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Milí farníci,
v polovině února jsem u sebe měl svatojosefskou svíci, spojenou s modlitbou za rodiny. Svíce po našich domácnostech putuje téměř rok, a tak už z její mohutnosti
řádně ubylo. Bral jsem si ji k sobě s upřímným postojem, že se chci též pomodlit za
rodiny a zařadit se k zástupu těch, kterým každou neděli v závěru mše svaté žehnáme a děkujeme za ochotu k této službě. Svíci jsem si postavil v kuchyni na stůl,
abych ji měl stále na očích. Zapaloval jsem ji většinou při modlitbě breviáře, v jejímž
závěru jsem žehnal všem našim rodinám, a v pátek jsem jí osvětlil eucharistického
Krista při adoraci za ně. Teprve poslední den, v sobotu ráno, jsem si však v klidu
sedl a otevřel přiloženou brožurku s návrhy modliteb a knížečku se zápisy těch, kdo
se u svíce modlili přede mnou. S radostí, ale i zahanbením jsem četl, jak druzí prožívali svůj týden modlitby za rodiny. Najednou mi došlo, jak jsem se po celou dobu
vlastně mohl modlit. Uvědomil jsem si, že jsem svíci přijímal sice s upřímnou touhou, ale zároveň s malou pokorou a bez vnitřní otázky, jak mám tento týden prožít.
Paradoxní je, že jsem se podílel na vytvoření brožurky a s druhými vymýšlel, jak
ostatním pomoci naplnit čas modlitby u svíce. Do dnešní doby jsem si však zapamatoval pouze větu ze svého úvodu: Nejste žádnou formou vázáni.
Začíná postní doba, a tak mi dovolte, abych
využil této osobní zkušenosti a podělil se
s vámi o poučení, které mi z ní vyplynulo.
Než do postní doby vkročíme, udělejme si čas
a promysleme si, jak ji chceme prožít. I když
„nejsme žádnou formou vázáni“, nepodceňujme a nezavrhujme předem tradiční a osvědčené formy prožívání postu, které nám církev
předkládá (popelec, křížová cesta, postní dny,
sebezápor, zpověď, četba Písma atd.). Inspirujme se druhými a třeba se jich i ptejme,
jaká postní praxe se jim v minulosti osvědčila. A i když bude naše postní snažení drobné,
bude lepší než žádné. Ani jednoduché znamení, kolem kterého budu chodit a občas o něj
zavadím pohledem, nemusí být zbytečné.
V adventu je to věnec, proč by to nemohl být
v postní době třeba kříž na jiném než obvyklém místě? I zahanbení a pocit, že jsem mohl
něco prožít jinak, lépe, patří k pokání a ke
skutečnému obrácení. Nikdy není pozdě.
I závěrečné konstatování „nevyužité“ postní
doby může být naplňující a vnitřně očišťující
přípravou na velikonoční čas milosti.
Přeji vám požehnaný čas přípravy na Velikonoce.
P. Jan Uhlíř
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Kontakt na kněze
Pokud máte zájem o duchovní rozhovor či
setkání s knězem, chcete navázat kontakt
s naším společenstvím nebo se třeba jen
zeptat na cokoli ohledně křesťanství, neváhejte se obrátit na duchovního pastýře
farnosti:
P. Jan Uhlíř, ar ciděk an
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

