
 

  

Milí farníci,  
při psaní úvodníku si často dávám předsevzetí, že bude krátký, ale výsledek bývá 
většinou opačný. Dnes ho však dodržím. 

Začíná advent. Pro někoho krásné, klidné, rozjímavé  období, pro jiného období 
hektické a vyčerpávající. Ať už to je tak nebo onak, je to čas, do kterého chce vstou-
pit Bůh se svojí mocí lásky a blízkosti, aby člověka proměňoval, posiloval a zastavo-
val, aby mu přinášel pokoj a radost. Ať už se na advent těšíme, či ho očekáváme 
s nějakými obavami, nebojme se s nadějí a důvěrou volat: „Přijď, Pane Ježíši!”  

Žehná vám P. Jan Uhlíř 

10/2021 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 

Adventní a vánoční pozvánky a informace 

Oslava svátku svaté Barbory 
Svátek patronky města bude jako obvykle spojen s rozsvícením vánočního stromu 
na Palackého náměstí. K němu dojde mezi 17:00 a 17:30. Po celý den je na náměstí 
plánován adventní trh, jeho koná-
ní však mohou omezit aktuální 
protiepidemická opatření.  

V chrámu svaté Barbory bude-
me od 18:00 slavit poutní mši sva-
tou. Předsedat jí bude P. Filip Fol-
tán, který nyní působí v Opočně.  

Po mši svaté se můžeme chvíli 
zdržet před chrámem, popovídat si 
a na počest svaté Barbory připít 
teplým čajem.  

-red- 

Adventní duchovní večery 
Advent je tu. A s ním doba, ve které bychom se měli ztišit, rozjímat a připravit svá 
srdce na příchod Krista. Cítíme to skutečně tak, nebo se nám pod slovem advent 

vybavil spíše shon, stres a únava z nestíhání? 
I to nás bohužel někdy až moc intenzivně pro-
vází dnešní dobou. Snad proto má smysl ukrojit 
kousek času a zajít do kostela – ztišit se 
a poslouchat. Letošní adventní večery se nesou 
v duchu Svaté rodiny. V sobotu 27. listopadu 
jsme se věnovali Marii, pro další setkání jsou 
tématy Ježíš a Josef. Přednášky proběhnou 
o sobotách 11. a 19. prosince od 19:00 do 20:00 

v kostele svatého Jakuba. Mluvené slovo vybraných hostů provázené hudbou bude 
také dostupné prostřednictvím online přenosu či jeho záznamu. Tak to využijme! 

Marie Knappová 
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Adventní a vánoční akce v Křeseticích 
V pátek 3. prosince již tradičně rozsvítíme vánoční 
stromeček. Tentokrát se setkání uskuteční v areá-
lu kostela svaté Markéty a školy. 
Od 16:00 si můžete zakoupit na 
trhu dárečky, které vyrobily děti 
naší školy. V 17:00 nás trubači 
pozvou do kostela, kde žáci vy-
stoupí s hudebním pásmem. 
V 18:00 se rozsvítí stromeček. 

Na Štědrý den bude od 16:00 
do 17:00 otevřený kostel. Za zpěvu písní a koled se 
můžeme zastavit před narozeným Kristem, společ-
ně si zazpívat a domů si odnést betlémské světlo. 

Požehnaný adventní a vánoční čas. 

Mikuláš letos do kostela nepřijde 
Vzhledem k nedostatku kapacit a nejistotě dané 
okolnostmi epidemie letos farnost neplánuje 
uskutečnit setkání dětí se svatým Mikulášem. Dě-
kujeme za pochopení a přejeme dětem, ať i přesto 
ze štědrosti tohoto světce načerpají jak hmotné 
dárky, tak radost a inspiraci pro celé období ad-
ventu.  -red- 

Roráty 
Ranní adventní mši při svíčkách budeme slavit 
v sobotu 11. prosince od 7:00 v kostele svatého 
Jakuba. Bude zaměřena na děti, jsou srdečně vítá-
ny. Na roráty zve také sedlecká farnost 4. prosince 
od 7:00 do katedrály Nanebevzetí Panny Marie. 
Rorátní zpěvy v podání farního sboru si budeme 
moci užít také každou adventní neděli na mši sva-
té od 9:00.  -red- 

 

Předvánoční zpovídání 
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude 
v neděli 19. prosince od 14:00 do 16:00. Zpovídat 
se bude v kostele svatého Jakuba a na arciděkan-
ství. K dispozici budou tito kněží: P. Pavel Tobek, 
P. Dmytro Romanovský, P. Damián Vrchovský 
a P. Jan Uhlíř.  

V předvánočním týdnu bude P. Jan Uhlíř zpo-
vídat v úterý 21. a ve středu 22. prosince před mší 
svatou, tedy od 17:00 do 18:00.  

Kromě těchto termínů se zpovídá vždy půl ho-
diny před večerní mší svatou nebo na požádání 
i po ní.  

-red- 

Jana Klingerová 
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Štědrý den, kam s dětmi? 
Každý rok, vlastně už od konce letních prázdnin, naše děti s obdivuhodnou trpěli-
vostí očekávají pomalu se blížící Vánoce. Napětí vrcholí na Štědrý den při vypravo-
vání na dětskou půlnoční; v tuto chvíli, při odchodu z nachystaného domova, se ně-
jak tvoří ta pravá narozeninová atmosféra. Loni jsme kvůli karanténě zůstali úplně 
zavření doma – takhle smutně materiální Vánoce jsme ještě nezažili. Uvědomila 
jsem si, jak moc důležitá tato chvíle je: moci jít popřát oslavenci a potkat se i s  jeho 
kamarády. 

Na všechny, kteří o Štědrém dnu navštíví náš farní kostel, Pán Ježíš čeká a je 
škoda tyhle chvíle kazit myšlenkami na to, že někteří nejsou dostatečně ohleduplní 
a ruší slavnostní chvíli. I ti, kteří často netuší, jak se v kostele chovat, jsou zváni, 
stejně jako my.  

Není tedy vhodné přizpů-
sobit tento jeden den v roce 
lidem, kteří přijdou „jen“ 
k jesličkám? A velkou slav-
nostní mši v klidné atmosféře 
prožít na Boží hod? 

Odpoledne Štědrého dne 
bylo tématem na farní radě. 
Po zhodnocení loňského ro-
ku, diskuzi a rozjímání bylo 
odhlasováno, že mši svatou 
pro děti nahradí vánoční 
pásmo. P. Jan Uhlíř přečte 
úryvek vánočního evangelia, 
naváže krátkým zamyšlením a povídáním s dětmi, chybět nebudou ani koledy. 
Pásmo se zopakuje celkem čtyřikrát v půlhodinových intervalech, poprvé začne ve 
14:30, naposledy v 16:00.  Kostel svatého Jakuba bude otevřen od 14:00 do 16:30.  

Přijďme na Štědrý den do našeho farního kostela, i když nebude slavena mše 
svatá, a nachystejme svou dobrou náladou krásnou narozeninovou oslavu, kterou 
zahájíme vánoční čas. 

Lucie Grenarová 

Pravidelné mše svaté pro děti 
Každou třetí neděli v měsíci je mše svatá v 9:00 přizpůsobena dětem, od nynější 
doby tomu tak bude pravidelně. Rodiny s dětmi jsou zvány do předních lavic i při 
ostatních bohoslužbách (pokud nejsou z nějakého důvodu první řady rezervovány 
pro někoho jiného). Věříme, že zblízka je možné děti do liturgie lépe vtáhnout, 
a i když ještě nedokáží být zcela v klidu, postupně si zvykají a lépe chápou, co se při 
mši svaté děje. V důsledku je to pak přínosnější pro celé společenství.  

Štědrý dar pro betlémské děti 
I letos probíhá vánoční kampaň na podporu Azylového domu pro matky v tísni 
v Hamrech u Hlinska. Podpoříme ji výtěžkem sbírek při půlnoční, při všech mších 
svatých na Boží hod a na Silvestra a také obsahem pokladničky anděla, který bude 
po celé svátky stát u jesliček v kostele svatého Jakuba. Pokud chcete a můžete azylo-
vý dům podpořit přímo, na webu nfbetlem.cz najdete odkaz na sbírku na portálu 
darujme.cz. 

-red- 

Aktuality 

-red- 

http://nfbetlem.cz/stedry-dar/
https://www.darujme.cz/projekt/1200962
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Jak v kostele pracovat s dětmi 
Milí rodiče, již loni v létě přišel prostřednictvím podnětů nejen z pastorační rady 
nápad popřemýšlet o práci s dětmi při mši svaté. Na plánovanou diskuzi ale už ne-
došlo. Přišlo náročné covidové období: sakristie pro děti nebylo možné realizovat 
a program se zachoval v podobě samostatných úkolů s pastelkami a papírem 
v lavicích. Během jara si některé děti zkusily na dočasných „půljedenáctých“ mších  
zazpívat.  

Nyní bychom chtěli dohnat zmíněné setkání a nechat zaznít náměty nejen od 
těch, kteří sakristii vedou nebo jsou v pastorační radě, ale od všech maminek či ta-
tínků, kteří o tuto diskuzi stojí. Téma? Co od práce s dětmi v kostele očekáváme – 
jaký program pro děti se nám a našim dětem líbí a jak ho dokážeme realizovat. 
Schůzka se bude konat v neděli 12. prosince od 18:00 na arciděkanství. Kdo by se 
nemohl zúčastnit a chtěl vyjádřit svůj názor, ať pošle svůj příspěvek na e-mail 
m.knappova@gmail.com. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.  

Milostivé léto: pomozme těm, kdo se mohou zbavit exekucí 
Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé 
léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněných 
podniků. Stačí zaplatit jistinu dluhu. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim 
bude odpuštěno. Pomoc s vyřízením žádosti nabízí dlužníkům například charita, 
příslušné informace z Oblastní charity Kutná Hora najdete v minulém čísle Zpravo-
daje.  

Projekt se však týká i těch, kdo v exekuci nejsou: mohou se zamyslet nad tím, zda 
ve svém okolí neznají někoho, kdo by mohl tuto nabídku využít, ale možná potřebu-
je podporu. Pokud o někom takovém víte, pokuste se ho povzbudit, informovat, na-
bídnout kontakt na pracovníky charity... 

Jaroslav Bouška 

Intence na rok 2022 
Intence na další kalendářní rok je možné si od adventu zapisovat u Ladislava Svobo-
dy v sakristii kostela svatého Jakuba nebo na arciděkanství u Jaroslava Boušky 
(tel.: 731 604 607, e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz).  

