každého z nás, potvrdil mimo jiné papež František vyhlášením ro-
ku Laudato si.  

Často si však klademe otázku, jak konkrétně a prakticky můžeme ve svých živo-
tech tuto zodpovědnost realizovat. Osobně mívám jako jedinec při sledování či četbě 
všech výzev a varování, se kterými přicházejí mnozí vědci a aktivisté, pocit bezmoci 
a bezvýznamnosti. Jinak tomu bylo po zhlédnutí loňského filmu Život na naší pla-
netě, který pro Netflix natočil David Attenborough jako svůj odkaz, shrnutí své 
celoživotní práce a vášně pro tuto zemi a hlavně její obyvatele. Jak jsme u něj zvyklí, 
snímek je plný nádherných pozemských obrazů, doprovází ho pronikavý a moudrý 
komentář. Je ovšem protkaný řadou znepokojivých a varovných pasáží, které nutí 
člověka připustit si, že všechno není a nebude v pořádku, pokud něco nezměníme, 
pokud všichni nezačneme něco dělat. Attenborough je však poměrně konkrétní 
a srozumitelný ve svých výzvách a hlavně, neztrácí naději. V závěru dokumentu 
jsem měla pocit, že opravdu má smysl ve svém vlastním životě něco postupně mě-
nit, a mohu snad říci, že doposud nezapadal prachem plíživé rezignace, jako tomu 
bylo dříve. A jako křesťan mohu a musím svou snahu zakotvit a odevzdat v modlitbě 
– inspiraci nyní nabízí například web zitlaudatosi.cz, na který nás zavede předchozí 
příspěvek Marie Mackové.  

Život na planetě je dostupný online na placené platformě Netflix. Ke zhlédnutí 
jakéhokoli filmu zde je nutná registrace. Služba je však dostupná první měsíc zdar-
ma (při registraci musíte uvést platební údaje, pokud ji však do konce měsíční lhůty 
zrušíte, nezaplatíte nic).  

V případě, že se do širých vod Netflixu vydáte, jistě stojí za pozornost i další jeho 
tituly. Vřele doporučuji zejména snímek Dva papežové, který tematizuje (s použi-
tém umělecké licence, nejedná se o dokument) setkání Benedikta XVI. s Jorge Ber-
gogliem, budoucím papežem Františkem. Kromě výborných hereckých výkonů Ant-
honyho Hopkinse a Jonathana Pryce snímek nabízí obohacující pohled na střet 
dvou odlišných osobností, které zastupují různé proudy uvnitř katolické církve. 
A opět jde o pohled nadějeplný: ačkoli je film skutečnými událostmi pouze inspiro-
ván, přináší jasné poselství o nutnosti dialogu, přijetí a vzájemného odpuštění; zá-
roveň vypovídá o tom, že skutečný dialog je v církvi možný.  

internet používají, patrně dostanou tolik podnětů pro postní dobu, že si budou 
muset vybírat. I jim se může hodit tato stručná ochutnávka:  

Examen milosrdenství k Zemi sestává ze šesti kroků: 
1.  Spočiň v Boží přítomnosti.  
2.  Vzdej díky za Boží dílo stvoření i za jednotlivé tvory.  
3.  Přemítej o způsobech, jimiž jsi zaslechl nářek Země a nářek chudých.  
4.  Pros o odpuštění toho, jak jsi v péči o Boží dílo stvoření a jeho tvory selhal.  
5.  Usiluj o nápravu a zavaž se ke konkrétním projevům milosrdenství k světu 

a k bližním.  
6.  Uzavři modlitbou. Bože chudých, pomoz nám zachránit ty, kdo jsou opuštěni 

a zapomenuti na této zemi, kdo jsou tak vzácní v tvých očích… Bo-
že lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě, aby námi protékala 
tvá láska ke všem tvorům na této zemi. Bože milosrdenství, dej 
nám přijmout tvé odpuštění a šířit tvé milosrdenství po celém na-
šem společném domově. Buď pochválen! Amen.  

Marie Macková 

Kateřina Grenarová 

https://www.zitlaudatosi.cz/
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Nabídka knih a velikonočních svíček  
Velikonoční svíčky a malé paškály, které by za normálních okolností bylo možné 
zakoupit v sedlecké katedrále, jsou k dispozici u Ludmily Cinerové. Předání je nutné 
domluvit telefonicky na čísle 731 604 760. V nabídce je také řada titulů křesťanské 
literatury. 

P. Jan Uhlíř 

Boží slovo nemusíme pouze číst 
Papež František o lednové neděli Božího slova řekl: „Slovo nás přibližuje Bohu, (…) 
nosme ho stále s sebou v kapse, v mobilu. (…)“ Ani jsem netušil, jak aktuální se tato 
slova stanou i pro mě. Díky jednomu příteli jsem byl na podzim upozorněn na četbu 
Božího slova (v ekumenickém překladu) herci na YouTube. Při jedné delší pondělní 
procházce se mi v hlavě motaly obtěžující starosti, a tak jsem zatoužil po nějakém 
podnětu k plodnému přemýšlení. Protože byla zima, nebylo vhodné, abych se zasta-
vil a něco z Písma si přečetl. Proto jsem v mobilu našel odkaz na četbu Prvního listu 
sv. Petra a pustil si Boží slovo do chůze. Slovo bylo podbarveno hudbou, která mě 
někdy trochu rušila, ale přednes byl klidný a srozumitelný. Díky profesionální četbě, 
která vhodně klade důrazy na slova a pauzy, ve mně Boží slovo rezonovalo úplně 
nově. Jakoby ke mně mluvil sám pisatel… 

Od té doby se každé volné pondělí těším na procházku a poslech Božího slova. 
Doma se k němu vracím, protože díky hezkému přednesu si všimnu pasáží, které 
jsem měl pocit, že jsem snad nikdy neslyšel. Navíc jsem si uvědomil, že způsob 
přednesu herců mě (snad pozitivně) ovlivňuje při čtení Božího slova při mši svaté. 