Popeleční středa
Ve středu 2. března bude slavena mše svatá
s udílením popelce od 16:00 v Třeboníně a od
18:00 v chrámu svaté Barbory.
-redZpovídání na začátku postu
Ke svátosti smíření na začátku postní doby bude
možné přistoupit na Popeleční středu od 17:15 do
18:00, případně i po mši svaté. Na první pátek,
4. března bude od 16:30 do 18:00 zpovídat P. Jan
Uhlíř, od 17:15 do 18:00 a v případě potřeby i dále
bude k dispozici P. Pavel Tobek.
-redKřížové cesty
Pobožnost křížové cesty se bude konat od 4. března každý postní pátek od 17:30 v kostele svatého
Jakuba.
-redDuchovní obnova v Sedlci
Postní duchovní obnova s P. Damiánem Kristiánem Vrchovským, OPraem., farářem ze Zbraslavic, se uskuteční v sobotu 19. března v čase 9:00
– 13:00 v Infocentru v Sedlci. Farníci z obou farností jsou srdečně zváni a není potřeba se dopředu hlásit.
Ludmila Cinerová
Brigáda na fasádě arciděkanství
Na fasádě jižní stěny arciděkanství (obrácené do
údolí) bylo na základě projektu a závazného stanoviska památkové péče aplikováno omítkové
souvrství, které se posléze ukázalo jako nevhodné
a které nyní vlivem tlakové vody ze zdi opadává.
Je nutné ho proto odstranit a následně opravit.
Prosíme všechny, kdo jsou ochotni přiložit ruku
k dílu, aby pomohli s odstraňováním omítky při
dobrovolné brigádě; sníží se tím náklady na opravu. Naším úkolem bude otlouct omítku (práce
z lešení) a odnosit a odvozit odpadní materiál
k likvidaci. Budeme také velmi rádi, když se najdou i dobrovolníci, kteří by pro brigádníky připravili oběd a občerstvení. Pokud se můžete
a chcete zapojit, přihlaste se mi prosím co nejdříve na e-mailu sona.krejcova@khfarnost.cz nebo
telefonu 732 653 055. Datum brigády je stanoveno
na 26. března, v případě potřeby se bude pokračovat i 2. dubna. Podrobnější informace předám
přímo přihlášeným dobrovolníkům. Předem děkuji a těším se na spolupráci.
Soňa Krejčová
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Misijní koláč
Radostná, čtvrtá postní neděle (27. března), nás opět zve k podpoře misijního díla.
Možnost přispět na misijní koláč bude po mši svaté nejen u východu z kostela, kde
se budou nabízet koláčky jen tak k zakousnutí, ale také na faře, kde se k nim bude
podávat i káva. Pokladničky budou na obou místech. Pokud se zapojíte i tím, že nějaký ten koláček upečete, bude to jen vítáno. Dobroty můžete přinést přede mší svatou na faru nebo přímo do kostela.
-redJak se vede svatobarborským zvonům Michal a Ludvík
Už téměř čtyři měsíce jsou svatobarborské zvony Michal a Ludvík v nizozemském
Astenu. Mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který odbornou opravu zvonů zajišťuje, nám pověděl, jak práce postupují.
Restaurování zvonu Michal, který mlčí kvůli vytlučení věnce, jde podle plánu.
Pracuje se na navaření chybějící zvonoviny na poškozená místa až do původní síly
věnce. Takto řečené to zní jako jednoduchá oprava, jedná se ale, podle slov pana
Manouška, o pracovně velmi náročný postup, ke kterému patří i nahřívání zvonu ve
speciální komoře a postupné naváření. Více k tomu bohužel mistr zvonař do telefonu neprozradil.
Oprava zvonu Ludvík se však komplikuje. Zjistilo se, že horizontální trhlina těsně nad polovinou korpusu je mnohem větší, než se jevilo při vizuální prohlídce zvonu. Tehdy byla zaznamenána trhlina v celkové viditelné délce cca 600 mm, nyní je
ale jisté, že je větší. V těchto dnech je tedy Ludvík podrobován defektoskopické analýze, poté se rozhodne o dalším postupu rekonstrukce.
Vzhledem k těmto komplikacím se zvýší i cena restaurátorských prací. V současné době čekáme na upravený rozpočet, ale už teď si dovolujeme požádat vás o další
pomoc. Na obnovu zvonů je vypsána veřejná sbírka Zvony pro Barboru, jejímž organizátorem je Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Původním cílem
bylo vybrat 500 tisíc korun; k jeho dosažení už nemáme příliš daleko, za což patří
všem dárcům dík. O nové cílové částce, která bude potřeba na rozsáhlejší opravu,
vás budeme informovat, jakmile bude vyčíslena. Jisté však je, že každý další příspěvek bude více než vítán.
Přispět můžete jakýkoli obnosem na transparentní účet č. 6008553379/0800.
Sbírka probíhá také prostřednictvím pokladniček. Jedna z nich je umístěna
v chrámu svaté Barbory, druhá je v kostele sv. Jakuba. Velmi děkujeme všem dárcům. Další informace najdete na svatobarborskezvony.khfarnost.cz.
Kristýna Drahotová
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
Pro mladé ve věku od 14 do 26 let se po pěti letech koná opět celostátní setkání,
jehož dějištěm se tentokrát stane Hradec Králové. Uskuteční se v termínu 9. – 14.
srpna letošního roku. Nap programu budou nejrůznější přednášky a katecheze, koncerty, workshopy a slavení eucharistie. Na sobotu 13. srpna se chystá program pro
celé rodiny. Přihlašovat se lze už nyní, a to prostřednictvím webu celostatnisetkanimladeze.cz, kde je k dispozici elektronická přihláška. Účastnický poplatek činí v plné výši 3 000 korun, v případě přihlášení do 15. července je snížen na 1 800 Kč,
u přihlášky podané do 31. května dokonce na 1 600 Kč. Více informací zájemci najdou na výše uvedené webové stránce.
V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže.
Její výtěžek bude použit na přípravu letošního celostátního setkání a také na přípravu Světového dne mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. Příspěvky lze
vložit do nedělní sbírky v kostele, případně zaslat na účet 2900864161/2010.
-red- 03

Farní zájezd do západních Čech
Milí přátelé a cestovatelé CK Neztrať se! Po dvouleté pauze cestování s naší cestovní
kanceláří jsme se rozhodli pomalinku začít plánovat výpravy na další krásná místa,
která nám odkázali naši předkové. Situace kolem covidu je dost vrtkavá, nařízení
v různých zemích Evropy se mění každým měsícem, a tak není jisté, že cestování
bude probíhat bez obtíží. Proto jsme se rozhodli uspořádat zájezd po České republice, konkrétně po její západní části.
Vyrazíme v sobotu 14. května ráno, přesuneme se do Nové Role, kde sídlí Thun
1794, největší výrobce českého porcelánu. Při prohlídce tamního muzea nahlédneme do tajů výroby porcelánu. Poté navštívíme malebné městečko Loket s úžasným
hradem, kostelem svatého Václava, radnicí,
Černou věží, Robičskou věží a rodinným
pivovarem Svatý Florián. Následně přejedeme do Bečova nad Teplou a na hradě si prohlédneme jedinečný relikviář svatého Maura
a vyslechneme jeho dechberoucí historií.
Ubytovaní budeme přímo pod hradem,
v hotelu Hradní Bašta, kde je i vinný sklípek
s posezením. Kdo bude chtít, může se podívat po okolní přírodě a užít si místní lesy,
louky, řeku i kopce.
Neděle bude v duchu klášterů, navštívíme jejich bohoslužebné prostory, místa,
kde se mniši scházeli, kde meditovali atd. V prvním z nich, v klášteře Teplá, budeme
slavit mši svatou. V klášteře Plasy se při prohlídce seznámíme s architekturou a životem mnichů. Výlet zakončíme v klášteře Mariánská Týnice, který nám otevře své
ambity, kostel zvěstování Panně Marii a také výstavou Baroko a jeho svět. Do Kutné
Hory se vrátíme ve večerních hodinách.
Termín zájezdu je 14. – 15. května a jeho cena činí 1 500 korun na osobu
(zahrnuje dopravu, nocleh se snídaní, ne však vstupy a pojištění). Pokud chcete putovat s námi, do 14. dubna odevzdejte závaznou přihlášku (elektronicky na
e-mailovou adresu monicatrd@seznam.cz nebo osobně v kostele). Platbu bude potřeba uhradit do 30. dubna.
Těším se na viděnou a na nové zážitky, které přináší společenství cestovatelů na
cestě s netradičním programem a s úžasným duchovním průvodcem, otcem Janem.
Monika Trdličková
Závazná přihláška na zájezd do Západních Čech v roce 2022