Intence (zvláštní úmysl mše svaté) je námi formulovaná modlitba (za živé i ze-
mřelé, poděkování či prosba), kterou během mše svaté svěřujeme Bohu. S ohledem 
na to, že ve farnosti máme nyní pouze jednoho kněze, je možné, aby si jeden dárce 
(rodina) zapsal pouze tři intence na daný rok. Toto číslo je dáno snahou vyjít vstříc 
všem zájemcům, a pokud bude místo pro další, bude to oznámeno. Při zapisování 
intence dárce předá finanční obnos, tzv. stipendium, který je určen pro potřeby kně-
ze, viz Kodex církevního práva, kánon 946:  

„Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, při-
spívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování slu-
žebníků a na jejích činnostech.“  

Doporučená výše stipendia je obvykle 200 Kč.  
Duchovní správce farnosti má také povinnost o nedělích a zasvěcených svátcích 

sloužit mši svatou za jemu svěřený lid. Proto jsou během roku slouženy intence za 
celou farnost. Tato mše má tu „výhodu“, že ji mohou všichni členové farnosti pova-
žovat za svou a při mši předložit Bohu svůj vlastní úmysl.  

Pokud by někdo chtěl více intencí a přitom by netrval na tom, že musí být na da-
né mši přítomen, je možné je předat s mešním stipendiem ve farní kanceláři. My je 
pak dáme kněžím, kteří ve svých farnostech intence nemají.  

Za pastorační radu  
Marie Knappová a Lucie Grenarová 

mailto:m.knappova@gmail.com
mailto:jaroslav.bouska@khfarnost.cz
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Arcidiecézní charita navíc uspořádala veřej-
nou sbírku na podporu těch, kdo splňují krité-
ria oddlužení, ale nedokážou sami svůj dluh 
zaplatit. „Je tu velká skupina lidí, kteří to sami 
nezvládnou. Chceme pomoci těm, kteří se 
z minulých chyb poučili, dále se nezadlužují, 
ale kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na 
splacení dluhu. Těmto zodpovědným dlužní-
kům chceme pomoci dluh zaplatit,“ říká ředitel 
Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec.  

Dárci mohou přispět libovolnou částkou na sbírkové konto Arcidiecézní charity 
Praha 749986/5500, variabilní symbol 4121. Sbírku je možné podpořit i online na 
portále darujme.cz. 

Nová Ekonomická rada farnosti  
V listopadu byla jmenována nová ekonomická rada v tomto složení: Bohumil Dvo-
řák, Vladimír Dupal, Marie Kárníková a Lukáš Kutil. Mandát Tomáše Hladíka, zvo-
leného do ekonomické rady pastorační radou, stále trvá. Funkční období nově jme-
nované rady je dvouleté, tedy do 2. listopadu 2023. 

Katechumenát 
V neděli 14. listopadu byli v kostele svatého Jakuba při mši svaté přijati do katechu-
menátu Martin Rathouz, Petra Kopecká a Daniel Kreisinger, kteří se od října při-
pravují na křest. Spolu s nimi se na první svaté přijímání připravuje také Hana Fi-
lipcová, která byla pokřtěna v dětství. Příprava katechumenů probíhá jednou týdně 
setkáním na faře. Probírají jednotlivé body vyznání víry, dějiny spásy, učí se o mod-
litbě, čtou Písmo svaté. Po Vánocích je čekají svátosti, desatero a průběh liturgie. 
Těsně před Velikonocemi se obvykle katechumeni setkávají se svým biskupem. 
I naši katechumeni by se měli vypravit do Hradce Králové na návštěvu otce biskupa 
Jana Vokála. Děkuji vám, že je doprovázíte svou modlitbou, aby mohli v našem spo-
lečenství růst ve víře a v poznání Božích tajemství. 

Julie Němcová 

P. Jan Uhlíř 

Časopis Adalbert 
Diecézní periodikum Adalbert přináší pravidelně informace z diecéze, ale také roz-
hovory se zajímavými osobnostmi. Tento časopis, byť trochu změnil podobu, vychá-
zí v naší diecézi již od roku 1990, kdy jeho založení inicioval arcibiskup Karel Otče-
nášek. I náš současný biskup Jan Vokál v něm vidí vhodný nástroj pastorace, evan-
gelizace i samotné propojení diecéze. Prosí nás, abychom ho měli i ve svých domác-
nostech. Objednáním předplatného pomůžeme tomu, aby i nadále v naší diecézi 
mohl vycházet. Podpořme tedy vydání tohoto časopisu a darujme ho třeba jako vá-
noční dárek svým blízkým. Měsíčník lze objednat na adalbert@bihk.cz za cenu 
29 Kč. Pokud by si někdo nechtěl zajišťovat předplatné, ale přesto by si časopis rád 
přečetl, bude od Nového roku každý měsíc k dispozici několik výtisků k zakoupení 
přímo v kostele sv. Jakuba. 

Druhý život pro staré brýle 
Nepoužívané brýle (i pouzdra), které se vám nahromadily doma, prosím, nevyha-
zujte! Můžete je přinést do sakristie, poslouží ještě v rozvojových zemích, například 
v Keni. Sběr brýlí probíhá pro mezinárodní humanitární organizaci ADRA 
(Adventist Development and Relief Agency), která poskytuje pomoc lidem v nouzi. 

Jana Ehrhardtová 

-red- 

Jaroslav Bouška 

https://www.darujme.cz/projekt/1205389
mailto:adalbert@bihk.cz


 

  

Ekumenické bohoslužby 
K ekumenickým vztahům naši pozornost již tradičně přitahují dvě lednové iniciati-
vy: Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů. V Kutné Hoře se 
uskuteční ekumenické bohoslužby při obou těchto příležitostech. Ve středu 12. led-
na od 18:00 ji bude hostit křesťanské společenství v budově bývalé družiny na adre-
se Jana Palacha 145 (vstup z ulice Studentů). Ve středu 19. ledna se k ekumenické 
bohoslužbě sejdeme v chrámu svaté Barbory, rovněž v 18:00.  

Farní knihovna 
Milí čtenáři, dnes vám chci představit druhou knihu, kterou nám daroval otec Jan. 
Napsala ji francouzská novinářka Stéphanie Combeová především pro ženy. Kniha 
nese název Máma odchází do kláštera. Autorka sama je matkou tří dětí a napsala již 
několik krátkých humoristicky laděných novel, které se dočkaly obliby čtenářů. 

Svoji zkušenost s rolí zaměstnané matky promítla do osudu hlavní hrdinky nove-
ly, čtyřicetileté Kláry. Klára má sklon k perfekcionalismu a její uspěchaný život, 
úkoly v práci, povinnosti v domácnosti a závazky ve farnosti ji začínají zmáhat. Také 
její kolegyně v práci, padesátiletá Ema, jí není vůbec sympatická a už pět let s ní 
komunikuje pouze pracovně. 

Poděkování všem dobrovolníkům ve farnosti 
Milí farní dobrovolníci, v minulých letech jsem se snažil vám poděkovat osobním 
dopisem s pozváním na mši svatou a společné posezení. Snažil jsem se na každého 
z vás vzpomenout a jmenovitě vyjádřit vděčnost za vaši službu. Stále více si však 
uvědomuji, že každý z vás je podle svých možností do nějaké služby zapojen nebo je 
svou modlitbou a zájmem do farnosti aktivně začleněn. Proto jsme se na pastorační 
radě domluvili, že mši svatou za dobrovolníky budeme slavit v neděli a spojíme ji 
s posezením na faře.  

Uvědomuji si, kolik z vás se i přes nedostatek času nasazuje nejen pro farnost, 
ale pomáhá i mně osobně. Proto bych chtěl svoji vděčnost také jednou vyjádřit 
i hmotně. V neděli 16. ledna za vás budu nejen sloužit mši svatou, ale připravím ta-
ké následné pohoštění. Péct raději nebudu, ale o něco k zakousnutí se pokusím. Na-
víc doufám i v pomoc našeho bohoslovce Michala, který se vypracoval na šikovného 
kuchaře. Pro jednou tedy k setkání na faře neplatí výzva, abyste přinesli něco na 
společný stůl, ale naopak.   

Za vše, co pro farnost konáte, vám děkuji a (pokud nám to epidemie dovolí) tě-
ším se na společné posezení u kávy. 

-red- 

P. Jan Uhlíř 
Kavárna s překvapením 
Milí návštěvníci Kavárny s překvapením, již jsme se skoro dva roky neviděli, neko-
nala se žádná přednáška, žádné setkání… Nyní jsme se rozhodli, že od ledna obnoví-
me kavárenské večery na arciděkanství, a tím se opět vydáme na zajímavá putování 
po různých koutech světa. Nejbližší setkání je naplánované na 26. ledna, kdy bude 
hostem kavárny cestovatel Vítek Štrupl se svým vyprávěním nejen o Thajsku a Lao-
su. Doufám, že se setkání uskuteční a již teď se na vás těším. 

Monika Trdličková 
Duchovní obnovy    
Bude-li  možné v zimě pořádat společné akce, plánují se tradiční víkendové duchov-
ní obnovy ve Slavoňově s P. Janem Uhlířem. Mládež bude mít možnost 11. – 13. 
února (kontaktní osobou je Terezie Cinerová, e-mail: cinerovaterezie@seznam.cz), 
ženy 25. – 27. února (kontaktní osobou je Monika Trdličková, e-mail:  
monicatrd@seznam.cz), a muži 18. – 20. března (kontaktní osobou je Ladislav Vo-
koun, e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com).  

-red- 
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Milé sestry a milí bratři, ráda bych navázala na článek v předchozím zpravodaji, kde 
otec Jan vysvětloval, co je synodalita a co Svatému otci leží na srdci v probíhající 
iniciativě. Můžeme říci, že Svatému otci jde zejména o samotný proces hledání 
a učení se v církvi naslouchat, vyjadřovat a také vědomě dopřávat prostor Duchu 
svatému pro jeho působení. Proto bych vás ráda seznámila s konkrétním způsobem, 
který je nám všem předkládán. 

Ve farnostech bychom měli vytvořit skupinky o pěti až osmi členech. Měli by to 
být lidé, kteří se svobodně a rádi rozhodli společně vydat na nabízenou cestu a přijí-
mají i navržený způsob práce. Skupinky se mohou vytvořit spontánně, mohou kopí-
rovat již existující společenství ve farnosti nebo se lidé sejdou podle zájmu o téma, 

kterým by se rádi zabývali. Každá skupinka 
má mít svého moderátora a do konce února 
(termín se od minula posunul) by se měla 
sejít celkem třikrát. Jak setkání mají probí-
hat, je přehledně uvedeno v dokumentu 
Národního synodálního týmu při ČBK. Mů-
že vás překvapit časová omezenost či přes-
ná pravidla fungování skupinky. Má to však 
své opodstatnění. Nejen, že nám pomáhají, 
aby se ze setkání nestala nekonečná diskuze 
nebo aby nemluvili pouze někteří lidé, ale 
máme také s vírou vnímat, že podstatný 
není pouze náš dobře formulovaný názor, 
ale i působení Ducha svatého. 