Pokud chcete si i vy poslechnout Boží slovo při procházce, na terase, v dílně či při 
žehlení, stačí si dát do vyhledávače název biblické knihy s dovětkem mluvené slovo 
a můžete sami posoudit, zda tato forma setkání s Božím slovem vyhovuje i vám. 

 
zdobení 

rozměry 
(mm) 

cena 

1  potisk 40 x 150  40 Kč 

2  reliéf  50 x 170 70 Kč 

3  potisk  60 x 220 90 Kč 

4  reliéf  60 x 220  120 Kč 

5  potisk  60 x 120  45 Kč 

  potisk  60 x 220  90 Kč 

6  potisk  60 x 220  90 Kč 

7  potisk  60 x 120  45 Kč 

  potisk  60 x 220  90 Kč 

8  potisk 20 x 190 25 Kč 

-red- 
Nabídka pracovní pozice 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora hledá kandidáta na vedoucí 
pozici Technický správce památek – investiční činnost.  

Nabízíme: 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost seberealizace v oboru záchrany památek 

 manažerskou  pozici 

 pestrou náplň práce (stavebně-investiční činnost v oblasti obnovy památek, 
stanovení rozsahu oprav objektů, výběr dodavatele oprav, kontrola a řízení 
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Soňa Krejčová 

Oprava kostela sv. Jakuba: máme vymalováno 
Titulek vyznívá hodně optimisticky. Musím říct, že se těšíme z malého, ale definitiv-
ního posunu části prací. V kostele jsou skutečně vymalované opravené klenby 
v presbytáři. Malování vycházelo „šikovně“ do největších mrazů, které mu nepřály, 
ale protože čas jsou peníze, dodavatel stavby přistoupil k vytápění velkokapacitními 
topidly ve vrcholu klenby. Teploty konstrukcí se pravidelně ověřovaly a když stouply 
na přijatelnou úroveň, Jiří Kuboš se ve spolupráci s restaurátorem Romanem Ševčí-
kem chopil malířské štětky a dokončil půlroční práce na zajištění kápí a žeber kle-
neb. Po demontáži prostorového lešení musím s potěšením konstatovat, že presby-
tář je krásně čistý a že odstín výmalby dobře harmonizuje s původními povrchy. 

Další zprávy tak příjemné nejsou. Havarijní klenba nad barokními varhanami 
stále čeká na definitivní přezdění. Nově se věnujeme opravě prasklin stropů 
v sakristii a pokladnici. Zde jsme po proškrábnutí omítek zjistili, že stav kleneb je 
horší, než jsme doufali, a nyní čekáme s dalším postupem na vyjádření statika. 

S teplejším počasím se práce opět daly do pohybu i v exteriéru. V těchto dnech 
nastoupili na práce vitrážisté, kteří – pokud to klimatické podmínky dovolí – za-
čnou osazovat hotové vitráže do oken a kružeb jižního průčelí. 

Práce v severní věži postupují do nižších podlaží. Nyní probíhá stavba lešení 
v úrovni hodinových ciferníků a zvonu. Zastavení hodin a odmlku zvonu Jakub Ma-
ria jste jistě zaznamenali. Usilujeme o to, aby tato pauza trvala co nejkratší dobu,  
signály z naší věže nám už teď chybí. Ráda bych věřila, že nám v tomto ohledu bude 
stačit postní doba a že na Velikonoce zvon zazní v plné kráse. Ale to se v tuto chvíli 
nechávám unést optimismem, reálnost tohoto přání se ukáže až v průběhu března.  

Julie Němcová 

průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb, řízení administrace 
dotací, spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací, komuni-
kace se státní správou a samosprávou, koordinace údržby objektů). 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (s výhledem na dobu neurčitou) 

 možnost dalšího vzdělávání v oboru 

 předpokládaný nástup v červenci 2021 
Požadujeme: 

 minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství nebo v oboru obnovy 
památek podmínkou 

 praxe v oboru podmínkou 

 autorizace ČKAIT výhodou 

 manažerské schopnosti 

 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost 

 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu 

 orientace v zákonech (stavební, památkové péče) 

 orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech 

 znalost práce s MS Office 

 zkušenost práce s rozpočty stavebních prací 

 pozitivní vztah k církvi 
Svůj motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na e-mailovou adresu 

julie.nemcova@khfarnost.cz. Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním 
a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výbě-
rového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat. 

mailto:julie.nemcova@khfarnost.cz


 

  

Farní knihovna 
Milí přátelé, dnes vám chci představit knihu o P. Robertu Marii Mayerovi Děcka, 
valíme do nebe. Tato kniha vyšla bezprostředně po jeho tragické smrti v roce 2016. 

P. Robinek, jak ho nazývali jeho farníci a přátelé po celé Moravě, byl minoritou. 
V roce 2015 podnikl cestu do misijní stanice Aregua v Paraguayi, kam doprovázel 
generální představenou řádu. Zážitky z této misie popisuje s humorem sobě vlast-
ním v první části knihy, nazvané Paraguayský deník. Ten je doplněn vlastními foto-
grafiemi a věnován jeho babičce, kterou měl nejraději.  

Další část knihy obsahuje vzpomínky převzaté z deníku Marie Mayerové a je na-
zvána Ze stařenčiny kroniky. Kronika končí zápisem z Vánoc 2015 a pak už je 
připsán jediný dovětek z 5. února 2016 o smrti jejího milovaného vnuka. Vypráví 
životní příběh P. Roberta, který ve svých 21 letech prožil obrácení, rok nato vstoupil 
do  řádu a v roce 2008 byl vysvěcen. Jako kněz působil především v Brně a nedale-
kých Modřicích. Jeho krátká kněžská dráha byla ukončena ve věku 41 let. Byla to 
cesta plná Boží dobroty, lásky a milosrdenství podle vzoru svatého Františka.  

Tak na něj také ve třetí části knihy Robinek v našich srdcích vzpomínají jeho přá-
telé, příbuzní, rodiče, sestra s rodinou, kamarádi, spolužáci, farníci, spolubratři mi-
norité, kolegové kněží a biskupové. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi a bude se 
jistě líbit všem, kteří mají Moravské Slovácko a jeho lid s charakteristickou, zemitou 
povahou a humorem, který nikdy nechyběl ani otci Robinkovi.  

Tuto a další knížky si můžete vypůjčit ve farní knihovně v pracovní době farní 
kanceláře nebo po dohodě se mnou. Najdete zde také různé brožury k postnímu za-
myšlení. Některé knihy si můžete také vybrat v naší „knižní samoobsluze“ v kostele 
Na Náměti. V příštím Zpravodaji vás seznámím s novinkami, které se pro vás chys-
táme zakoupit. 