Jméno a příjmení: …………………………………….……………………….……………………………..
Bydliště: …………………………………..……………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………………………………………………………………………..……….
Kontaktní telefon a e-mail: ………………..……………………………………………...………………
V Kutné Hoře dne: ……..……………..………….. Podpis: ………………………………………....
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Farní knihovna
Milí přátelé, dnes vám chci představit dva tituly, které vyšly už dříve, ale teprve nedávno jsme je zařadili do naší farní knihovny. Je to autobiografická kniha Thierry
Bizota Anonymní katolík a její pokračování Křesťan v záběhu.
Autor je známý francouzský televizní producent, věnuje se marketingu a napsal
několik úspěšných knih. Jeho prvotina Anonymní katolík se stala předlohou pro
film Kdo chce být milován? a ve Francii byla nečekaným bestsellerem. Obě knihy
jsou psány s autorovým osobitým humorem.
Navzdory svém povolání manažera Thierry nemá v osobním životě rád velké
změny. Do doby svého obrácení žije celkem spořádaný manželský život a v práci řeší
běžné problémy mediálního prostředí. V té době je otcem pubertálního syna a kvůli
jeho problémům ve škole je nucen navštívit profesora. Dostane od něj nenápadnou
pozvánku na večerní katechezi. Účastní se jí se značným nezájem, čistě ze zdvořilosti, a první setkání na něj neudělá dobrý dojem. S humorem sobě vlastním hodnotí
obsah přednášky i účastníky. Setkání probíhají po několik týdnů a Thierry pokaždé
váhá, zda má pokračovat. Celý běh katechezí končí víkendovkou, kde jsou účastníci
vyzváni k vytvoření společenství. Ani po tomto víkendu Thierry není rozhodnut, zda
chce pokračovat. Naopak začne pochybovat o smyslu své práce na románu, který
právě píše, a také o svém dosud spokojeném manželském životě. Uprostřed této
krize středního věku prožije své obrácení, ale jeho přesný okamžik nedokáže určit.
Zpětně si uvědomuje, že k němu došlo postupně, přechodem od ateismu až
k upřímné víře. Vnímá jen určité výchozí body. Prvním momentem byl rozhovor
s profesorem, který ho vyzval, aby uznal svoji slabost, a dal mu pozvánku. Druhým
bylo poznání, že se vlastně neliší od ostatních účastníků katecheze, kterými zprvu
pohrdal. Třetím bodem bylo uvědomění, že po celou dobu katechezí se v jeho duši
ve skrytosti děly změny, které ho zcela pronikly. To vše ale rozeznal až při vydávání
svědectví o svém obrácení, kdy objevil zcela nové skutečnosti.
Kniha Křesťan v záběhu je výběrem příspěvků z autorova blogu, který se rozhodl
otevřít, aby mohl sdílet se svými čtenáři první kroky ve víře. Své prožitky s Ježíšem
sděluje už asi pět let a stále pokračuje. Píše o obyčejných situacích v práci, o setkáních s různými lidmi, žasne nad přírodou a každou událost dokáže proměnit pohledem víry.
Obě knížky a mnoho dalších si můžete půjčit v pracovní době farní kanceláře,
v neděli po mši svaté nebo kdykoli po dohodě se mnou na telefonu 602 842 013.
Milena Pfaifrová

Poohlédnutí za vánočním časem v církevní školce
Adventní čas byl pro děti ve školce obdobím čekání a příprav. Začátek adventu je
pro nás tradičně spojený s dílnou pro rodiče, kde vyrábíme adventní věnce. Jsme
moc rádi, že i přes pandemické komplikace jsme letos mohli být spolu a měli čas si
popovídat nejen o dětech. Za štědrý výtěžek z prodeje věnců jsme dětem pořídili
dárky pod stromeček.
Naštěstí jsme letos již mohli navštěvovat různé vánoční akce, které pro nás připravili pracovníci knihovny nebo lektorského oddělení GASK. Šli jsme se podívat na
vánoční výstavu na Hrádku, kde si děti mohly vyrobit andílka z plsti.
Pro rodiče jsme s dětmi připravili dárek v podobě vánočního příběhu v kostele
svatého Jakuba. Z důvodu koronavirových opatření jsme přeměnili vánoční posezení na faře na vánoční popovídání u lípy, s horkým čajem a perníčky, což byla velice
příjemná změna.
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Loňská zima byla pro děti zábavnější, protože pro ně připravila bohatou sněhovou nadílku. Letos jsme se museli obejít bez sněhu. Inspirovali jsme se zimními
olympijskými hrami a zahráli jsme si na lyžaře na „umělém sněhu“ ve školce.
Díky velkorysému daru od rodičů se náš zvířecí koutek ve školce obohatil o akvárium s rybičkami.
Dále se nám podařilo za pomoci Patricie Koubské a Přemysla Jiříka upravit webové stránky a dát jim nový design, nejdete je na stále stejné adrese: cmsjakub.cz.
Velmi vám děkujeme za veškerou podporu a zároveň vás co nejsrdečněji zveme
do školky na besedu, jejímž tématem budou otázky křesťanské výchovy dětí. Provázet nás bude otec Jan Uhlíř. Beseda se uskuteční ve středu 23. března od 19:00
v našich prostorách na Václavském náměstí a bude spojena s modlitbou za školku.
Barbora Křivohlavá