Synoda o synodalitě 

Milena Pfaifrová 

Klára se rozhodne na týden opustit svého chápajícího manžela a tři zlobivé děti 
a jet si odpočinout do kláštera situovaného uprostřed volné přírody nedaleko Paří-
že. Po příjezdu do kláštera každá z účastnic exercicií dostane svoji řeholní sestru 
k doprovázení. Při rozhovoru s ní Klára zjišťuje, že neumí vyjádřit své potřeby a ně-
co odmítnout. 

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol podle počtu dní, které Klára v klášteře strá-
vila. Na konci každé kapitoly je seznam bodů, o kterých se rozhodla uvažovat a ve 
svém životě je změnit. Nejprve nenachází moc odvahy radit se s ostatními ženami, 
ale před odjezdem sama iniciuje schůzku a vyzve je, aby jí poradily, jak si zorganizo-
vat čas a dodržet předsevzetí z exercicií. Z výměny zkušeností vyplynulo, že tyto 
otázky řeší všechny zúčastněné ženy.  

Rady pro Kláru zněly asi takto: delegovat povinnosti na ostatní členy rodiny, 
udělat si týdenní rozvrh povinností v domácnosti, každý den si vyhradit pár minut 
na úklid, vždy dávat především přednost manželství- zkrátka vyhradit si čas pro 
dva. 

Zůstává tedy na Kláře, zda si svůj uspěchaný život bude nadále řídit sama, nebo 
bude žít s vědomím, že je napojena na ostatní lidi, a nechá působit také neviditelnou 
ruku Boží.  

Kniha je určena především pro zaměstnané ženy, ale také pro všechny, kteří se 
jim snaží s jejich povinnostmi pomáhat. 

Tuto a další knihy si můžete zapůjčit v naší knihovně vždy v neděli na kavárně, 
v pracovní době farní kanceláře nebo po dohodě se mnou na telefonu 602 842 013.  



 

  

Členové pastorační rady, 
kteří jsou zodpovědní za pře-
dání závěrečného výstupu ze 
skupinek ve farnosti, se na 
posledním jednání domluvili, 
že se začátkem prosince mimo-
řádně sejdou, aby si sami vy-
zkoušeli dané schéma. Budou 
také hledat nejvhodnější způ-
sob, jak farníkům přiblížit sa-
motný proces a případně po-
moci realizovat jeho uskuteč-
nění. Reálným cílem není, aby 
se do synody zapojili všichni 
farníci. Je ale důležité, aby byl 
každý se záměrem a přáním 
Svatého otce seznámen a mohl 
se zodpovědně rozhodnout, že 
se zúčastní, nebo zodpovědně 
vyhodnotit, že to pro něj není 
časově, technicky, lidsky či 
jinak možné. 

Vzhledem k tomu, že začíná 
advent a že termín dokončení 
práce ve farnostech byl posu-
nut na konec února, pustíme 
se do společné práce až po No-
vém roce: tehdy vás budeme 
informovat o konkrétních kro-
cích a možnostech ve farnosti. 
Pokud by někdo měl už nyní 
zájem vytvořit svoji skupinku 
nebo začít uskutečňovat syno-
dální proces ve svém existují-
cím společenství, bude v tom 
podpořen. Je ale dobré, aby se 
mi přihlásil na níže uvedených 
kontaktech, abychom o sobě 
navzájem věděli a celý proces 
probíhal koordinovaně. Ráda 
také předám potřebné materi-
ály a odpovím na dotazy. 

Přeji nám všem odvahu 
přijmout papežovu výzvu 
a vydat se na cestu obnovy 
společného soužití v církvi. 

Marie Slavotínková 
slavotinkova@seznam.cz  

 720 377 072 

Program setkání skupin 

1. setkání 

I. Představení členů skupiny. 2 min. / os. 

II. Co očekáváme od zkušenosti 
synodálního procesu?  

2 min. / os. 

 Moderátor představí plán práce.  

III. Představení témat, případně 
konkrétních otázek v rámci již 
vybraného tématu. 

10 min. 

IV. Modlitba za průběh synody. 10 min. 

V. Sdílení a společné hledání téma-
tu, na které se skupina zaměří, 
případně volba konkrétní otázky 

3 min. / os. 

VI. Závěrečná modlitba. 5 min. 

Po prvním setkání je třeba dát všem členům skupi-
ny čas na osobní reflexi zvoleného tématu, aby 
v atmosféře osobní modlitby a aktuálních zkuše-
ností mohl uzrát projev Božího Ducha. Mezi prv-
ním a druhým setkáním by měl uběhnout mini-
málně týden času jako příležitost k osobnímu za-
myšlení a naslouchání Duchu svatému. 

2. a 3. setkání 

I. Modlitba za průběh synody. 5 min. 

II. Četba z Písma svatého: úryvek 
vybraný k danému setkání. 

10 min. 

III. První kolo sdílení. Osobní sdíle-
ní jednotlivce, které se vztahuje 
ke zvolené otázce. 

3 min. / os. 

IV. Chvíle pro ztišení a přestávka. 15 min. 

V. Druhé kolo sdílení. Vyjádření 
toho, co se nás dotklo ve sdílení 
druhých, co jsme si při naslou-
chání druhým uvědomili jako 
nový vhled do diskutované otáz-
ky. Společně rozlišujeme hlas 
Ducha svatého. (Řečené se zapi-
suje). 

3 min. / os. 

VI. Modlitba díkůvzdání. 5 min. 

VII. Na třetím setkání: vypracování 
písemného souhrnu. 
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Hlavní témata a otázky pro synodální setkání 

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ: V církvi a ve  společnosti jdem e jeden vedle 
druhého po stejné cestě. Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo 
jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k 
tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jed-
notlivci jsou zanecháni na okraji? 

2. NASLOUCHAT: Naslouch ání je  první krok, ale vyžaduje otevřenou 
mysl a otevřené srdce, bez předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které čas-
to ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnad-
ňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji 
společnosti? Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá 
omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od na-
šeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí 
chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení? 

3. UJMOUT SE SLOVA: Všich ni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a ote-
vřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. Co nás uschopňuje a co nám brání, 
abychom v naší místní církvi a ve společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpověd-
ně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje vztah s místními 
médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského společenství a jak jsou 
tyto osoby vybírány? 

4. SLAVIT: „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společ-
ného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující 
pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické 
slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby 
se všichni věřící aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se 
do služby lektora a akolyty?  

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ: Synodalita slouží 
misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podí-
leli. Všichni jsme učedníky – misionáři: Jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, 
aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními 
misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své čle-
ny, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, 
vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, 
péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou 
službu společnosti vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní 
záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje? 

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI: Dialog si žádá vytrva-
lost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění. Do jaké míry se v na-
šem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných národností? Kde se v rámci naší 
místní církve odehrává dialog a jakým způsobem? Jak podněcujeme spolupráci se 
sousedními diecézemi, náboženskými společenstvími v dané oblasti, s laickými 
sdruženími a hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke kon-
fliktům a potížím? Jakým zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme 
věnovat větší pozornost? Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme 
s příslušníky jiných náboženství a s těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? 
Jak vede církev dialog s jinými oblastmi společnosti a jak se od nich učí: oblast poli-
tiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě? 
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Péče o památky 

Svatobarborské zvony snesli z věže a odvezli do Holandska 

Zvony Michal a Ludvík byly sňaty z věže jezuitské koleje a odputovaly do zvonařské 
dílny v nizozemském Astenu, kde budou zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem 
opraveny. 

Už několik dní před samotným snesením zvonů strávili zvonaři a stavaři řadu 
hodin ve věži demontáží zvonů a přípravou zvonice. I když byl pátek 12. listopadu 
vcelku studený den, sešlo se u GASK několik desítek lidí. Při sledování týmu pana 
Manouška se nám všem nejednou zatajil dech. Vyprostit několikatunové zvony ze 
zvonice byl nelehký úkol, který vyžadoval soustředěnou spolupráci mezi pracovníky 
ve věži a jeřábníkem. Jeřáb zvon lehounce nadzvedával, zatímco ho zvonaři uvnitř 
drželi a zároveň posouvali systémem kladek, řetězů a lan. Pana Manouška jsme čas-
tokrát zahlédli téměř celým tělem vykloněného z okna. Ač bylo okno upraveno (byl 
vybourán středový sloupek), šlo o centimetry. Zvon Ludvík, větší z obou zvonů, ok-
nem prošel jen tak tak. Pan Manoušek tuto skutečnost okomentoval slovy: „Tehdejší 
stavaři nám příliš nevycházeli vstříc, nikdo totiž nečekal, že se zvony budou za pět 
set let sundávat.“  

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI: Dialog m ezi křesťany 
různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvlášt-
ní místo. Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských 
tradicí a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké plody jsme zís-
kali tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže? Jaký další krok kupředu může-
me učinit ohledně společného putování? 

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST: Synodální církev je  církví, na jejím ž ži-
votě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost. Jak naše církevní společen-
ství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, 
které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vede-
ní? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo prová-
dí vyhodnocování? Jaké podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je 
podněcována odpovědnost laiků? Je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni 
plodná? Jak fungují synodální orgány na úrovni místní církve (pastorační rady ve 
farnostech a diecézích, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální přístup 
v našem zapojení a ve vedení? 

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT: V synodálním duchu činíme rozhod-
nutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého naše-
ho společenství. Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je 
lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodo-
vacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které používáme při rozhodování, 
k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi 
a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve 
prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchov-
ním rozlišování? 

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY: Synodalita s sebou nese 
vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství 
formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslou-
chat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena 
k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem? 



 

  

Obnova kostela svatého Jakuba: Zbývají tři týdny do kolaudace 
Termín dokončení prací na obnově kostela svatého Jakuba se nezadržitelně blíží. Do 
15. prosince musíme mít vydaný souhlas s užíváním stavby, 7. prosince tedy proběh-
ne závěrečná prohlídka stavby ze strany úřadů. 

Návštěvníci chrámu však mohou být rozčarováni nově postaveným lešením 
v presbytáři. Proč se zde opět objevilo, když už bylo jednou odstraněno a užívali 
jsme si čistého prostoru? Teprve nyní se nám podařilo domluvit se se zhotovitelem 
na vyčištění hlavního oltáře, který byl v průběhu oprav kleneb v presbytáři zaprá-
šen. Čištění probíhá pod restaurátorským dohledem a práce jsou naplánovány do 
půlky prosince.  