Milena Pfaifrová 

Jednání pastorační rady bylo posunuto z původně plánovaného termínu na úterý 
23. února, proběhlo formou videokonference. Prvním bodem programu byla křížová 
cesta a otázka, jak ji v současných podmínkách uskutečnit. Schválen byl návrh při-
pravit zastavení, která si budou farníci moci projít individuálně. Více najdete na 
str. 5.  

Dále se rada věnovala Roku sv. Josefa. Padla řada návrhů, jak tento čas ve far-
nosti uchopit a prožít. Od začátku, který je stanoven na 19. března, se otevře Modlit-
ba za rodiny se svatým Josefem, v jejímž rámci se budeme v domácnostech modlit 
u putovní svíce. Dále bude v chrámu sv. Barbory vystavena socha sv. Josefa a ve 
Zpravodaji bude po částech otištěn apoštolský list papeže Františka Patris Corde. 
Více o těchto počinech najdete na str. 1 a následujících.  

Hlasováním bylo dále rozhodnuto o konání modlitebního řetězce, který bude 
připojen ke mši svaté za oběti pandemie 17. března. Podrobnosti se dočtete na str. 4. 

Robert Otruba následně informoval o aktuálním dění v charitě: kromě průběhu 
Tříkrálové sbírky a tradičních postních kasiček pro almužnu, o kterých se dočtete na 
str. 10, zmínil také chystané stěhování centra pro lidi bez domova do Sedlce. Barbo-
ra Křivohlavá popsala situaci v církevní mateřské škole: na týden bylo zavřeno kvůli 
nákaze Covid-19; začíná přijímací řízení pro příští školní rok, zájem je velký. Marie 
Slavotínková referovala o dění na církevním gymnáziu: výuka probíhá distančně, 
akce jsou zrušeny; probíhá přijímací řízení a také výběrové řízení na pozici ředitele 
či ředitelky.  

P. Jan Uhlíř informoval o proběhlém online setkání zástupců společenství far-
nosti, které se konalo 9. února a zúčastnilo se ho 14 vedoucích či zástupců 

Pastorační rada farnosti 
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V minulém Zpravodaji jste se o dění ve školce nedočetli, a tak nyní přináším zprávy 
za poněkud delší časový úsek. Předvánoční a vánoční období bylo pro děti z mateř-
ské školky jiné než v předchozích letech. Letos byl pro nás advent opravdu obdobím 
čekání. Sice jsme nemohli navštěvovat knihovnu, Spolkový dům, divadlo, ale zase 
jsme si tento čas mohli užít spolu a hlouběji. 

Začátek adventu bývá vždy spojený s tvořivým setkáním, při kterém nám rodiče 
pomáhají s výrobou věnců. Výtěžek z prodeje je pak vždy použit na nákup hraček 

pro děti. Letos jsme 
se místo toho pustili 
do výroby mýdel 
a vánočních přání, 
a to „pouze“ s dět-
mi. Děti krájely mý-
dlovou hmotu, po 
jejím rozpuštění ji 
pomáhaly nabarvit a 
přidávaly vůni. Ve 
školce jsme připra-
vili malý obchůdek, 
kde si tyto výrobky 
mohli rodiče zakou-
pit. A pod stromeč-
kem pak děti našly 
spoustu her a pro 
každého i lopatu na 

klouzání po sněhu. Ještěže nám letošní zima připravila tak bohatou sněhovou nadíl-
ku. S dětmi jsme si užili spoustu zábavy na zahrádce: stavěli jsme sněhuláky, dělali 
jsme ledové pokusy, pozorovali jsme, jak se voda postupně mění v led. A aby toho 
sněhového dobrodružství nebylo málo, poznávali jsme, jak žijí Inuité. Postavili jsme 
z kostek cukru iglú a povídali jsme si o tom, jak se žije na severním pólu. 

Přes veškerá opatření se ani naší školce nevyhnulo přerušení provozu z důvodu 
karantény. Je nám líto, že jsme nemohli uskutečnit masopustní karneval, ale snad 
se pro taneční veselí najde jiná příležitost. Jsme rádi, že jsme se v posledním týdnu 
všichni mohli znovu setkat ve školce. 

Díky projektu ministerstva školství můžeme čerpat finanční prostředky na pořá-
dání besed pro rodiče. V únoru jsme poprvé vyzkoušeli online besedu. Naše pozvání 
přijala Eva Muroňová a Tomáš Cyril Havel, garanti pedagogiky Franze Ketta. K be-
sedě se připojilo 24 účastníků, velmi nás potěšil takový zájem. Dokud nebude mož-
né se potkat naživo, budeme se snažit připravit další setkání alespoň touto for-

-red- 

jednotlivých skupinek. Vesměs projevili zájem o konání podobných setkání 
v pravidelném režimu, do prázdnin se uskuteční ještě nejméně jedno. 

Lucie Grenarová shrnula poradu pracovní skupiny k Noci kostelů: proběhla onli-
ne v předchozím týdnu a jejím výsledkem jsou návrhy, jaký způsobem akci pojmout 
v této době, konkrétní program se bude připravovat postupně.  

Slavení Velikonoc bude zcela jistě omezeno protiepidemickými opatřeními. Kon-
krétní návrh pořadu bohoslužeb budou členové rady připomínkovat prostřednic-
tvím e-mailu.  

Další jednání pastorační rady se uskuteční15. dubna.  

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 
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Biskupství královéhradecké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Církevního 
gymnázia v Kutné Hoře, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora. Před-
pokládaný nástup od 1. července 2021. 

Požadavky: 

 vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů 

 dobré komunikační a organizační schopnosti 

 aktivní znalost prostředí katolické církve 

 praxe v řízení kolektivu 

 znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou 
K přihlášce přiložte: 

 ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání 

 podrobný životopis s přehledem dosavadní praxe 

 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 
měsíců) 

 návrh koncepce dalšího rozvoje školy (1–2 strany A4) 

 podepsaný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) 

Přihlášky zasílejte v obálce označené „KONKURZ“ do 30. března 2021 na adresu: 
Mgr. Stanislava Kučerová, Biskupství královéhradecké, Velké nám. 35, 500 01 Hra-
dec Králové. Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, 
který se uskuteční nejpozději 23. dubna, předpokládané vyhlášení výsledků proběh-
ne 28. dubna 2021. 