Oblastní charita zve k postní almužně
Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Popeleční středou 2. března
vstoupíme do doby postní tedy přípravy na slavení Velikonoc. S ní opět přichází stará církevní tradice postní almužny, která je výrazem našeho odhodlání zříci se něčeho, co je nám příjemné, ve prospěch pomoci druhým. Papírové postničky budou na
začátku postní doby k dispozici v chrámu svaté Barbory, v kostele svatého Jakuba,
v kostele svatého Matouše v Třeboníně a v kostele svaté Markéty v Křeseticích. Vybranou částkou přispějete spolu s námi na vzdělání třem indickým dívkám Celestine, Ann Mary a Milagreen v projektu Adopce na dálku. O něm se více informací
dozvíte na webu kutnohorské charity: kh.charita.cz/aktualne/clanky/postnialmuznu-posilame-detem-z-adopce-na-dalku/.
Marcela Mommersová
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Aktuality z Církevního gymnázia v Kutné Hoře
Od začátku února působí na gymnáziu nový ředitel Jiří Vojáček. Studentům se
představil již na konci ledna při školní mši svaté, kde se zároveň rozloučila bývalá
ředitelka Zuzana Šimůnková.
Aktuálně škola řeší především přijímací řízení. V souvislosti s ním proběhl ve
středu 9. února den otevřených dveří, na který zavítalo na třicet uchazečů s rodiči.
Po představení školy ředitelem byly pro návštěvníky připraveny různé aktivity
v učebnách, chemické laboratoři i školním klubu. Do přípravy pestrého odpoledne
se zapojili jak učitelé, tak i studenti kvarty jako průvodci. Zájemci o nahlédnutí do
školy, kteří nemohli na den otevřených dveří přijít, mohou po dohodě přijít na individuální prohlídku.
Přihlášky ke studiu je možné podávat do 1. března. Kancelář školy je pro tyto
účely otevřena od 7:30 do 16:30 ve dnech pondělí, středa, pátek. Uchazeči mají od
letošního roku možnost získat u přijímacího řízení body navíc za vybrané mimoškolní aktivity. Podrobná kritéria pro přijetí jsou na webových stránkách školy
cgym-kh.cz.
Z aktivit pro samotné studenty stojí za zmínku soutěže (olympiády, Pythagoriáda
z matematiky), přednáška o technologické gramotnosti (sexta a septima) či návštěva
Židovského muzea v Praze (sexta). Plánovaných exkurzí a aktivit s přicházejícím
jarem přibyde, pokud to tedy epidemiologická situace dovolí. Na popeleční středu
nás čeká další školní mše svatá, kterou vstoupíme do postní doby.
Doufám, že přicházející období přinese klidný čas a především možnost věnovat
se naplno výuce bez testování, karantén a distančních hodin. Už bychom to všichni
potřebovali.
Marie Knappová
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Ze sedlecké farnosti
Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále letos určitě proběhne
V roce 2020 byla tradiční kulturní akce v sedlecké katedrále zrušena jen několik dní
před svým termínem. V roce loňském bylo putování prvních jarních paprsků možné
sledovat v přímém přenosu alespoň online. V roce letošním už organizátoři Rovnodennosti věří, že jubilejní 10. ročník proběhne v tradičním termínu, tedy v neděli
20. března od 17:00.
První jarní paprsky budou jako vždy doprovázeny kulturním programem, o který
se tentokrát postará smíšený komorní sbor Vox Nymburgensis. Jeho repertoár přináší pestrou škálu hudebních žánrů a stylů, od jednohlasého gregoriánského chorálu přes polyfonní renesanční a barokní skladby, až po klasicistní a romantická díla.
Pod heslem „ani moderní klasická hudba nemusí být nuda“ představuje i méně známé kompozice 20. a 21. století. Za více než třicet let svého působení sbor navštívil
jedenáct evropských států a zavítal dokonce i do daleké Argentiny.
Tak jako vždy má i letos Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále charitativní
charakter. Peníze vybrané na dobrovolném vstupném poputují Centru Přístav Oblastní charity Kutná Hora, které se v loňském roce nastěhovalo do nově zrekonstruované budovy a které svým klientům—seniorům a osobám se zdravotním postižením—nabízí sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační
služby.
„Se sedleckou farností jsme se domluvili, že v den konání Jarní rovnodennosti
otevřeme v sedlecké katedrále stánek s prodejem předmětů, které vznikají v terapeutických dílnách přímo v Centru Přístav. Návštěvníci Jarní rovnodennosti nás tak
mohou podpořit dobrovolným vstupným, nebo právě zakoupením výrobků, které
vyrábějí naši klienti,“ uvedla Marcela Mommersová z kutnohorské Oblastní charity.
Nejstarší katedrála v České republice je stejně jako mnoho jiných sakrálních staveb orientována vstupem na západ a hlavním oltářem na východ. Stavitelé katedrály
ve 13. století velmi přesně určili osu západu slunce k půdorysu stavby a uzpůsobili
vystavění sedleckého chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní
rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním
průčelí katedrály přímo na srdce sakrální stavby, na hlavní oltář. „Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále je tradičně vnímána jako pomyslné vítání jara a otevírání
turistické sezóny v celé Kutné Hoře. My se na letošní ročník po dvou zrušených už
velmi těšíme a doufáme, že nám bude slunce i letos přát,“ říká Radka Krejčí ze sedlecké farnosti.
Radka Krejčí, tisková zpráva
V kostnici chystají skládání rozebrané pyramidy
Rekonstrukce sedlecké kostnice pokračuje už osmým rokem. Kdyby se do její opravy sedlecká farnost nepustila, hrozil postupný zánik této světově unikátní památky.
Kostnice totiž trpěla celou řadou velmi zásadních problémů, ať už poruchou statiky,
či nadměrnou vlhkostí, která postupně degradovala omítky, štukovou i kostní výzdobu v dolní kapli kostnice.
Za osm let od započetí záchranných prací se podařilo opravit krov, vyměnit střešní krytinu horní kaple, opravit ploché střechy (terasy) dolní kaple, provést odvětrání
a odvlhčení základového zdiva a částečně realizovat statické zajištění objektu. V roce
2019 byla z důvodu opravy statické poruchy rozebrána první ze čtyř kostních pyramid, a to v severozápadním klenebním poli. Právě zde se nachází nejvíce problematický pilíř způsobující propad kostela a s tím související vychýlení celé stavby od
svislé osy (odchylka je až 50 centimetrů). Pilíř byl postupně podezděn na výšku
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0,7 metru pod stávající základovou spáru a je stažen 12 kusy nerezových táhel. Podle výsledků sledování výškových posunů, které probíhají již od roku 2012, naštěstí
nebyl ani v průběhu tak náročné operace, jakou je podezdívání pilíře, zaznamenán
výškový pohyb znamenající pokračování nežádoucího naklánění stavby. Podobné
statické zajištění čeká ještě všechny tři zbývající pilíře kostela, což jinými slovy znamená, že se budou muset rozebrat i další tři pyramidy sedlecké kostnice.
Samotné rozebírání severozápadní pyramidy trvalo zhruba čtyři měsíce. Nejprve
musel být přesunut Schwarzenbergský erb z jedné strany klenebního pole, následně
byly demontovány historické dřevěné rámy, vyčištěn prostor od úlomků kostí u pyramidy, poté bylo postaveno lešení a demontována zlacená koruna. Až po těchto
přípravných pracích se restaurátor Tomáš Král společně se svým týmem pustil do
samotného rozebírání jednotlivých pater pyramidy. Zajímavostí bylo, že promyšleně
vyskládaný byl pouze vnější obvodový plášť pyramidy, ve vnitřku se nacházela stavební suť, kamenivo a drobné úlomky kostí, které bylo nutné ze sutě vybírat, aby
byly kosti následně pietně pohřbeny. Celkově bylo nalezeno zhruba 60 tisíc dlouhých kostí a lebek. Ty byly po rozebrání vyčištěny, následně zpevněny vápenným
roztokem a nyní čekají na návrat do dolní kaple sedlecké kostnice.
Mezitím, co se tým Tomáše Krále zabýval restaurováním kostí, bylo pole po rozebrané pyramidě stavebně připravováno na její návrat. Byl proveden kamenný základ a nová větraná podlaha a restaurátorsky obnovena původní štuková výzdoba
pocházející z dílny geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Po celou
dobu se generální projektant obnovy sedlecké kostnice zamýšlel nad původním geometrickým tvarem pyramidy a vracel se tak při svém pátrání do dob J. B. Santiniho
Aichla. Řešil přitom také složité otázky týkající se nadměrné vlhkosti spodního patra, které bylo v podstatě celé poničené, také to, jak vyřešit enormní hmotnost pyramidy a tedy tlak, kterému spodní patra pyramidy nemohou dlouhodobě odolávat, či čím
nahradit chybějící kosti, které již pro jejich
stav nebude možné
použít. Řešením všech
těchto problémů se
ukázala být vnitřní dřevěná tesařská konstrukce, která je aktuálně vyráběna zkušenými
tesaři podle výrobní
dokumentace Víta Mlázovského. V průběhu
března by měla být osazena do severozápadního pole po rozebrané
pyramidě. V dubnu
začne tým restaurátorů
pod vedením Tomáš
Krále skládat pyramidu
kolem dřevěné vnitřní
konstrukce zpátky.
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„Veškeré procesy spojené se sestavováním pyramidy budou probíhat za vitrážovými okny, čili budou pro návštěvníky kostnice dobře viditelné. Jedná se o velký
krok a velmi atraktivní pracovní činnost, proto jsme chtěli, aby mohli být naši návštěvníci doslova přímo u toho a měli možnost práci restaurátorů sledovat. Navíc
jsme pro návštěvníky připravili i možnost vložit do pyramidy svá poselství napsaná
příštím generacím. Zakoupením limitované edice klíčenek s motivem kostní pyramidy přímo podpoří její návrat a na část speciálního papíru, na němž bude klíčenka
připevněna, bude možné napsat vzkaz, který následně restaurátoři vloží přímo do
útrob pyramidy. V Informačním centru v Zámecké ulici či přímo v kostnici bude
také možné zakoupit speciální brožuru o sedlecké pyramidě, v ní budou fotografie
z rozebírání pyramidy, z jejího skenování i projektování a zároveň v ní čtenář najde
takové informace, které jsme dosud nikde nezveřejnili. Celý výtěžek z prodeje brožur bude opět investován do záchrany kostnice. A poslední novinkou, která by nám
mohla pomoci zachránit sedleckou kostnici, jsou velkoformátové noční fotografie
z dolní kaple kostnice od kutnohorského fotografa Ondřeje Soukupa. I zde platí, že
kompletní výtěžek z prodaných plakátů poputuje do oprav,“ přiblížila plány Radka
Krejčí ze sedlecké farnosti.
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec je jediným investorem celé finančně náročné rekonstrukce. „Rozhodli jsme se obnovu kostnice dělat výhradně
z vlastních prostředků, tedy z výnosů z turismu. Důvodů je několik, jednak kostnice
není národní kulturní památkou, čili je obtížné najít dotaci, kterou bychom mohli
jednoduše využít. Zároveň jsme si tímto rozhodnutím koupili svobodu. Jsme to my,
kdo rozhoduje o termínech, dodavatelích, postupech prací a nemusíme řešit leckdy
složité administrativní úkoly spojené s grantem. Kostnici se snažíme opravit tak,
aby bez větších zásahů vydržela další dvě staletí,“ doplnila Radka Krejčí. Doposud
farnost investovala téměř 80 miliónů korun. Celkové náklady spojené s opravou
severozápadního pole včetně renovace kosterní pyramidy jsou odhadovány na
20 miliónů korun.
Radka Krejčí, tisková zpráva