V příštím roce bychom rádi pokračovali v započatém restaurování hlavního oltá-
ře. Když jsme z lešení zjistili skutečný stav oltářních obrazů, rozhodli jsme se ještě 
tyto dva obrazy zařadit do prací financovaných z IROP. Jedná se o hlavní, více než 
pětimetrový obraz Stětí svatého Jakuba z roku 1762 od F. X. Palka a oválný obraz 
Nejsvětější Trojice z roku 1734 od Petra Branda. V první fázi budou obrazy z oltáře 
sňaty a nahrazeny plátnem. Nyní chystáme vyhlášení výběrového řízení na tyto re-
staurátorské práce, realizovat se budou v roce 2022. Můžeme se tedy těšit na ještě 
jednu stavbu lešení v presbytáři, až budou zrestaurované obrazy osazovány zpět. 

V kostele bude v příštích dnech ještě probíhat výmalba stěn po parapety oken 
a montáž elektroinstalace pro osvětlení trojlodí. Nově bude osvětlen i hlavní oltář 
a osazena světla na kruchty. 

V nejbližší době se těšíme na dokončení vstupních dveří v jižním průčelí a zpří-
stupnění tohoto vchodu. 

Soňa Krejčová 
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Kristýna Drahotová, foto Jana Vyčítalová 

Po opatrném a po-
malém vysouvání se 
první k zemi snesl 
Ludvík. Po hodině 
a patnácti minutách 
zvon z okna vyklouzl 
a ani se nezhoupnul. 
Lidé nadšeně zat-
leskali. Tím ale dra-
ma nekončilo. Za zvo-
nem putovala k zemi 
hlava zvonu Ludvík 
a jeho srdce. Jako 
další šel na řadu zvon 
Michal, pak jeho srd-
ce a na konec hlava 
zvonu Michal. Naklá-
dání zvonů na nákladní auto už sledovalo jen několik málo lidí. Dojemný moment, 
kdy se zavřely dveře korby a kamion se rozjel, byl také nezapomenutelný zážitek.  

Michale a Ludvíku, těšíme se, až se vaše hlasy na jaře roku 2022 rozezní nad 
Kutnou Horou. 

Na celou akci snesení zvonů od začátku do konce se můžete podívat na videu, 
které je sestříhané a zrychlené. Naleznete ho na webu svatobarborskezvo-
ny.khfarnost.cz  nebo na facebookové stránce Chrám svaté Barbory.  

https://svatobarborskezvony.khfarnost.cz/fotogalerie/
https://svatobarborskezvony.khfarnost.cz/fotogalerie/
https://www.facebook.com/chramsvbarbory/videos/692117945090309
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Pastorační rada farnosti 

Slavnostní zahájení obnovy kostela v Gruntě 
V neděli 31. října proběhlo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě slavnostní 
zahájení akce obnovy této významné památky. 

Program započal slavnostní bohoslužbou, po níž se ujal slova velvyslanec Nor-
ského království v České republice Robert Kvile. Za obec Grunta, která je partnerem 
projektu, promluvil mís-
tostarosta Ondřej Sobek. 
Následovalo představení 
norského partnera Den 
norske kirke a předsta-
vení projektu obnovy 
kostela v Gruntě. 
Odpolední program uza-
vřela přednáška o histo-
rii grunteckého kostela 
přednesená Viktorem 
Pohankou z muzejního 
a vlastivědného spolku 
Včela Čáslavská, který 
je rovněž partnerem 
projektu. 

Partnerstvím se na 
projektu podílí i obec Grunta, jejíž občané připravili bohaté občerstvení, které bylo 
po celou dobu programu k dispozici před kostelem. 

Pro záchranu grunteckého kostela se farnosti podařilo získat finanční podporu 
z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014 – 2021. 

Lukáš Strnad 

Opravy kostela svatého Ondřeje v Chlístovicích 
S blížícím se koncem roku vyhodnocuje spolek Sionský kostelík práci ohledně veřej-
né sbírky na kostel svatého Ondřeje v Chlístovicích. Chceme tímto poděkovat všem, 
kdo nás podpořili ať už přispěním finančního daru, nebo pomocí na některé z na-
šich akcí. Děkujeme za veškerou pomoc kutnohorské farnosti, která nás v našem 
záměru kostel zachránit a opravit kostel podporuje dlouhodobě.  

Veřejná sbírka na opravu kostela svatého Ondřeje probíhá již pátým rokem, při-
spět lze na transparentní účet 123-903500217/0100. V tuto chvíli je na něm 
328 453 Kč. Informace o činnosti spolku získáte na webových strán-
kách sionskykostelik.cz.  

Anna Zárubová, foto Jana Vyčítalová 

v 

Jednání pastorační rady proběhlo 10. listopadu. Po úvodní modlitbě rada krátce 
zhodnotila činnosti poslední doby, zejména posvícení ve farním kostele a v soused-
ním Sedlci. Letošní verze obou byla většinou vnímána jako vhodná k zopakování 
v příštím roce. Dále se hovořilo o tom, jak uchopit adventní a vánoční akce. Duchov-
ní obnova bude mít podobu sobotních večerů se zamyšlením a adorací (viz str. 1). 
Roráty v pravém slova smyslu budou pouze jednou, v sobotu 11. prosince (viz str. 2). 
Svátek svaté Barbory oslavíme již osvědčeným způsobem (viz str. 1). Hlubší diskuse 
se rozvinula ohledně bohoslužby na Štědrý den odpoledne. Při dětské půlnoční je 
každý rok těžké udržet důstojnou atmosféru, zároveň je však tato chvíle závazkem 
vůči těm, kdo se do kostela přijdou podívat jen jednou ročně na jesličky, a příleži-

http://www.sionskykostelik.cz/
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Ze sedlecké farnosti 

Výstava jako z pohádky 
Sedlecká farnost chystá na prosinec i leden bohatou kulturní nabídku, která startuje 
už 28. listopadu novou výstavou s poetickým názvem Výstava jako z pohádky. Tu 
přímo pro prostory podkroví sedlecké katedrály chystali žáci a studenti kroužků 
a kurzů Domu dětí a mládeže Dominik pod vedením Jany Štolbové. Veškeré malby, 
kresby, fotky a další instalace z různých materiálů vycházejí z poetiky pohádek 
a jsou inspirovány více i méně známými příběhy, ke kterým se děti i dospělí v obdo-
bí Vánoc rádi vrací.  
 

Benefiční koncert v katedrále 
V úterý 7. prosince se v katedrále Nanebevzetí uskuteční koncert, který pořádá Na-
dace Mikuláše Daczického z Heslova a výtěžek z něj bude použit na podporu matek 
samoživitelek v Kutné Hoře. Koncert s názvem Vánoční Odyssea začíná ve 20:00 
a představí se na něm sopranistka Karolína Cingrošová Žmolíková, harfistka Zbyň-
ka Šolcová a Pěvecký sbor Cancioneta Praha.  
 

Adventní koncerty v Jakubu a kostnici 
V sobotu 11. prosince od 18:00 v kostele svatého Jakuba v Církvici zahraje špičkový 
varhaník Aleš Bárta, zpěvem ho doprovodí Jakub Hrubý a na hoboj zahraje Jan 
Thuri. O den později (12. prosince) od 18:00 v horní kapli kostela Všech svatých 
zazpívá komorní pěvecký sbor Cantica.  
 

Koncerty v kostele na Kaňku 
Ve čtvrtek 16. prosince se otevřou dveře do kostela svatého Vavřince na Kaňku, kde 
od 18:00 zazpívá Jana Veberová. A v sobotu 18. prosince si ve stejném kostele odby-
de svou generální zkoušku na lednový koncert v legendární londýnské Carnegie Hall 
kytarista a skladatel Lukáš Sommer. Tento výjimečný koncert začíná v 18:00.   
 

v 

tostí nabídnout jim něco, z čeho si nakonec odnesou více, než by sami čekali. Proto 
vznikl návrh opustit slavení mše svaté a připravit vánoční pásmo zaměřené na dět-
ské návštěvníky. Zazněly i argumenty proti, například i to, že změn v liturgii bylo 
v posledním období již dost. Po uvážení všech názorů bylo hlasováním rozhodnuto, 
že „dětská půlnoční“ se konat nebude a připravíme navržené pásmo (viz str. 3 a 27).  

Následně zazněly informace o aktuálním dění v charitě a na gymnáziu. 
Jednání se krátce zastavilo u uspořádání bohoslužeb na vesnicích; k tomuto té-

matu se rada vrátí po Vánocích, jak bylo slíbeno v době zavedení změn po odchodu 
kaplana z farnosti.  

Tradiční poděkování dobrovolníkům bylo přesunuto na nedělní mši svatou (viz 
str. 6), kdy se schází celá farnost, protože lze konstatovat, že dobrovolnický tým ko-
píruje v podstatě celé společenství farnosti: drtivá většina farníků je nějakým způso-
bem zapojena do služby bratřím a sestrám.  

Zbytek času byl věnován tématu synodality. Zazněly informace z diecézního se-
tkání koordinátorů ve farnostech, kterého se účastnila Marie Slavotínková. Přehled 
všech náležitostí, na jejichž základě si mohou o této iniciativě udělat představu 
všichni farníci, začíná na str. 7. Pastorační rada se na mimořádném setkání, které 
bylo naplánováno na 7. prosince, bude věnovat pouze tomuto tématu, respektive 
vyzkouší metodiku, která je připravena pro práci v malých skupinách ve farnostech. 
Ty by měly začít pracovat po Novém roce. 

-red- 

v 

v 

v 



 

  

Oblastní charita Kutná Hora 

Kde pomáhá Tříkrálová sbírka 2021? 
Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáme přátele. Pan Karel se rozvedl, přišel 
o bydlení. Je invalidní důchodce odkázaný na mechanický vozík. Pomohl mu kama-
rád, který u svého známého nechal postavit na zahradě stan, ve kterém mohl pan 
Karel v létě pobývat. Kamarád poté oslovil pracovníky Oblastní charity Kutná Hora, 
zda by nemohli Karla navštívit a pomoci v jeho nelehké situaci. 

Díky nově zakoupe-
nému automobilu pro 
terénní programy kut-
nohorské charity mo-
hou naši pracovníci 
řešit problémy občanů 
Kutnohorska, kteří se 
ocitli v nepříznivé si-
tuaci v obcích mimo 
Kutnou Horu. Po ně-
kolika návštěvách, kdy 
klient dostal potravi-
novou pomoc, ošacení 
a řešily se společně 
konkrétní úkoly, má 
pan Karel bydlení, kam si mohl vzít i své dva psy. Díky včasné pomoci nemusí mít 
obavy, kde stráví letošní zimu, řeší se jeho situace a je velká naděje, že bude mít také 
zaměstnání. 