Stanovisko ThLic. Prokopa Brože, Th.D., biskupského vikáře pro  
školství, k výběrovému řízení na ředitele/ředitelku Církevního gymnázia v Kutné 
Hoře: „Abych zamezil různým spekulacím a dezinterpretacím, sděluji, že výběrové 
řízení na ředitele/ředitelku Církevního gymnázia v Kutné Hoře míří na dlouhodo-
bou perspektivu rozvoje gymnázia. Biskupství je vděčné současné ředitelce za vede-
ní a rozvoj školy v čase jejího funkčního období a děkuje za spolupráci všem peda-
gogickým i nepedagogickým pracovníkům a pracovnicím. Současné kroky vedou 
k výběru budoucího ředitele/ředitelky, s ní(m)ž bude spojen další rozvoj školy.“ 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

mou. Příští beseda bude 31. března, o tématu výchovy dětí bude s rodiči a dalšími 
zájemci hovořit psycholog Zdeňkem Martínkem. 

Možná jste někteří zaznamenali, že nejsou aktualizované naše webové stránky. 
S Patricií Koubskou a Přemkem Jiříkem se snažíme dát jim úplně novou podobu. 
Formulář přihlášky do mateřské školy, kterou je v případě zájmu možné vyplnit již 
nyní, z tohoto důvodu najdete pouze na stránkách farnosti (khfarnost.cz). Přijímací 
řízení se bude konat na začátku května.  

Barbora Křivohlavá 

převzato z webu bihk.cz  

https://khfarnost.cz/cs/2021/02/25/prihlasky-do-cirkevni-materske-skoly-sv-jakuba/
http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5991-vyberove-rizeni-na-misto-reditele-gymnazia.html
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Oblastní charita Kutná Hora 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2021 
Upřímně děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům ve farnosti za dary do Tříkrálové 
pokladničky umístěné v chrámu sv. Barbory.  

I přesto, že jsme se letos nemohli osobně setkat s Kašparem, Melicharem a Bal-
tazarem, poslechnout si radostnou tříkrálovou písničku a vzájemně si popřát vše 
dobré do nového roku, sbírka se uskutečnila. V pokladničce se díky vám sešlo krás-
ných 18 166 Kč. Jsme si vědomi toho, že současná situace je pro mnohé z vás složitá 
a třeba prožíváte nelehké časy. O to více si vašich darů vážíme a děkujeme za ně. 

Celkem jsme letos v kutnohorské charitě zapečetili a umístili 117 tříkrálových 
pokladniček, do kterých bylo darováno celkem 292 011 Kč. V online koledě lidé při-
spěli 111 442 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky k 26. únoru je 407 953 Kč. Díky tomu, že 
do online koledy na www.trikralovasbirka.cz je možné přispívat až do konce dubna, 
se může částka ještě změnit. 

Výtěžek sbírky je určen na podporu terénních programů oblastní charity, a to 
nákupem osobního automobilu. S jeho pomocí se dostaneme i k lidem, kteří nyní 
nejsou schopni využít sociální službu, i když by jim mohla pomoci v řešení složité 
životní situace. Podpoříme také dobrovolnické programy v kutnohorské a čáslavské 
nemocnici nebo prorodinné aktivity Center Maják, Domek a Kopretina. 

Postní almužna 2021 
Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní – přípravy na slavení Velikonoc. 
S ní přichází starobylá postní tradice, postní almužna, která bude letos trvat od 
17. února do 11. dubna. Postničky – papírové pokladničky jsou k dispozici v chrámu 
sv. Barbory, v kostele Matky Boží Na Náměti a v kostele sv. Matouše v Třeboníně. 
Do pokladniček můžete během půstu vkládat peníze za odřeknuté radosti a po Veli-
konocích je přinést zpět do kostela. Podstatou tedy je, že člověk do malé papírové 
schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Částka, kterou 
jste si odepřeli, pomůže jiným, letos konkrétně přispějeme třem indickým dětem na 
vzdělávání v projektu Adopce na dálku (www.adopce.hk.caritas.cz). 

Hledáme posilu do Střediska Na Sioně 
Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Sociální pracovník – poradce rané péče ve 
Středisku Na Sioně pro terénní práci s rodinami dětí předčasně narozených, s ne-
rovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým nebo kombino-
vaným postižením, s poruchami autistického spektra. Více informací o pozici po-
skytne Mgr. Tereza Šedivcová, vedoucí Střediska Na Sioně (tel. 734 787 780) nebo 
jsou zveřejněny na webových stránkách www.kh.charita.cz.  

charitní rubriku připravila Marcela Mommersová 

http://www.trikralovasbirka.cz
http://www.adopce.hk.caritas.cz
http://www.kh.charita.cz
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Postní duchovní obnova pro mládež 
V sobotu 20. února proběhla online postní duchovní obnova pro mládež. Po drob-
ných technických potížích jsme se všichni zdárně přihlásili na Zoom a obnova moh-
la začít. Otec Uhlíř si pro nás připravil přednášku o spáse a vykoupení. Vycházeli 
jsme z textů o prvotním hříchu (kniha Genesis) a z 1. kapitoly listu Kolosanům, kte-
rá navazuje na starozákonní text a představuje Ježíše Krista jako toho, skrze něhož 
bylo smířeno všechno, co je, a tedy napravena chyba Adama a Evy. Po přednášce 
jsme každý samostatně mohli rozjímat jak biblické texty, tak i to, co jsme vyslechli 
od otce Uhlíře. Poté následovala diskuze (např. o tom, proč vůbec byl v Ráji strom 
poznání) a pak jsme se přesunuli do chrámu sv. Barbory, kde jsme duchovní obnovu 
zakončili společnou mší svatou. 

Mě osobně nejvíc zaujala myšlenka, že ďábel prostřednictvím ženy (Evy) způso-
bil, že na svět přišel první hřích a později skrze další ženu (Marii) přišel na svět 
Kristus, který ďábla i hřích přemáhá. 
Duchovní obnova se mi moc líbila a moc děkuji otci Uhlíři i Dmytrovi za organizaci 
a zároveň se těším a doufám, že příští rok proběhne obnova tradičním způsobem ve 
Slavoňově . 