Napsali jste...
Duchovní obnova mládeže
Ve dnech 11. – 13. února proběhla duchovní obnova pro mládež ve Slavoňově. Hlavní program na sobotní dopoledne
pro nás připravili manželé Tylšovi
z Bartošovic v Orlických horách.
Hanka a Luboš se hlásí ke komunitě Chemin Neuf a mnoho let
pracovali s mládeží. Jejich povídání bylo zaměřené na hledání
vztahu člověka s Bohem a objevovali jsme také důkazy otcovské
a mateřské lásky, kterou nás Bůh
zahrnuje. V sobotu odpoledne
nechyběla tradiční procházka do
Rokole a mše svatá.
Za mě to byl krásně strávený
čas s přáteli i s Bohem Díky všem,
kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě.
Anna Šustková
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Kostel v kostele
Nápad vytvořit společný kostel v dětské velikosti vznikl při setkávání maminek
a malých dětí na jaře 2020. Byl sestaven plán, co budeme při setkáních vyrábět
(vitráže, dveře, střešní tašky…), sehnali jsme velkou krabici a dali se do práce.
Doba covidová je nelehká. Stavba kostela se protáhla až do února 2022. Během
té doby se na krabici nebo později i rozpracované dílo prášilo na půdě, ve skladu.
Touha a síla se nevzdat a dílo dokončit byla však velká. Přece možnost hrát si ve
vlastním kostele nemůže být dětem odepřena! A tak jsme tvořili i na domovských
pracovištích, každý zvlášť. Například kusy tašek pak putovaly na sběrné místo a vyčkávaly konce lockdownu a možnosti opět lepit
kostel dohromady. Když byl opět prostor pro setkávání, část stavby udávala témata setkání. Třeba při
stavbě zdi jsme si povídali pohádku o třech prasátkách, jaké volila materiály na stavbu. U střechy
jsme se věnovali barvám, tvarům a zpívali si Prší
prší, protože do kostela neprší, tam se můžeme
schovat. Malba vitráží probíhala v inspirativním
prostředí Sklenářova dolíku, kde jsme vnímali barvy podzimu a nemuseli se tolik bát, že zamažeme
dřevěnou podlahu na faře. Jako vedoucí stavby
jsem se snažila volit různé techniky tvoření, které
co nejvíce vystihují danou část. Například vitráže
musí být průsvitné, zdi kostela mají mít strukturu.
Děkuji všem zúčastněným stavitelům za pomoc
a podporu. Celkem to bylo asi 15 maminek s dětmi.
Kostel ještě nemá zvon, ale třeba mu bude dopřán
během akce Běh pro zvon.
Slavnostní odhalení proběhlo na dětské mši svaté 20. února. Byla to nádhera. Přítomné děti kostel
nejprve společně za provaz dotáhly k oltáři, kde proběhlo krátké představení díla.
Na konci mše děti odnesly kostel na jeho nové místo. Slávu této chvíle podtrhl zvuk
varhan a početný průvod. Kostel teď bude dětem k dispozici v kostele svatého Jakuba v kapli pod jižní věží.
Magda Setničková