Přátelství má mnoho podob. Díky příznivcům a dárcům Tříkrálové sbírky 2021 
jsme mohli koupit automobil pro terénní programy. Panu Karlovi tak pomohl kaž-
dý, kdo do letošní sbírky přispěl. Děkujeme i za něj. 
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Tříkrálový koncert 
V neděli 9. ledna se již tradičně v Sedlci připojí k Tříkrálové sbírce, kterou pořádá 
Oblastní charita Kutná Hora. Zatímco v sobotu se bude koledovat, v neděli 
v katedrále Nanebevzetí od 16:00 proběhne Tříkrálový koncert, na kterém se před-
staví mladí varhaníci nejen z Kutné Hory pod vedením Viktora Darebného. Dobro-
volné vstupné bude přidáno k Tříkrálové sbírce. 
 

Vánoční bohoslužby 
Rozpis vánočních bohoslužeb v Sedlci a okolních obcích je součástí společného pře-
hledu na straně 26. V adventu se bude kromě pravidelných bohoslužeb konat také 
rorátní mše, a to v sobotu 4. prosince od 7:00 v sedlecké katedrále.  
 

Nabídka knížek a vánočního zboží v katedrále 
Obchůdek v sedlecké katedrále nabízí především kvalitní knížky s křesťanskou te-
matikou, které jsou před Vánoci doplněny sortimentem kalendářů, vánočních přání 
a betlémů. Katedrála je otevřena od úterý do soboty od 10:00 do 16:00, v neděli od 
10:30 do 16:00. V sedleckém infocentru můžete zakoupit dobroty od sester trapis-
tek, sirupy od benediktinů nebo milé výrobky z oblastní charity. Otevírací doba in-
focentra je v předvánočním období denně od 9:45 do 15:45.  

v 

rubriku Ze sedlecké farnosti připravily Radka Krejčí a Ludmila Cinerová 

v 

v 

Marcela Mommersová 



 

  



 

  

Pozvánka na dny otevřených dveří  
Zveme k návštěvě všechny, které zajímá naše škola – ať už interiér, výuka či lidé, 
kteří ve škole působí. V pátek 3. prosince bude škola otevřena od 8:00 do 16:00 
a program bude cílit zejména na ukázky výuky či běžný život školy. V sobotu 
4. prosince nabídneme v čase od 9:00 do 12:00 zajímavosti z výuky v odborných 
učebnách a cyklus přednášek v aule školy. Podrobný program najdete na webu školy 
cgym-kh.cz. Těšíme se na vás na adrese Jiřího z Poděbrad 288, v budově bývalého 
voršilského kláštera. 

Přehled plánovaných akcí  

 slavnostní zapálení první adventní svíce (pondělí 29. listopadu) 

 dny otevřených dveří (pátek 3. prosince a sobota 4. prosince) 

 třídní vánoční besídky (středa 22. prosince) 

 školní mše svatá středa v katedrále Nanebevzetí Panny Marie  
a svatého Jana Křtitele v Sedlci (22. prosince od 10:30, ) 

 tříkrálové žehnání školy (čtvrtek 6. ledna, slavnost Zjevení Páně) 

 školní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně (čtvrtek 27. ledna) 

Zuzana Šimůnková 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Podzim na církevním gymnáziu 
Čas letí, a i když jsme jenom nedávno startovali školní rok, klepe nám na dveře 
čtvrtletí. Na konci listopadu proběhnou podzimní třídní schůzky, které – kromě 
jiného – dávají zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům. Letos musíme mít všichni na 
zřeteli, že startovní čára 1. září byla odlišná od let minulých. Žáci měli za sebou ne-
lehkou zkušenost s distanční výukou, nejednomu učiteli letní dovolená nepřinesla 
tolik sil, kolik by si pro začátek nového školního roku přál. K tomu připočtěme po-
vinné antigenní testování žáků hned po příchodu do školy a postupně se zpřísňující 
hygienické požadavky na provoz ve školách.  

Chci vyjádřit obdiv a velké poděkování jak žákům, tak peda-
gogům, že se i přes tyto skutečnosti zvládají soustředit na to 
podstatné – na výuku. Že dovedou ve společně tráveném čase 
snad alespoň na chvíli zapomenout na infekce či karantény, kte-
ré se nevyhnuly ani naší škole. Děkuji i rodičům za trpělivost a 
zpětnou vazbu, která nám pomáhá hledat schůdnou cestu, aby-
chom i v těchto neustále se měnících podmínkách dovedli zajistit 
to, k čemu má škola sloužit, a tím je přístup ke vzdělání.  

Na tomto místě bych ráda poděkovala anonymnímu dárci, který škole věnoval tři 
kvalitní zařízení pro přenos zvuku a obrazu. Celkem tedy máme od poloviny listopa-
du pět zařízení, která nám umožňují buď přímo přenášet výuku ze třídy (v případě 
tzv. hybridní výuky, kdy větší počet žáků třídy nemůže být přítomen ve škole) nebo 
hodiny nahrávat. V této souvislosti musíme ještě provést výměnu školního routeru, 
aby bylo možné přenášet větší množství dat. Také musíme zajistit, aby nahrávání 
a zveřejňování hodin odpovídalo legislativě. 

Na konci listopadu pro nás pedagogy chystá spirituál P. Pavel Tobek adventní 
duchovní obnovu a já se už nemohu dočkat. Věřím, že i čtenářům tohoto farního 
Zpravodaje bude přáno zažít letošní adventní čas v klidu a zdraví. Přeji požehnané 
Vánoce. 

Zuzana Šimůnková, ředitelka školy 
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https://www.cgym-kh.cz/


 

  

Marie Macková 

Procesíčko, procesí 
V neděli 27. října tohoto roku vyrazila hrstka kutnohor-
ských farníků od kostela svatého Jakuba do sedleckého 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtite-
le na mši u příležitosti posvěcení této katedrály.  

I když nás nebylo mnoho, vzali jsme to opravdu 
vážně a s modlitbou růžence jsme procházeli Žižkovou 
bránou dolů k Vrchlici a podél vody až do Sedlce. Počasí 
nám přálo a cesta dobře ubíhala. Není to žádná velká 
událost, ale patří do našeho farního života, tak ji zde 
připomínám.   

Byli jsme malé společenství, spolu na cestě jsme po-
lohlasnou modlitbou, doufejme, svědčili o víře a vypro-
šovali potřebné milosti pro nás jednotlivce, pro spole-
čenství i pro město. Snad jsme tak plnili své poslání.  Tři 
slova jsem zvýraznila. Uvědomila jsem si totiž, že to jsou 
slova klíčová pro zahájenou synodu. Možná se nám tahle 
zkušenost bude v příštích letech hodit.  
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Setkání nově pokřtěných s kmotry na faře 
Je to již půl roku, co jsme byli pokřtěni. Společné setkání bylo kvůli epidemiologic-
kým opatřením posunuto až na začátek listopadu 2021. Jsem velmi ráda, že jsme se 
skoro všichni, i s našimi kmotry, sešli. Setkání předcházela mše svatá, která byla pro 
nás, nově pokřtěné a kmotry, takovým milým a důležitým momentem. Měli jsme 
prostor se vzájemně jeden za druhého pomodlit, poprosit Pána a poděkovat za vše 
dobré, čeho si jeden na druhém vážíme a co tomu druhému ze srdce přejeme. Po 
mši jsme se spolu s Patricií, Mončou a Jendou přesunuli na faru. Jenda se nás kaž-
dého zvlášť zeptal, proč jsme si zvolili zrovna svého kmotra, a kmotrů se ptal na je-
jich dojmy z jejich dospělých kmotřenců. Bylo to velmi příjemné setkání a vůbec mi 
vlastně nevadilo, že proběhlo až po křtu, a ne před ním.  

Pro mě samotnou je od křtu pouto mezi mnou a mou kmotrou mnohem silnější. 
Děkuji, Radu. Mnohem víc si uvědomuji, jak je důležité se setkávat se svými milova-
nými kmotry nejen z pohledu přítele… ale hlavně i při společné modlitbě. Vědět, že 
jeden máme druhého, na kterého si při své modlitbě vzpomeneme a chceme ho za-
hrnovat vším dobrým, co by i on udělal pro nás. Pevně věřím, že pouta nás všech 
budou silná a možná ještě silnější. A doufám, že naše radost ze společných setkání 
jen tak neustane. Bohu díky za vás všechny.  

Napsali jste... 

Aneta Kosová 

Setkání s kmotry, pokřtění květen 2021 
Nově pokřtěný si asi nemůže říct „mám jasno!“ Otázek je stále dost. A tak se my, 
nováčci, a naše katechetka od září opět setkáváme ve společenství. Studujeme, mod-
líme se. A myslím, že jsme hlavně rády, že můžeme být spolu, hledat naši cestu 
k Pánu a podělit se o to, co prožíváme. Účast na těchto setkáních je skoro stopro-
centní, což myslím vypovídá o tom, jak je to pro nás důležité. 

Na cestě ke křtu jsme ale nebyly samy. Měly jsme naše průvodce, kmotry. Proto 
jsme s nimi 3. listopadu uspořádaly setkání. Večer začal na mši v kostele svatého 
Jakuba. Pan farář nás vyzval ke společné modlitbě ve dvojicích nově pokřtěný  
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Marta Borovičková 

Slavoňovská vertikála 
Panuje ticho. Ježíšovo tělo na kříži matně ozařují svíce. Z potemnělých lavic přichází 
hlas modlitby. Následuje sborové „Amen.“ Kostel svatého Jana Křtitele ve Slavoňo-
vě, 6. listopadu, večer. 

Naše životy se odehrávají v časoprostoru. Můžeme se v něm pohybovat různým 
směry. Můžeme si sami určovat, co uděláme teď, co uděláme potom. V časoprostoru  
můžeme mít pocit svobody. Samotný časoprostor k nám však zůstává lhostejný, 
chladný, indiferentní. Nezajímá se o nás, o naše nářky, ani o naše prosby.  

Ale je časoprostor zcela uzavřený, nemůže mít trhliny?  
Dřevěná stavba kostela ukrývá skupinu členů Alfy. Věřící jsou spojeni 

s hledajícími nejen tímto místem, ale i uplynulým dnem a předchozím večerem, 

a kmotr. Byl to skvělý nápad. Držely jsme se s mojí kmotrou za ruce v tichu kostela a 
věnovaly se naplno jen tomuto jednomu okamžiku, společné modlitbě, ona za mě, já 
za ní. To bylo prostě krásný.  

Na faře jsme pak hovořili o tom, co pro nás, nově pokřtěné, kmotři znamenají a 
co pro kmotry znamená být kmotrem. Někdo zmínil, že si je nějakým způsobem se 
svým kmotrem podobný, a já se nemohla téhle myšlenky vzdát. Koukala jsem na ty 
dvojičky optikou „podobnosti“ a musím říct, že jsem ji jasně nacházela. Bylo to jako 
když koukáte v tanečních pro pokročilé na páry, dvojice, které spolu dlouho žijí, jsou 
si fyzicky podobné, mají stejné grimasy, pohyby, stejně jednají, prostě k sobě patří. 
Tak nějak mi ten večer připadalo, že i my svým způsobem patříme ke svým kmo-
trům. Kéž na ně vždy vzpomeneme v modlitbě, to naše společné pouto je přece Bůh. 