Alžběta Veronika Cinerová 

Setkání zástupců společenství 
Dlouho odkládané setkání zástupců malých společenství, která fungují v naší far-
nosti, se nakonec uskutečnilo na začátku února online. A i když bychom si přáli sejít 
se osobně, bylo dobře, že se s ním již déle neotálelo. Když jsme postupně odpovídali 
na otázku, jak naše společenství v této době žijí a co od případných pravidelných 
schůzek zástupců očekáváme, mnohokrát zaznělo, že právě v těchto podmínkách 
potřebujeme vzpruhu, povzbuzení k hledání způsobů, jak naše společenství oživovat 
a upevňovat i přes nepříjemná omezení. 

Povzbudivé byly nejen zprávy od zástupců či vedoucích ostatních společenství 
(videokonference se jich zúčastnilo celkem čtrnáct, už jen ten počet je potěšující). 
Otec Jan setkání zahájil úryvkem ze Skutků apoštolů, na jehož základě podtrhl ne-
jen důležitost společné modlitby, ale také vzájemného, důvěrného sdílení toho, co 
prožíváme s Kristem. Znovu jsme si mohli uvědomit, jak podstatnou roli hrají spo-
lečenství nejen v našich životech, ale také v životě farnosti, potažmo celé církve.  

Setkání  zástupců, která by měla získat pravidelný rytmus, mají mít dva rozměry. 
Jednak budou sloužit jako podpora pro společenství: vedoucí zde budou moci na-
čerpat duchovní občerstvení, případně také podněty pro přípravu programu do 
svých skupinek, a také se navzájem inspirovat a povzbuzovat. Druhým záměrem je 

organické propojování farnosti jako celku 
a přímý kontakt s knězem: otec Jan bude mít 
možnost předávat zástupcům, a skrze ně čle-
nům všech společenství svou vizi, žádat je 
o modlitby na konkrétní úmysly, získávat od 
nich zpětnou vazbu... 

Věřím, že tato průběžná a systematická in-
vestice do malých skupinek věřících přinese 
plody farnosti jako celku, že je cestou, jak vy-
tvářet prostředí domova, ve kterém každý na-
jde své místo a své uplatnění pro druhé.  

Kateřina Grenarová 

Napsali jste... 



 

  

Svátost smíření 
Pane, děkuji Ti za všechno, co nám tak štědře dáváš. Dnes konkrétně za svátost smí-
ření. Co bychom si tu bez ní počali? Jak bychom měli zvládat svůj život bez Tvé vel-
korysé nabídky odpuštění všeho, co jsme pokazili, i všeho dobrého, co jsme měli, ale 
nedokázali vykonat? 

Tu naději na odpuštění máme stále, po celý svůj život. A Ty jsi trpělivý a nikoho 
předem neodsuzuješ. Je krásné, že nám dáváš svobodu i čas. 

Napadá mě, že je tomu tak i proto, že moc dobře víš, o čem ten náš život ve světě 
je. Prožil jsi ho jako jeden z nás a ačkoli Ty sám jsi nikdy nezhřešil, dokážeš přesně 
pochopit, jak je mnohdy strašně těžké hříchu odolat nebo v danou chvíli udělat dob-
ro, které by bylo třeba vykonat. 

Děkuji Ti za Tvůj život. Ten pozemský i ten věčný. I za to, že máme naději žít věč-
ně u Tebe a s Tebou. A děkuji Ti za Tvé milosrdenství, bez něhož by právě tato naše 
naděje byla mizivá. 

Jana Zelenková, psáno 17. února 2018 
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Svědectví o svatém Josefovi 
Máme Rok svatého Josefa. Papež František možná nejen mně nastavil zrcadlo a při-
nutil mě k zamyšlení. Jaký mám vztah ke svatému Josefovi? Proč bych se k němu 
měl modlit? Čím je mi jeho postava blízká či inspirující pro můj život? Proč je zrov-
na svatý Josef patron církve? 

Otázek je dost a můžeme na ně společně hledat odpovědi nebo se vzájemně in-
spirovat. Proto vás chci povzbudit, abyste napsali o své životní zkušenosti s  tímto 
světcem či se podělili o svědectví, jak se vy sami snažíte tento rok k Josefovi pro-
hloubit svůj vztah. Rádi je uveřejníme v dalších číslech Zpravodaje; mohou být důle-
žitou inspirací pro nás všechny.  

Jako první můžeme dát slovo svaté Terezii od Ježíše (1515 – 1582), která byla 
opravdu velkou ctitelkou sv. Josefa: 

Nikdy mne nepřitahovaly jisté 
pobožnosti, jimž se někteří oddá-
vají, zvláště ženy, jež jsou plny 
nevímjakých obřadů, které se jim 
tak líbí; já je nikdy nemohla 
snést. Nakonec se ukázalo, že by-
ly nicotné a zaváněly pověrou. Já 
si naopak zvolila za svého 
přímluvce a patrona slavného 
svatého Josefa a svěřila jsem se 
mu s nadšením. Tento můj otec 
a ochránce mi pomohl v nesnázi, 
do které jsem se dostala, 
a v mnoha jiných, daleko těžších, v nichž šlo o mou čest a o spásu mé duše. (…) 

Sama jsem mnohokrát zakusila, jak veliká je přízeň svatého Josefa, a proto 
bych chtěla, aby se o tom všichni přesvědčili a byli jeho ctiteli. Nepoznala jsem člo-
věka, který by ho opravdu ctil a prokazoval mu nějakou službu, aniž by rostl ve 
ctnosti. On totiž nesmírně pomáhá tomu, kdo se mu svěřuje. Už po několik let ho 
vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena. A jestliže 
má prosba není zcela správná, on ji zaměří k mému většímu dobru. 

Kdo nemá učitele, který by ho naučil, jak se má modlit, zvol si za vůdce tohoto 
slavného světce a nezmýlí se. (Terezie od Ježíše: Kniha života 6,6-8) 

P. Jan Uhlíř 
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Můžete nám povědět, jaká byla 
vaše cesta k víře? Co je pro vás 
důležité na cestě k Bohu? 
Pocházím z nevěřící rodiny, Bible pro 
mne byla až do 18 let knihou naprosto 
neznámou. Moji rodiče byli ateisté, pra-
rodiče z jedné strany přesvědčení komu-
nisté. Děda z druhé strany tvrdil, že za 
své bezvěrectví nemůže, protože jeho 
otec nechal celou rodinu vypsat z církve 
ve chvíli, kdy mu na hlavu spadl kříž 
visící doma v kuchyni. Zbožnost se 
v naší rodině snažila rozdmýchat pouze 
druhá babička. Pamatuji se, že když 
jsem byl hodně malý, navlékla mě před 
spaním do noční košile, na hlavě mi 
vyčesala podivný punkový účes a učila 
mě říkat andělíčku, můj strážníčku. Ně-
kdy mě vzala v Praze do kostela, kde byl 
obrovský dřevěný anděl s kasičkou. Po 
vhození mince zakýval hlavou. Strašně 
jsem se ho bál a celý život se takovýmto 
místům důsledně vyhýbal.  