Rozhovor s Milenou Pfaifrovou
O farní knihovně, o knížkách obecně, ale i o vlastní cestě víry...
Zjistila jsem, že je to přesně pět
let, co jste se ujala naší farní knihovny. Staráte se o knižní fond,
půjčujete a vracíte knížky čtenářům a pravidelně píšete do Zpravodaje doporučení na zajímavé
tituly, které jsou v knihovně
k mání. Co tato vaše služba obnáší?
Ani se mi tomu nechce věřit, že je to už
tak dlouhá doba. Knihovna tehdy obsahovala asi 250 svazků, dnes jich je přes
600. Nejsem na práci v knihovně sama.

Velmi mi pomáhají zaměstnanci farní
kanceláře, kteří knížky půjčují a odebírají ve své pracovní době, chci jim za to
poděkovat. Pomáhají mi také při evidenci knih v počítači, při nastavování
přehledu, který najdete na webových
stránkách farnosti pod záložkou Knihovna. Nové knížky je třeba očíslovat,
označit signaturami, zařadit podle obsahu a zabalit do připravené fólie. Knihy
z pozůstalostí třídíme a ty, které do knihovny nezařadíme, bývají k dispozici
k rozebrání v kostele Na Náměti.
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Každou knihu, o které píšu do Zpravodaje, samozřejmě přečtu, připravím si
obsah a elaborát asi třikrát přepíšu, než
jsem s textem spokojena. Zpravodaj
nyní vychází častěji, tudíž v době, kdy
čtete toto číslo, začínám již zpracovávat
další knihu.
Máte nějakou zpětnou vazbu od
farníků? Jak jim knihovna slouží?
Je celkem škoda, že knihovna není příliš
využívána. Možná jsme špatně nastavili
výpůjční dobu, ale knížky si nemusíte
půjčovat jen v neděli, lze to i během týdne, obslouží vás zaměstnanci farní kanceláře. Není třeba ani žádný průkaz či
poplatek, stačí jen při první návštěvě
vyplnit jednoduchou registraci.
Během turistické sezóny mě možná
vídáte hned po mši odcházet pryč, vracím se však vzápětí na farní kavárnu, při
které je knihovna otevřena.
Když čtu vaše knižní tipy, často si
vzpomenu na svůj čtenářský deník, který jsem si z povinnosti vedla jako žák a student. Vy si takový deník sama pro sebe vedete?
Nebo o knihách píšete jen pro čtenáře Zpravodaje? A jak knihy pro
Zpravodaj vybíráte?
Knih přečtu opravdu hodně, ale přehled
si nevedu. Příspěvky do Zpravodaje však
eviduji, aby se některé knihy časem neopakovaly.
Zpravidla píšu o knižních novinkách,
které buď nakupujeme, nebo je do knihovny věnuje otec Jan, když je sám koupí a přečte. Novinky stále sleduji v Katolickém týdeníku nebo na Proglasu v pořadu Knihovnička.
Jaké knihy máte ráda?
Čtu nejraději fakta o historii. Nemám
ráda sci-fi knihy a nemusím detektivky.
Z farní knihovny čtu nejraději nově vydané rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy příběhové a knihy o pronásledování církve v době obou totalit,