A nyní trochu na odlehčení – zdá se vám, že mám v textu nějaký chaos v  i/y? Ve 
spolču jsme samé holky, ale měly jsme jednoho kmotra. Tak já nevím, co s tím. Moje 
kmotra je učitelka češtiny. To asi nebude ta podobnost...   



 

  

autor si přál zůstat v anonymitě 

Víkend s Alfou, aneb Nikdy jsem ani nepomyslela na to, že budu ráda, 
když mě někdo nechá samotnou v noci na hřbitově 
Není to tak dávno, kdy jsem jela do Slavoňova jako účastník kurzu Alfa, v roli 
„hledajícího“. Tehdy, před dvěma roky, pro mě tento víkend znamenal zlomový oka-
mžik v životě. Musela jsem přijmout to, že nikdy nepochopím všechno a že všechno 
ani chápat nemusím. Opustila jsem falešnou jistotu, že všechno je v mých vlastních 
rukách. A zažila jsem osvobození. Za ty dva roky jsem nikdy nezapochybovala 
o správnosti své cesty, cesty čelem k Pánu Bohu.  

Nyní jsem byla povolána do Alfy jako „svědek“. Mám možnost být pro účastníky 
příkladem obráceného člověka. Mohu je povzbudit, když zažívají „ten zmatek“, který 
je mi známý. A upřímně, mohu se taky trochu „předvádět“. Ale věřím, že to takhle 
má být. A že tato moje osobitost může třeba pomoci těm, kdo hledají. Těm, kdo se 
necítí v životě bezpečně a neví proč. Těm, kteří vědí, že jim něco chybí, ale zatím 
neví, co to je.  

Kdybych měla sepsat všechno, co se mě za dobu letošního kurzu dotklo, tak bych 
napsala knihu. Tak snad jen drobný osobní zážitek. 

Sobotní večer se odehrával v místním dřevěném kostele. Po chválách a prosbách, 
proložených modlitbou v písni, jsme odevzdali dopis Bohu. Potom následovala 
přímluvná modlitba, kdy mohli ti, kdo jsou obtíženi jakoukoliv nejistotou, přistupo-
vat s prosbami či přáními k přímluvcům. I já se s radostí modlila za příchozí, kteří 
mi dali důvěru.  

Vždycky, když se modlím sama za sebe, zejména za odpuštění, tak mi to moc 
nejde. Nepřipadám si opravdová. Ale modlit se za druhého je prostě něco krásného. 
Cítím to opravdu ze srdce a vím, že to pro něj skutečně chci. Upřímně.  

Když jsem odcházela z kostela, rozpomněla jsem se, že jsou dušičky a že chci ješ-
tě pár minut zůstat na hřbitově a dokončit odpustek. Mezitím zbytek týmu odjel 
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kdy společně četli, rozmlouvali, přemýšleli, jak se věci lidské mají k věcem božským. 
Nyní se shromáždili, aby se modlili. Jakkoli spolu, přeci jen každý sám u sebe a pa-
trně i každý jinak prožívá význam toho, co se zde odehrává.  

Jeden z nich uvažuje takto:  
Kostel svatého Jana Křtitele byl postaven v 16. století na úpatí Orlických hor. 

Pozice kostela v časových a prostorových souřadnicích je daná. Tato pozice nepřisu-
zuje kostelu žádnou zvláštní důležitost. Lidé, kteří přišli v důvěře, že jejich slova zde 
získají moc prolomit lhostejnost časoprostoru, nacházejí se uvězněni v jeho síti i se 
svými modlitbami, bez ohledu na to, jestli si toho jsou či nejsou vědomi.  

Ten jeden, který takto uvažuje, mohl by vstát a vyjít ven. A spatřil by nejen kos-
tel, ale také klenbu, která se klene nad ním. A shledal by, že klenba je plná hvězd, 
jejichž bledý svit ozařuje kostel, okolní krajinu i jeho samotného. Kdyby pohlédl 
přímo nad sebe, hleděl by do nitra nekonečného vesmíru. A v tom by si uvědomil, že 
kostel je součástí vertikály. Na jejím spodním konci se nachází modlící se lidé 
v kostele, zatímco druhý konec se ztrácí v nekonečnu.  

Bez ohledu na fyzikální popisy světa, taková je perspektiva člověka, pokud, stoje 
na Zemi, pozdvihne oči vzhůru, tady a teď.  

 
Autor tohoto textu zažil na konci dne následujícího po večerní modlitbě v kostele 
svatého Jana Křtitele nikdy nepoznaný mír. Jeho vděk patří lidem z Alfy, se kterými 
strávil víkend, a také moci, kterou se neodváží pojmenovat, ale o jejíž existenci ne-
pochybuje. Skeptická mysl mu nedovoluje napsat více. 
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Studený vítr si pohrával s posledním listem, který sfoukl ze stromu na hrázi nad 
rybníkem. Chvíli ho honil mezi kmeny a pak šup s ním do vody. List tiše brázdil hla-
dinu rybníka jako loďka. 

„Vidíš, Karlíku? Podzim je fuč. Nejvyšší 
čas najít si nějaký pohodlný pokojík, než 
voda zamrzne.“  

Rybičky v zimě totiž pospávají a šetří 
síly, protože bývá nouze o něco k snědku. 

„Co je to za rámus, tatínku?“ ptal se Kar-
lík.  

K rybníku se sjížděla velká auta a vystu-
povali z nich muži, kteří byli oblečení 
v zelených bundách a vysokých holínkách.  

„Je zle, Karlíku. Honem, musíme varo-
vat maminku a schovat se.“ 

„Proč mají ty sítě a kádě?“ 
„Výlov!“ volal tatínek. Maminka hned vyrazila za nimi. To už byl v celém rybníce 

hotový poprask. 
Naštěstí rybáři nezačali stavidlem vypouštět vodu, jak se to často dělává. Jen se 

sítěmi nasedli do loděk a vydali se doprostřed rybníčku. 
„Uf, to máme štěstí, když se ani nehneme, mohli bychom to přečkat,“ oddychli si 

rodiče. 
Hůř na tom byly ryby, na které žádný úkryt nezbyl. Rybáři začali sítěmi tahat ty 

nešťastníky ven.  
„Proč to dělají?“ špital vyjevený Karlík. 
„Budou brzy Vánoce, to lidé slaví narození Ježíška. A sváteční stůl bez štědrove-

černího kapra si neumí ani představit.“ 
„Vánoce, štědrovečerní kapr,“ pomyslel si Karlík. „Vždyť to zní moc krásně, 

Čas vánoční 
Děkuji, Pane, za Vánoce,  
čas milostí a přání. 
Děkuji za klid, pohodu, mír 
a myšlenek mých zrání. 
 

Přemýšlím v tichu o naději, 
Josefu, který pochopil, 
Marii Matce, lásce její 
a Ježíši, jenž se narodil. 
 

Kéž každý domov pocítí 
pokoj a teplo chléva 
a radost z Tvého příchodu 
již nikdy neumdlévá. 

Jana Zelenková 

Jak se dal kapřík Karlík na modlení (pohádka) 

Marta Borovičková 

a já zůstala sama uprostřed noci ve světle rozsvícených náhrobků. Cesta z hřbitova 
do místa ubytování byla chvíle, která mi byla dána, abych si mohla ještě užít radost 
z modlitby za druhé. Skoro jsem se vznášela naplněním, které jsem cítila. Srdce 
jsem měla plné pokojné lásky. 
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proč jsou z toho všichni tak vyděšení?“ Vůbec ho nenapadlo, že lidé kapry na Váno-
ce sice mají rádi, ale jen jako řízek na talíři s bramborovým salátem. Zvědavý a 
okouzlený tou myšlenkou, vykoukl z úkrytu. 

Než stačil mrknout, už se mrskal s ostatními v síti. 
„Karlíku!“ volali plačící rodiče. 
„Nebojte, po Vánocích se zase vrátím!“  
 

„Nevíte kam nás vezou? Jedeme se podívat na Vánoce?“ ptal se Karlík. Kapr, který 
plaval vedle něj, se smutně zasmál.  

„Ty jsi ale hlupáček, jedeme trh. Tam nás prodají lidem…“  
Karlík ho nenechal ani dopovědět, jak se začal těšit. „A ti lidé nám ukáží konečně 

Vánoce, viď?“ 
„Jsi ještě hloupější, než bych čekal,“ protáhl kapr ústa do obráceného U. „Dají si 

nás k večeři. Je s námi konec!“ 
„Co si počneme?“ fňukl Karlík. 
„Teď už se můžeš leda modlit,“ řekl odevzdaně jeho kapří kamarád. 
„Modlit? To je nápad!“ ožil Karlík. Vzpomněl si, že jeho babička to často děláva-

la. Nepamatoval si, jak nebo proč, ale zkusil to. 
Zavřel oči a začal odříkávat svou vlastní kapří modlitbičku. A koho jiného by měl 

teď o Vánocích prosit o pomoc než samotného Ježíška? 
„Prosím, Ježíšku, ať tady nezahyneme. Zachraň mě a dej, ať se v bezpečí zase 

mohu vrátit do rybníka ke svým rodičům. Ať se třeba vylije voda z kádě a my dopla-
veme až k nám domů, nebo ať se tady najednou objeví můj tatínek a zachrání mě, 
nebo… nebo… nebo…“ radil Karlík Ježíškovi, jak nejlépe by mu měl pomoci. 

 
Kapřík otvíral pusu, ale nic nebylo slyšet. Vždyť kapři přece neumí mluvit lidskou 
řečí.  

Starý kapr mávl ploutví: „To děláš zbytečně, vždyť tě nikdo neslyší. Nic se nesta-
ne, nikdo nás nezachrání,“ bručel a odplaval na druhou stranu. 

Jenže to se kapr hodně spletl. Ježíšek slyší všechny modlitby, i ty tichounké, kte-
ré si říkáme jen tak v duchu sami pro sebe. 

 
Za chvíli je vyložili v kádi na malém dlážděném náměstí. Všechno bylo krásně vy-
zdobeno žlutými světýlky a odněkud sem zaléhal i ma-
lebný zvuk vánočních koled. 

Jenže nic z toho, co si Karlík přál a oč Ježíška pro-
sil, se ne a ne stát. Nedělo se prostě vůbec nic. 

Pak zaslechl hlas jakéhosi chlapce v pleteném kuli-
chu. „Tenhle malý by se mi líbil.“  

V tom ucítil Karlík kolem svého těla úzkou síť. To 
ho prodavačka vyndávala podběrákem ven. 