Až později, v době dospívání, jsem 
narazil na Svědky Jehovovy. Dali mi 
Bibli, za což jsem jim dodnes vděčný. Po 
roce tzv. studia s nimi jsem začal pochy-
bovat, zda jsou skutečně tou jedinou 
správnou církví (jak o sobě tvrdí). Ob-
cházel jsem další církve v Kutné Hoře 
a vyptával se, čemu věří. Měl jsem v tom 
velký zmatek, dokud jsem nepotkal člo-

věka z Církve bratrské, který mi vyprá-
věl o Kristu a svém osobním vztahu 
s ním. Ještě dlouho mi to nedávalo smy-
sl, až jednoho podzimního večera v roce 
1986 jsem spolu se svou nastávající po-
klekl v malešovské garsonce, ve které 
jsme prováděli stavební úpravy a zařizo-
vali ji pro společný život. Vyznali jsme 
Ježíši svoje hříchy, poprosili za odpuště-
ní a také za to, aby byl Pánem našich 
životů. Krátce na to jsme vstoupili do 
manželství a dali se pokřtít. 

Na cestě k Bohu je pro mě důležitý 
Bůh sám. Učím se ho poznávat a pro-
hlubovat s ním vztah každý den skrze 
modlitbu, čtení a aplikaci Písma, pokání 
a službu druhým. A také jsou pro mě 
důležití lidé, které na této cestě potká-
vám. 
 

Jste v čele Křesťanského spole-
čenství (KS) v Kutné Hoře. Mohl 
byste nám představit váš sbor? 
V čem spočívá vaše úloha vedou-
cího? 
KS Kutná Hora vzniklo v roce 1990 od-
chodem několika rodin z Církve bratr-
ské. Rozdělení pramenilo z neshod oh-
ledně přístupu k charismatickému hnu-
tí. Dnes vidím tyto důvody jako překo-
nané a jsem vděčný za vztahy a spolu-
práci, které v současné době s tímto 
sborem máme.  

Před koronakrizí měl náš sbor 
85 členů, 28 dětí a 23 stálých hostů. 
K pravidelným bohoslužbám jsme se 
scházeli v koncertním sále ZUŠ ve Vla-
dislavově ulici. Těžištěm naší práce bý-
valy aktivity pro děti a mládež. Pořádali 
jsme pro ně kluby, tábory, English 
camp, pobyty na horách a na vodě. 
V bývalé školce v Trebišovské ulici jsme 
pro veřejnost realizovali Klub pod lam-
pou, Místo uzdravení, kurzy Alfa, biblic-
ké semináře, setkávání mládeže a křes-
ťanských učitelů. Tento objekt se bude 
předělávat zpět na mateřskou školu, 
a proto v současné době pro naše aktivi-
ty upravujeme prostory v bývalé družině 
při ZŠ Jana Palacha v Šipší. 

Alexandr Štěpánovský (na fotografii 
s manželkou Mirkou) je pastorem Křes-
ťanského společenství v Kutné Hoře. Ne-
jen o jeho působení ve sboru, pohledu na 
ekumenu i na některá témata katolická 
se dočtete na následujících stranách.  

Rozhovor s Alexandrem Štěpánovským 



 

  

Jako vedoucí, pastor, jsem součástí 
staršovstva, ve kterém mám jeden rov-
noprávný hlas. Jsem vděčný za službu 
ostatních svých bratří, doplňujeme se, 
někteří jsou mnohem více než já obda-
rováni k pastorační péči, jiní k biblické-
mu vyučování či praktickým věcem. Ja-
ko statutární zástupce sboru jednám 
s úřady, kromě kázání Božího slova ve 
sboru navštěvuji potřebné, připravuji 
zájemce na křest či manželství. Rád 
přednáším na kurzech Alfa, příležitost-
ně v knihovnách a Klubu pod lampou. 

 

Čemu se kromě působení v KS vě-
nujete? Mám na mysli „veřejný 
život“ – vaše návštěvy ve školách, 
nemocnici apod. 
Dříve jsem rád přednášel na základních 
a středních školách o vztazích a křesťan-
ství. Jak stárnu a nemám již tak dobré 
nervy, přenechávám tuto oblast mlad-
ším lektorům. V současné době mě těší 
přednášet seniorům. Jsou to úžasní po-
sluchači, velice pozorní a vděční, nebě-
hají po místnosti, zpravidla nevykřikují 
a neperou se. Rád jim naslouchám 
a v případě zájmu poskytuji duchovní 
péči. Moje zamilované štace jsou Alzhei-
mer centrum ve Filipově, Domov pro 
seniory v Kolíně, kutnohorský Domov 
Barbora a oddělení LDN v naší nemoc-
nici. Velice si vážím zaměstnanců 
v těchto zařízeních, snažím se jim to 
dávat najevo a alespoň trochu je po-
vzbuzovat. 

 

Právě jsme vstoupili do postní 
doby. Jak prožíváte přípravu na 
Velikonoce, ve sboru či osobně?  
U nás to řešíme spíše individuálně. 
Koncem minulého roku se několik lidí 
u nás potýkalo s vážnými nemocemi 
a někteří sourozenci iniciovali v reakci 
na tuto situaci modlitebně-postní řetěz. 
Forma a způsob postu bývá individuál-
ní. Osobně si připomínám, že pravý 
půst podle proroka Izajáše znamená 
rozevřít okovy svévole, nasytit hladové 
atd. Minulý rok jsem držel před Veliko-
nocemi čtyřicetidenní půst. Od plzeň-
ského piva. Užívám ho střídmě jako pre-

venci na ledvinové kameny. Vaši du-
chovní se domnívají, že v důsledku toho 
půstu jsem skončil v listopadu s led-
vinovou kolikou v nemocnici. Kamene 
jsem byl zbaven pro čtvrtročním trápe-
ní, takže letos moc neexperimentuji. 