kde jsou odkazy na archivní materiály.
Ráda se totiž pídím v archivech a objevuji souvislosti.
Je nějaká konkrétní kniha, kterou jste v poslední době četla
a zasáhla vás více než jiné?
Nejraději mám knihu V ringu s Bohem.
Je to úžasný příběh boxera Tima Guénarda o odpuštění. Ráda čtu také knihy
Carla Carretta.
Myslíte si, že jsou knížky ohrožený druh? Jak je vnímáte v dnešní
době plné digitálních prostředků?
Před digitálními prostředky dávám
přednost knihám. Prozradím, že se digitálním prostředím příliš nekamarádím.
Ráda si knihu přečtu nebo si poslechnu
v rádiu čtení na pokračování. Budoucnost vidím ale pro audioknihy, zejména
pro starší generaci, kterou už čtení namáhá. Děti bychom ale měli učit číst,
alespoň knihovny se o to podle mě velmi dobře snaží spojením čtení a dalších
pro děti přitažlivých aktivit. Autoři knih
také přeci doufají v budoucnost klasických knih—všechno se na internetu číst
nedá.
Pokud se nepletu, z Kutné Hory
nepocházíte. Kudy vedla vaše cesta do tohoto města a do kutnohorské farnosti? A jaké byly či jsou
důležité momenty a okolnosti,
které utvářejí váš křesťanský život?
Narodila jsem se v Kutné Hoře, ale bydlela jsem na malé vesnici nedaleko odtud. Později jsem dojížděla do práce do
různých kutnohorských podniků a po
svatbě jsem se sem přestěhovala. Bylo
to ještě v předrevoluční době, kdy ve
farnosti působil otec Hronek. Fara tehdy zůstávala zavřená, navštěvovala jsem
tedy jen bohoslužby.
Pokřtěná jsem byla hned po narození
a moje kmotra a zároveň babička mě
vychovávala k víře. Byla to prostá venkovská žena a taková byla i její víra—
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prostá a tradiční. Nad postelí měla velký
dřevěný kříž s porcelánovým korpusem
Krista. Pohled na něj se mi zafixoval do
paměti a určitě ve mně něco zanechal.
V domácnostech obou prarodičů visely
svaté obrázky, nade dveřmi požehnání;
děda byl kostelníkem na Vysočině.
Přelomový rok 1968 mně zastihl ve
věku vhodném k prvnímu svatému přijímání. K němu jsme šli se spolužáky
z náboženství v románském kostele svatého Prokopa v Záboří nad Labem. Druhým mým domovským kostelem byl
malý kostelík ve Svaté Kateřině, kde
otec John pořádal krásné májové pobožnosti. Na malých vesnicích se farníci
sice znali, ale o nějakých aktivitách pro
mládež nebylo ani tušení. Moje tradiční
dětská víra se neměla kde přetvářet
a něco mi z ní zůstalo až dodnes.
Krátce před revolucí jsme s manželem jezdili do Veltrub, kde se scházela
skupinka mladých pod vedením pátera
Šimka. Ten však brzy zemřel. V době po
revoluci jsem se do života farnosti příliš
nezapojovala. Zlomovým bodem byla
padesátka, kdy každý bilancuje život,
a krátce po ní absolvování kurzů Alfa
a Beta. V rámci společenství Katky Šimkové, které mě přijalo mezi sebe, jsme
pak navštěvovali seminář Život v Duchu. Před ním jsem byla biřmována
a přijala jméno Růžena, na památku své
babičky.
Jak vnímáte svoje místo ve farnosti, potažmo v církvi? Myslíte
si, že člověk, který se chce zapojit
do služeb a vztahů ve společenství, má k tomu otevřenou cestu,
nebo je to spíše náročné?

Za společenství, které navštěvuji, jsem
velmi vděčná. Stále mám na paměti doby, kdy bychom byli rádi za každou
možnost takových setkání a sdílení.
Společné vyznávání a vnímání víry je
pro mě důležité. Jsem extrovertní a komunikativní typ, proto bylo pro mě snazší zapojit se do různých aktivit ve farnosti. Pro uzavřenější povahy to může
být asi problém, ale myslím si, že své
místo si může najít každý. Všichni máme dary Ducha svatého, jen je správně
využít a mít odvahu je nabídnout. Také
jsem přemýšlela, jak se zapojit, a byla
jsem tedy ráda, když mě otec Jan vybral
pro práci v knihovně, i když jsem se zprvu cítila zaskočena. Stejně jako nyní,
když mám poskytnout tento rozhovor.
Vždyť je přece ve farnosti tolik jiných
lidí, kteří mají co říci!
V turistické sezóně pracujete
v Českém muzeu stříbra na Hrádku. Co vaše práce obnáší a jaká
má specifika?
Práce v muzeu obnáší v turistické sezóně celodenní služby s pracovními víkendy. Pracuji takto už přes dvacet let. Začínala jsem v turistickém ruchu jako
průvodce na Kačině, z krásného prostředí zámku jsem přešla na technické provádění v dole a nyní jsem v infocentru
naproti Hrádku. Celou tu době se každý
den potkávám s jinými návštěvníky
a každý rok s jinými kolegy—jsme sezónní muzeum. Část kolektivu tvoří studenti na brigádách, tak jsem stále obklopena mladými. Za ta léta se jich vystřídalo už tolik, že když je nyní potkávám s rodinami, často nevím, kam je
zařadit.
-red-