„Bylo to opravdu zbytečné… Nikdo mě nezachrá-
nil,“ zoufal si Karlík. 

Otec s chlapečkem, který se jmenoval Jakub, od-
nesli kapříka domů. Tatínek natočil plnou vanu vody a 
Karlíka do ní pustili. Karlík chtěl plavat, ale sotva udě-
lal pár temp, narazil na okraj vany. Pak hned na dru-
hou stranu a zase bum! 

„Už se neboj!“ pohladil ho Jakub po hřbetě, aby se kapřík trochu uklidnil. 
 

Takhle plaval ve vaně ještě dva dny. Pak pro něj najednou přišel Jakub i se svou 
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Monika Svobodová 

maminkou a vyndali ho z vany. 
„Tohle je můj konec, jdou mě sníst!“ 
„Podívej,“ špitl mu Kubík do ouška. 
Karlík se trochu přestal třást strachy a rozhlédl se. Viděl voňavý, slavnostně na-

zdobený vánoční strom, třpytily se na něm ozdoby a stříbrné řetězy. Na stole vedle 
stromku ležela dozlatova upečená vánočka, spousta vánočního cukroví a ovoce. 

Pak se všichni oblékli a vyšli tiše ven na zasněženou ulici. 
Domy skončily a lidé ho nesli úzkou pěšinkou kolem opadaných olší, až došli na 

břeh malého rybníčku. 
„Plav!“ dal mu Kuba pusu na jeho studenou rybí tvářičku. Než se s ním stačil 

Karlík rozloučit, hodil ho do vody. 
Kapřík se zhluboka nadechl a rozhlížel se… Najednou poznával všecko kolem 

sebe. Tenhle kámen, tamten kořen, bláto pod stavidlem. Ano! Je to jeho rodný ryb-
ník. Byl doma. 

Rychle plaval k místu, které si s tatínkem našli pro přečkání zimy. 
„Maminko, tatínku!“ volal z plných žaber. 
„Karlíku, jsi to vážně ty?!“ slzela maminka radostí. 
Karlík byl ten nejšťastnější rybí chlapec. Večer, když usínal, se znovu pomodlil. 

Tentokrát děkoval z celého srdce za to, že ho Ježíšek opravdu zachránil. Karlík si 
totiž uvědomil, že někdy se věci nemusí dít tak, jak si přejeme my, a přesto Ježíšek 
zrovinka naše přání plní. 

Dokresli Karlíkovi šupiny i ploutve a vybarvi ho. 
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Začněme zcela aktuálně: sbírka 
na svatobarborské zvony a celý 
projekt jejich opravy úspěšně bě-
ží, zvony jsou nyní již v dílně 
v holandském Astenu a na sbírko-
vém kontě je skoro polovina pe-
něz, které je potřeba vybrat. Jaký 
je pohled zevnitř? Probíhá vše tak 
hladce, jak se jeví navenek? 
Díky sbírce se mi opět potvrzuje, že svět 
je v pořádku. Kolem nás je plno štěd-
rých dárců, kterým záleží na zachování 
díla našich předků. Na celé obnově zvo-
nů se podílí řada lidí a každý by asi po-
psal její průběh jinak. Jsem pozitivně 
naladěný člověk, moje odpověď je snad-
ná: vše probíhá podle plánu, sice 
v jiném časovém rozmezí, než jsme si 
představovali, ale jisté je, že se pomalu 
posouváme k cíli. Teď jsou zvony v péči 
zvonaře Petra Rudolfa Manouška, do 
zvonice by se měly vrátit na jaře příštího 
roku. 
 

Obnovou zvonů žije celá tvoje ro-
dina, obzvlášť mladší syn. Můžeš 
nám povědět, jak prožíval udá-
lost snesení zvonů z věže? A co 
znamenají barborské zvony pro 
tebe? 
Jonášek má hlavu plnou zvonů, prožíval 

už okolnosti okolo zvonu Jakub Maria. 
Někdy si říkám, že se jednou ráno vzbu-
dí a bude z něho zvon.   Na snesení 
zvonů se dlouho těšil on i starší Vojta. 
Bohužel byli oba kluci v karanténě. Ale 
nesmutnili, uspořádali si vlastní snesení 
zvonů. Dva malé keramické zvonky 
snesli na kladkostroji ze stavebnice Seva 
z balkonu našeho domu. Máme doma 
veselo. 

A co znamenají zvony pro mě? Jsou 
pro mě symbolem celistvosti. Zvon slou-
ží celým svým tělem, pomocí srdce, 
slouží v pohybu, slouží lidem a Bohu. 
Kéž bych to také dokázala.  

K barborským zvonům cítím ještě 
pouto, protože jsou součástí místa, kte-
ré mám opravdu ráda. 

 

Prožíváme Rok rodiny, při této 
příležitosti ses podílela na pří-
pravě tematické výstavy, která je 
k vidění v chrámu svaté Barbory. 
Jaké jsi zaznamenala ohlasy ná-
vštěvníků? Co tebe samotnou  
z této výstavy či celého Roku ro-
diny oslovuje nebo zasahuje? 
Výstava Za krásou rodiny do chrámu 
svaté Barbory je něco, co mi dělá vel-
kou radost. Kdykoli vejdu do chrámu 
vidím, že si lidé čtou modlitby, které 

Rozhovor s Kristýnou Drahotovou  

Kristýna Drahotová působí dru-
hým rokem jako vedoucí turis-
tických služeb farnosti; do její 
gesce spadá i právě probíhající 
sbírka Zvony pro Barboru. Od 
svého křtu v roce 2016 je ve far-
nosti aktivní také jako dobrovol-
ník v řadě pastoračních činnos-
tí: ještě na mateřské dovolené 
rozhýbala pravidelná setkání 
maminek, v roce 2018 spolu se 
svým manželem organizovala 
projekt Katedrály pomáhají ka-
tedrálám. Nyní je součástí týmu 
probíhajícího kurzu Alfa. Je ma-
minkou dvou kluků. 



 

  

jsou umístěné u jednotlivých světců. 
Přišlo i několik e-mailů s prosbou o za-
slání modliteb. Dětem se moc líbí oma-
lovánky, a brožurka, která k tomuto po-
činu vyšla, je velmi žádaná. Lidé se pro 
ni vrací, chtějí ji přivézt svým známým 
z výletu. Dokonce jsme posílali třicet 
výtisku do jedné vesnice, protože pán, 
který brožuru přinesl do kostela ve své 
domovině, potřeboval další pro farníky 
a své přátele. 

Mně osobně postupem času, kdy čtu 
nebo mluvím s lidmi o světcích 
z výstavy během prohlídek chrámu, více 
a více fascinuje pomíjivost. Žena, která 
je dnes babičkou, byla holčičkou, pak 
dospívající dívkou, ženou, matkou… Je 
zajímavé vidět, jak se rok za rokem mě-
níme, jak se nám mění priority a jak 
starší vědí, co žijí ti mladší. Je to krásný 
koloběh.   
 

Jsi zodpovědná za služby pro ná-
vštěvníky chrámu svaté Barbory 
a dalších památek farnosti. Skrý-
vá se pod tím pestrá paleta pra-
covních činností a vazeb s řadou 
lidí. Co máš na své práci ráda? Je 
něco, co tě na ní překvapilo? 
A jaký máš ve své práci cíl? 
To je velmi široká otázka a nejsem si 
jistá, že na ni dokážu odpovědět krátce. 
Zkusím to shrnout. V mé práci mě nej-
víc těší lidi, a to úplně všichni. Kolego-
vé, partneři, návštěvníci. Hledat cesty, 
jak si vzájemně vyjít vstříc. V pracovním 
týmu mě velmi baví objevovat dary jed-
notlivých kolegů a ty maximálně využí-
vat pro zajištění příjemné atmosféry 
památek pro návštěvníky. Největší mo-
tivací do další práce mi je, když vidím 
například v chrámu spokojeného prů-
vodce a usměvavé návštěvníky. Někdy si 
sednu na lavičku před infocentrem nebo 
do lavice v chrámu a pozoruju lidi. To je 
nejlepší zpětná vazba pro naši práci. 
A to souvisí s otázkou, co mě nejvíc pře-
kvapilo. Někdy je potřeba se zastavit 
a dívat se kolem sebe, ztišit v sobě svoje 
ambiciózní cíle. Práce s lidmi vyžaduje 
vysokou trpělivost a pokoru. To jsem 

věděla, ale netušila jsem, jak moc je to 
potřeba.  
 

Jako člen týmu se účastníš letoš-
ního kurzu Alfa, tvojí hlavní úlo-
hou je hovořit s účastníky a na-
slouchat jim. Co dává tato služba 
tobě samotné? Jak ji prožíváš se 
zkušeností člověka, který před 
časem také hledal cestu víry? Jak 
bys srovnala zážitek hosta a čle-
na týmu? 
Kurz Alfa je velké dobrodružství. Je zají-
mavé pozorovat, jak se účastnici kurzu 
posouvají, jak hloubají. Je krásné oteví-
rat jim dveře k našemu Pánu. Jako host 
jsem přicházela otevřená přijímat, co 
přijde, věnovala jsem se svému vztahu 
s Bohem. Jako člen přípravného týmu 
to mám stejné, ale s tím rozdílem, že se 
velmi pečlivě připravuji na každé setká-
ní a soustředím se na to, aby hosté kur-
zu vztah s Bohem začali nebo prohlou-
bili s radostí, aby se cítili vítáni a přijati. 
Při diskuzi se nechávám vést Duchem 
svatým. Cítím velkou zodpovědnost. 
 

Jaká byla tvoje vlastní cesta 
k víře, co tě na ní nejvíce posunu-
lo? A jak tato cesta pokračuje ny-
ní, pět let po křtu?  
Tak to je opět strašně složitá a široká 
otázka. Opět zkusím shrnout pomocí 
silného zážitku z nedávné doby. Spolu 
s několika dalšími poutníky jsme se vy-
dali do slovenského Šaštína slavit mši 
svatou s papežem Františkem. Zasáhla 
mě slova z kázání. Papež mimo jiné 
mluvil o Marii, která se rozhodla vydat 
na cestu. Mluvil o tom, že nezůstala stát, 
ale že žila svůj dar jako poslání. Mluvil 
o tom, že máme být ve své víře na cestě, 
nestagnovat, máme stále putovat. Víra 
v pohybu, toho se snažím držet. 
 