 

Při otázce na půst jsem si uvědo-
mila, že je to už celý rok, co do 
našich životů vstoupila pandemie 
– vzpomínám, jak jsme byli loni 
napjatí, zda budeme moci slavit 
Velikonoce společně. Jak toto ob-
dobí prožíváte? Co nám podle vás 
koronavirus vzal či bere? Co by 
nám naopak mohl dát, ukázat?  
Koronavirus nám vzal to, co jsme poklá-
dali za samozřejmost a možná si toho 
tolik nevážili – možnost osobních kon-
taktů na bohoslužbách, domácích sku-
pinkách a návštěvách. Naučil nás použí-
vat nové způsoby. V našem společenství 
řešíme nedělní shromáždění stále přes 
ZOOM, není to ideální, ale naučili jsme 
se takto setkávat k chválám, kázání Bo-
žího slova a Večeři Páně. Je zde také 
prostor pro svědectví, modlitby či sdíle-
ní radostí i starostí. Protože je odkaz na 
tato setkání veřejný, připojují se někdy 
hosté. Podobně se naučily setkávat jed-
notlivé domácí skupinky v týdnu, probí-
hají takto i porady vedoucích a každý 
večer společné modlitby. 
 

V lednu se v Kutné Hoře uskuteč-
nilo několik ekumenických setká-
ní. Jak vy sám vnímáte ekume-
nické vztahy v našem městě, co je 
v nich pro vás důležité?  
Letos jsem se nemohl pro výše uvedené 
zdravotní problémy zúčastnit. Za eku-
menu v našem městě jsem ale vděčný. 
Nepokládáme se za církev výjimečnou či 
lepší. Máme svoje přesvědčení a určitou 
míru poznání, které je částečné. 
K celkovému obrazu potřebujeme druhé 
církve. Stále zde budou rozdíly v učení 
a praxi, ale to neznamená, že na sebe 
navzájem musíme hledět skrz prsty. 
Důležité jsou pro mě vztahy, vzájemný 
respekt a úcta. To, co nás spojuje, je 
Kristova láska, Kristus sám. 
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Jakou podle vás hraje roli církev 
v dnešní době? Co může nabíd-
nout dnešnímu člověku? 
Zvláště v poslední době narůstá ve spo-
lečnosti pocit nejistoty a různé obavy. 
Lidé se ptají, kdo za to může. Přibývá 
psychických problémů, depresí a úzkos-
tí. Církev může nabídnout odpověď. 
A měla by hledat odpověď na otázku, 
jak využít této doby k Boží slávě. Jak 
přinášet Boží milosrdenství tomuto 
zmatenému a nemocnému světu. Příle-
žitostí není méně, spíše naopak. 

 

Před lety to bylo právě vaše spo-
lečenství, které naši farnost 
„vtáhlo“ do iniciativy Zveme Čes-
ko na večeři, začali jsme díky ní 
s pravidelným konáním kurzu 
Alfa. Jak na to vzpomínáte? Jaké 
formy evangelizace a formace 
vašich členů se vám osvědčily? 
Jste v tom dnes dále než my. V poslední 
době jsme se na Alfě věnovali vždy tak 
deseti hostům, ale ve společenství nikdo 
z nich zatím nezakotvil. Používám vlast-
ní mutaci kurzů pod názvem Pramen 
života, snažím se více využívat českých 
reálií, ale nemůžu říci, že by výsledek 
byl lepší. Lidem se tam evidentně líbí, 
některé z nich to ke Kristu, myslím, po-
sunuje, ale to je vše. Následné kroky se 
moc nedaří. Zkoušíme různé formy 
evangelizace – besedy pro veřejnost 
Tváří v tvář, Klub pod lampou, English 
camp… Nejúčinnější však vždy byly 
a jsou osobní vztahy. 
 

Je něco, co se vám líbí, čeho si vá-
žíte na katolické církvi?  

V dnešní době vnímám jako úctyhodnou 
její sociální a misijní práci, pevnost 
a jednoznačnost v etických otázkách. 
Mezi protestanty dnes najdete více libe-
ralismu a relativismu např. ohledně bib-
lického pohledu na manželství. 

Velice si vážím  jednotlivých katolí-
ků, jejich pokora, víra a věrnost mě čas-
to zahanbují. Přál bych si mít ve stáří 
víru, jakou jsem viděl u nedávno zesnu-
lého bratra Ladislava Blažka, kterého 

jsem poznal v Domově Barbora. Nebo 
jakou vnímám u statečné sestry Alenky 
Krutské v jednom ze zařízení pro senio-
ry. Inspirativní je pro mě příběh Josefa 
Toufara či Hugha O’Flahertyho (irský 
kněz, který za 2. světové války ve Vati-
kánu ukrýval Židy a další pronásledova-
né – ve filmu Šarlatový a černý jej ztvár-
nil Gregory Peck). Obdivuji práci mno-
ha „bezejmenných“ řádových sester 
a kněží, kteří věrně slouží Kristu 
a v jeho jménu pečují o druhé.  

 

Máte nějaký oblíbený kostel, ne-
bo třeba jiné místo, které vás in-
spiruje? 
Jako kutnohorský patriot si samozřejmě 
rád prohlížím klenby a fresky v chrámu 
sv. Barbory a u Sv. Jakuba. Inspiraci 
však nacházím spíše u Sázavy, na růz-
ných zříceninách a hradech. Rád se se-
tkávám s Pánem Bohem při procház-
kách v přírodě, na kole či běžkách. 

 

Papež František vyhlásil rok 2021 
Rokem svatého Josefa. Jak se dí-
váte na postavu Ježíšova pěstou-
na, ať už jako duchovní, nebo ja-
ko otec rodiny?  
Josef je pro mne vzorem opravdového 
muže, který se nebál vstoupit do zodpo-
vědnosti a přijmout úkol, pro který jej 
Hospodin povolal.  

Mnohem kultivovanější a zajímavější 
myšlenky o něm najdete v článku Josefa 
Poživila v letošní příručce k postnímu 
období, kterou vydala Královéhradecká 
diecéze (viz 19. března, str. 133). 