Poučení před prázdninami (fejeton)
Učitelé by měli své studenty nejen vzdělávat, ale také poučovat. V třídní knize, když
byla ještě (nedávno) papírová, byla i pro každé poučení kolonka, do které se měl
učitel podepsat poté, co splnil svou (poučovací) povinnost. – O pravidlech bezpečného chování na počátku školního roku, na počátku první vyučovací hodiny, před činnostmi, které probíhají mimo budovu školy, a kromě jiného i před prázdninami.
14

Před prázdninami poučuje třídní učitel. Zatím vždycky jsem k tomu přistupoval
tak, že jsem se podepsal do patřičné kolonky v třídní knize a studentům jsem řekl,
ať na sebe dávají pozor (pokud jsem na to nezapomněl). Jenže teď máme třídní knihu elektronickou, všechno je jinak, například to vůbec není kniha. Hledal jsem kolonku, a nenašel. Teprve v tom okamžiku (aj!) jsem si uvědomil, že kolonka je až to
druhé; zaprvé bych přece měl vědět, o čem studenty poučit. Hledal jsem a nalezl, že
správné poučení před prázdninami má obsahovat:
Varování před škodlivými vlivy alkoholu, drog a známostí s cizími osobami; upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí; varování před nebezpečím vzniku požáru při kouření; nabádání
k dodržování dopravní kázně (řádný stav kola) a vyjmenování dalších možných nebezpečí, která hrozí mimo jiné při přelézání plotu.
Celá záležitost mě přivedla k několika myšlenkovým experimentům. Zaprvé jsem
se pokusil si představit, že to studenti nevědí. – Že nevědí, že kouřit je nezdravé,
kolo by mělo brzdit a že skotačení s nevybuchlým granátem by mohlo dopadnout
špatně. V tom má fantazie sice selhala, ale ještě náročnější (a zábavnější) bylo pokusit se přistoupit na to, že by takové poučování mohlo fungovat. Obrázek: Ferdinand
ze septimy vyjme cigaretu z krabičky. Vloží ji do úst. Vytáhne zapalovač, vykřísne
plamen. A v tu chvíli si řekne: „Ferdinande! Copak ti tvůj třídní učitel, Ing. Bc. Václav Schuster, v pátek dopoledne neříkal, že nemáš kouřit?“ - A s úlevou provázející
bohulibé vyústění zhasne plamínek…
A zatřetí jsem se pokusil si vzpomenout na nějaké (nevyžádané) poučení, které
někdy fungovalo. Postupně jsem si vybavil tři výroky. První je od americké herečky
Mae West: „Žijeme jen jednou, ale když se to povede, docela to stačí.“ To je ovšem
spíš uklidnění než poučení… Druhý je citát z knihy Opozdilec Dimitrije Verhulsta:
„Pět nejčastějších věcí, které si vyčítají lidé na sklonku života, je – že moc pracovali;
že žili moc podle očekávání ostatních; že zanedbávali kontakty s kamarády; že nebyli dost šťastní a že dávali málo najevo své city.“ – To už je více poučení, ale před
prázdninami? Asi nejinspirativnější mi přijde jediný verš z knihy Kazatel (9,7): „Jdi,
jez svůj chléb s radostí a popíjej víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.“ Od osmnácti.
Ještě musím nicméně najít v té elektronické třídnici kolonku, do které bych
mohl zaznamenat, že poučení úspěšně proběhlo.
Václav Schuster

Kalendář akcí
Út

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

St

02. 03. Popeleční středa (18:00 – chrám sv. Barbory)

Čt

03. 03. Pastorační rada farnosti (19:00 – arciděkanství)

Pá

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

Pá

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

Pá

04. 03. Křížová cesta (17:30 – kostel sv. Jakuba); následně každý postní pátek
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So

05. 03.

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

So

05. 03.

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

So

05. 03.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne 06. 03.

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu (9:00 – Sv. Jakub)

Út

08. 03.

Setkání moderátorů synodních skupinek (19:00 – arciděkanství)

Pá

11. 03.

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

So

12. 03.

Seminář o evangelizaci v Hradci Králové

Ne 13. 03.

Sbírka na pastoraci mládeže a celostátní setkání

Ne 13. 03.

Završení synodálního procesu ve farnosti

St

16. 03.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Pá

18. 03.

Vigilie ze Slavnosti sv. Josefa (18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

18. – 20. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově

So

19. 03.

Postní duchovní obnova s P. D. Vrchovským (9:00 – Sedlec)

So

19. 03.

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

So

19. 03.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne 20. 03.

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

Ne 20. 03.

Rovnodennost v sedlecké katedrále (16:30)

St

23. 03.

Beseda s P. Janem Uhlířem a modlitba za školku (19:00 – CMŠ)

St

23. 03.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Pá

25. 03.

Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba)

So

26. 03.

Brigáda na omítkách arciděkanství

Ne 27. 03.

Změna času (2:00 → 3:00)

Ne 27. 03.

Misijní koláč (9:00 – kostel sv. Jakuba; káva na arciděkanství)

Út

29. 03.

Pastorační rada farnosti (19:00 – arciděkanství)

Pá

01. 04.

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

Pá

01. 04.

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

Pá

01. 04.

Společenství mladší mládeže (19:00 – arciděkanství)

01. – 02. 04. Schůzka družiny Concordia s přespáním
So

02. 04.

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

So

02. 04.

Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)

So

02. 04.

Brigáda na omítkách arciděkanství

So

02. 03.

Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