Pokud to není příliš osobní – ja-
kou roli hraje víra ve tvém man-
želství? Jak se na tvé křesťanství 
dívá manžel, který věřící není? Co 
znamená pro váš vztah? 
Tuto otázku jsme dost vášnivě s manže-
lem prodiskutovali. Myslím, že je více 



 

  

Léta dozrávání (fejeton) 

V roce 98 vyhráli čeští hokejisté v Naganu, začal fungovat celosvětový vyhledávač 
Google a mně bylo sedmnáct. Mlhavě si vybavuju své tehdejší adolescentní rozpolo-
žení: Pocit nedostatku informací, podle kterých bych si měl zvolit vysokou školu. 
Svou novou tendenci věci pojmenovávat. Nekonečné rozhovory se spolužáky 
(možná spíš spolužačkami) na libovolné, dostatečně abstraktní téma. Pamatuju si 
také svůj rozpačitý pocit z „dospělých“ – tedy z lidí, kteří mají zaměstnání a případ-
ně děti. Přišlo mi vzdálené, až politováníhodné (zrazující!), jak řeší jen praktické 
věci a snad s nikým z nich není možné zapříst pomalý rozhovor na nějaké podstatné 
téma – O co tu jde, Proč jsme tady, Jak s tím smysluplně naložit? 

Učit jsem začal v roce čtyři – těsně poté, co přestaly platit desetníky, ale předtím, 
než začal fungovat server YouTube. Papežem byl (ještě rok) Jan Pavel II; preziden-
tem byl před rokem zvolen Václav Klaus. A mí studenti byli v mnohých případech 
starší než můj (mladší) bratr. Byli ke mně „blíž“ než mí kolegové učitelé – v něčem. 
Pomalu jsem ale začal mít podezření, že některé (ano, podstatné) otázky spíš vy-
blednou, než že by na ně člověk našel odpověď. Že některé křehké a hluboké věci 
vyzní při nejlepší vůli rozpačitě a banálně, když se řeknou nahlas, že leccos se slovy 
snad ani vyjádřit nedá. A že o to vyjádření vlastně – možná – úplně nejde… 

Teď je to sedmnáct let, co jsem začal učit. Studenti v kvintě jsou staří jako 
YouTube a když řeknou „desetník“, myslí tím desetinu eura. Nedávno se mě někdo 
z nich zeptal, jestli piju alkohol. Řekl jsem, že jen málokdy a jen málo, protože po 
větším než malém množství se mi špatně spí. Usnu, ale ve tři ráno se probudím a už 
nezaberu a příští den jsem nefunkční. Poslouchal jsem se a říkal jsem si – tohle kdy-
bych slyšel ve svých sedmnácti, bylo by to pro mě možná vzdálené, asi politování-
hodné, ale určitě nesrozumitelné. 

Poslední dobou si uvědomuju, že těch nesrozumitelností je víc. Jsou to drobnosti 
a jednotlivosti, ale v součtu znamenají generační rozdíl. 

25 

určená jemu. Zkusím parafrázovat jeho 
závěrečnou větu: „Jsi, jaká jsi, věříš 
v Boha, tak jsi to ty, tečka.“      

Z mého pohledu je křesťanství pro 
naše manželství kotvou.  
 

Řadu let zpíváš v USPS Tyl, tvůj 
manžel je profesionální muzi-
kant, kluci také tíhnou k hudbě. 
Jaké místo má hudba ve vašem 
rodinném životě? A co znamená 
pro tebe osobně, například pro 
tvůj duchovní život? 
Náš dům je plný hudby. Hudba je něco, 
co nás všechny spojuje a někdy i rozdě-
luje. Pro mě osobně je hudba dokonalý 
relax. Jedině při zpívaní, hraní nebo 
poslechu dokážu zapomenout na okolní 
svět a skutečně si odpočinout. Baví mě 
ta dřina, když se učím něco nového. 
A sborový zpěv je dokonalé zhmotnění 
všeho, co mám ráda – lidi, spolupráce, 

hudba, připravit pro druhé něco pěkné-
ho. A když sborově chválíme Boha 
skladbou jakou je třeba Velká mše 
c moll od W. A. Mozarta, jsem šťastná. 
 

Jak se budeš letos chystat na Vá-
noce? 
Na Vánoce se moc těším. Žádné extra 
přípravy neplánujeme. Máme rádi tra-
dice, budeme spolu, stromeček snad 
bude vonět, betlém na klavíru, svíčky, 
cukroví k čaji, pohádky, procházky do 
přírody, Rybova mše v chrámu, setkává-
ní se s lidmi.  
 

Co bys popřála lidem, kteří o Vá-
nocích zavítají do našich kostelů 
– Kutnohořanům i návštěvníkům 
z větší dálky? 
Všem bych ráda popřála klid a pokoj 
v srdci. Přeji vám všem radost ze všeho, 
do čeho se pustíte. 

-red- 



 

  

Václav Schuster 

Přehled vánočních bohoslužeb v Kutné Hoře a okolí 

Pátek 24. prosince  
Štědrý den 

14:30 – 16:30 Kostel sv. Jakuba (pásmo pro děti) 

16:00 Malín (mše svatá pro děti) 

17:00 Třebonín 

22:00 Sedlecká katedrála 

24:00 Kostel sv. Jakuba 

Sobota 25. prosince  
Slavnost Narození Páně 

8:00 Malín 

9:00 Chrám sv. Barbory 

9:30 Sedlecká katedrála 

10:45 Křesetice 

11:00 Církvice 

Neděle 26. prosince  
Svátek svaté Rodiny 

8:00 Sedlecká katedrála 

9:00 Kostel sv. Jakuba 

9:30 Malín (poutní mše svatá) 

10:45 Chlístovice 

10:45 Paběnice 

11:00 Církvice 

Pátek 31. prosince  
Silvestr 

9:00 Sedlecká katedrála 

16:00 Chrám sv. Barbory 

Sobota 1. ledna  
Slavnost Matky Boží  
Panny Marie 

8:00 Malín 

9:00 Kostel sv. Jakuba 

9:30 Sedlecká katedrála 

10:45 Křesetice 

10:45 Třebonín 

11:00 Církvice 

Když jsem začal učit, jeden můj starší kolega podotkl na adresu matky jisté stu-
dentky: „Je to atraktivní čtyřicetiletá žena.“ Bylo mi dvacet čtyři a v duchu jsem si 
říkal – co znamená tahle věta? Vždyť jsme byli v domě plném dlouhovlasých osm-
náctek. Teď se na třídních schůzkách potkávám se svými vrstevnicemi, kterým to 
často sluší víc než jejich dcerám v maturitním ročníku. 

Ovšem, nic není ztraceno. Jiná generace ještě není jiná zeměkoule. Pořád si se 
svými studenty rád popovídám, a i přes věkový rozdíl si můžeme mít co říct. A kro-
mě toho jsem zvědavý na ten okamžik, až mi jednou budou připadat atraktivnější 
babičky mých studentek v porovnání s jejich maturitními vnučkami. Zatím si to ne-
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Kalendář akcí 

Ne 28. 11. 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců 

Ne 28. 11. Adventní koncert (15:00 – kostel Nejsvětější Trojice) 

Ne 28. 11. 
Závěrečná mše svatá s rozesláním pro účastníky semináře  
Život v duchu; přístupno komukoliv (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 28. 11. 
Benefiční adventní koncert: 1. adventní svíčka pro charitu  
(19:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého) 

Pá 03. 12. Příležitost ke svátosti smíření (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 12. Prvopáteční adorace (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 03. 12. Schůzka Concordie s přespáním (17:00 – arciděkanství) 

So 04. 12. Poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory (18:00) 

So 04. 12. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 05. 12. Kartička na četbu Nového zákona 

Út 07. 12. Mše svatá pro děti (16:00 – klášterní kostel) 

St 08. 12. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 08. 12. 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
(18:00 – kostel sv. Jakuba) 
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Otevřené kostely a vánoční pásmo 
Na Štědrý den bude od 14:00 do 16:30 kostel svatého Jakuba 
otevřen k návštěvě jesliček. Bude zde také připraven cyklus vá-
nočních setkání zejména pro děti. P. Jan Uhlíř každou půlhodi-
nu (poprvé v 14:30, naposledy v 16:00) přečte úryvek 
z vánočního evangelia, naváže na něj krátkým zamyšlením 
a popovídá si s dětmi. Vše doprovodí varhanní hudba a zpěv 
vánočních koled. 

Kostel svatého Jakuba bude veřejnosti otevřen také  
25. – 26. prosince a 31. prosince – 2. ledna vždy od 14:00 do 16:00. 

Na Štědrý den bude otevřena i sedlecká katedrála (13:00 – 15:00), malínský  
kostel svatého Štěpána (13:00 – 15:00) a kostel svatého Jakuba v Jakubu  
(15:00 – 16:00).  

Neděle 2. ledna  
2. neděle po Narození Páně 

7:30 Bykáň 

8:00 Malín 

9:00 Kostel sv. Jakuba 

9:30 Sedlecká katedrála 

10:45 Třebonín 

11:00 Grunta 

11:00 Církvice 

-red- 



 

  

St 08. 12. Modlitba za církevní mateřskou školu (20:30 – CMŠ) 

So 11. 12. Roráty (7:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 12. 12. Sbírka na bohoslovce 

Ne 12. 12. Adventní koncert Freetet a Trampoty (15:00 – Grunta) 

Ne 12. 12. Diskuse o programu pro děti při liturgii (18:00 – arciděkanství) 

St 15. 12. Vánoční besídka církevní mateřské školy (15:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 17. 12. Společenství dětí od 11 do 14 let (19:00 – arciděkanství) 

Pá 17. 12. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách 
(21:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 18. 12. Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie (15:00 – CG) 

So 18. 12. Koncert v kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích (16:00) 

Ne 19. 12. Mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 19. 12. 
Příležitost ke svátosti smíření  
(od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 20. 12. Adventní koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 24. 12. Betlémské světlo (10:00 – Palackého náměstí) 

Ne 26. 12. Obnova manželských slibů (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 26. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční (15:30 – chrám sv. Barbory) 

Po 27. 12. 
Vánoční koncert: Václav Uhlíř, varhany  
(16:00 – kostel sv. Václava v Malešově) 

Ne 02. 01. Kartička na četbu Nového zákona 

Út 04. 01. Mše svatá pro děti (16:00 – klášterní kostel) 

Pá 07. 01. Příležitost ke svátosti smíření (17:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 01. Prvopáteční adorace (17:30 – kostel sv. Jakuba) 

So 08. 01. Fatimská pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So  08. 01. Tříkrálová sbírka, žehnání koledníkům (9:30 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 09. 01. Slavnost Zjevení Páně (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 12. 01. Ekumenická bohoslužba (18:00 – křesťanské společenství) 

Ne 16. 01. Mše svatá pro děti a za dobrovolníky (9:00 - kostel sv. Jakuba) 

Ne 16. 01. Setkání dobrovolníků (po mši svaté na arciděkanství) 

St 19. 01. Ekumenická bohoslužba (18:00 – chrám sv. Barbory) 

St 26. 01. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

Ne 30. 01. Kartička na četbu Nového zákona 