 

Je něco, co byste chtěl vzkázat 
našim čtenářům? 
Rád bych připomenul jeden z nápisů na 
novém zvonu u Sv. Jakuba: „Nebojte se, 
Pán je s vámi“. Bůh je věrný a ti, kdo ho 
očekávají, nebudou zahanbeni. Ten, 
který ve vás započal dobré dílo, dovede 
je až do dne Ježíše Krista. A tak neztrá-
cejte naději. Je před námi úžasná bu-
doucnost. 

-red- 
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Povzbudivá bajka o depresivní molekule kyslíku (místo fejetonu) 

„Ach jo,“ říkala si. Nechávala sebou celkem odevzdaně postrkovat jen tak doneko-
nečna sem a tam. Byla součástí neuspořádaných hemživých pohybů vzduchu; kaž-
dou chvilku do ní někdo drcnul nebo ona do někoho. Nebyl to projev neuctivosti, 
nýbrž ustavičného neklidu na submikroskopické úrovni. Když vtom… 

…se ocitla v blízkosti ojedinělého elektronu. 
„Chtěla bych být jako ty,“ řekla mu. „Štíhlá, sršící energií a tak přitažlivě… neur-

čitá…“ 
„Takhle se máš dobře,“ odpověděl jí elektron syčivě, ale přátelsky. „Co je přitažli-

vé pro jednoho, kdekoho jiného může odpudit. Ty se můžeš koukat na svět, aniž by 
tebou pořád lomcovalo kdekteré pobloudilé elektromagnetické pole.“ Jenže v tu 
chvíli do něj něco cvrnklo a byl pryč. Ale vzápětí… 

…letěl kolem světelný paprsek, divže do naší dvouatomové kyslíkové molekuly 
nenarazil. 

„Pardón,“ omluvil se jí. 
„Závidím ti,“ řekla mu. „Musí to být úžasné, vidět v krátké době tolik věcí.“ 
„Nechtěj to,“ řekl paprsek. „Zatím jsem nic ve svém životě neviděl podruhé. To 

není dobrý předpoklad pro navázá-
ní dlouhodobého…“ Ale to už byl 
pryč a svá další slova si vzal s sebou 
rychlostí světla. Nicméně v tom 
okamžiku… 

…se k molekule kyslíku přiblížil 
velký shluk atomů a na první po-
hled bylo zřejmé, že se jedná o mo-
lekulu vůně fialky, všeobecně zná-
mou pod jménem alfa-iron. Byla 
moc hezká. 

„Jaké to je,“ zeptala se obdivně 
molekula kyslíku, „být nositelkou 
informace?“ Její hlas byl utlumený 
nedostatkem sebevědomí. 

„Je to velmi krátkodobé,“ řekla 
zvolna alfa-iron. „Buď ráda takhle. 
Vždyť bez takových jako ty by si mí 
rodiče ani nepovzdychli.“ A tu… 

…ho uviděla. Postával na konci 
knotu svíčky a rozhlížel se kolem. 
Atom uhlíku – a hledal právě ji. 

„OU TÚ,“ zavolal na ni. Ona se 
přiblížila a řekla: 

„Sí?“ Což znamená anglicky cé. 
Vzali se za… vzájemně se k sobě 
přivinuli elektronovými páry po-
cházejícími z valenčních vrstev jejich slupkovitého oblečení. A v tu chvíli se jejich 
širé okolí rozzářilo, protože právě uvolněné světelné kvantum oznámilo světu vznik 
nové molekuly oxidu uhličitého. 

Neboť dostatek energie má ten, kdo s ní nešetří, chápeš, milý čtenáři? 
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Kalendář akcí 

Ne 28. 02. Sbírka na Svatopetrský haléř 

Ne 28. 02. Kartička na četbu Starého zákona  

Ne 28. 02. Křížová cesta (17:30 – chrám sv. Barbory) 

St 03. 03. Modlitba za církevní mateřskou školu (20:00 – školka) 

Pá 05. 03.  Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel Matky Boží) 

Pá 05. 03.  Prvopáteční adorace (od 16:30 do 17:30 – kostel Matky Boží) 

Pá 05. 03.  Křížová cesta (17:30 – kostel Matky Boží) 

So 06. 03. „Fatimská“ pobožnost + mše svatá (7:20 – kostel Matky Boží) 

So 06. 03. 
Postní zamyšlení Jak zpytovat svědomí? Jak se zpovídat?   
(19:00 – chrám sv. Barbory, online) 

Ne 07. 03.  Křížová cesta (17:30 – chrám sv. Barbory) 

Pá 12. 03. Křížová cesta (17:30 – kostel Matky Boží) 

So 13. 03. 
Postní zamyšlení Svátost Eucharistie: Kdo?  
(19:00 – chrám sv. Barbory, online) 

Ne 14. 03. Misijní koláč bez koláčů (sbírka na misie) 

Ne 14. 03. Křížová cesta (17:30 – chrám sv. Barbory) 

Út 16. 03.  Adorace za moudrá rozhodnutí zastupitelů (16:00 – Matka Boží) 

St 17. 03.  Modlitební řetěz a mše svatá za oběti pandemie (18:00 – Sv. Barbora) 

Pá 19. 03. Křížová cesta (17:30 – chrám sv. Barbory) 

Pá 19. 03. Slavnost sv. Josefa (18:00 – chrám sv. Barbory, online) 

So 20. 03.  Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále online (17:00) 

So 20. 03.  
Postní zamyšlení Svátost Eucharistie – Proč?  
(19:00 – chrám sv. Barbory, online) 

Ne 21. 03. Křížová cesta (17:30 – chrám sv. Barbory) 

Čt 25. 03. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – chrám sv. Barbory, online)  

Pá 26. 03. Křížová cesta městem (individuálně) 

Pá 26. 03. 
Kající pobožnost spojená se svátostí smíření  
(od 16:30 do 17:30 – sedlecká katedrála) 

So 27. 03. 
Postní zamyšlení Svátost biřmování – svátost služby v církvi  
(19:00 – chrám sv. Barbory, online) 

So 27. 03. Diecézní setkání mládeže (poloonline) 

Ne 28. 03. Květná neděle 

Ne 28. 03. Kartička na četbu Starého zákona  

Ne 28. 03. Začátek letního času (02:00         03:00)   

Ne 28. 03. Příležitost ke svátosti smíření (od 14:00 do 16:00 – Matka Boží) 


