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Milí farníci,
o Velikonocích si připomínáme, jak důležité a požehnané je důvěřovat Otci a nebát
se něco v poslušnosti ztratit, aby to mohlo přinést větší a trvalejší užitek. V tomto
duchu vnímám i rozhodnutí pana biskupa, že mám opustit Kutnou Horu a jít do
dalších měst a vesnic hlásat evangelium…
Prožil jsem s vámi na tomto místě patnáct, troufám si říci naplněných, let. Vzhledem k různým stavebním a ekonomickým povinnostem to pro mě (zvláště v začátku) nebyly
vždy snadné roky. Vše mi ale bylo vynahrazeno vaší ochotou pomoci, vaší otevřeností
a srdečností, touhou žít evangelium a prohlubovat a rozvíjet život ve farním společenství.
Neodchází se mi proto snadno, ale vím, že musím jít dál. Že musím s důvěrou v Otce ztratit,
aby vám i mně přišlo ještě větší požehnání.
Věřím, že se nám společně mnohé podařilo.
Něco s mým odchodem možná skončí, a nebude to špatně. Něco se rozvine, a s jinými dary
nového pastýře také vznikne něco nového. Důležité je, abychom byli lidmi víry a uvědomovali si, že formy se mohou měnit, ale život
s Pánem ztratit nesmíme.
Odcházím pokojný, neboť vím, že budete
mít dobrého pastýře a že mě Pán skrze biskupa vede tam, kde mě potřebuje a chce skrze
mě a ve mně působit.
Pokud vám to okolnosti dovolí, rád bych se s vámi rozloučil a Pánu Bohu za vše
společně poděkoval o slavnosti patrona farnosti, svatého Jakuba, v neděli 24. července. Už nyní vám za vše děkuji a těším se na následující tři měsíce, které spolu
ještě můžeme prožít.
P. Jan Uhlíř

Rozloučení s P. Janem Uhlířem
V následujících třech měsících budeme mít snad všichni dost prostoru pro to, abychom se s otcem Janem setkali, rozloučili se a osobně si řekli, co máme na srdci a co
si vzájemně přejeme do dalších let. Společné rozloučení by pak mělo proběhnout
24. července, při pouti a oslavě svátku patrona naší farnosti. V tento den bychom
rádi otci Janovi předali dárky, které mu budou památkou na roky strávené mezi
námi.
V první řadě by to měla být kniha fotografií. Prosíme, abyste prošli své archivy
a do konce května poslali fotky, které budou otci Janovi připomínat chvíle strávené
s vámi, na e-mail jaroslav.bouska@khfarnost.cz; můžete k nim přidat i vzkaz nebo
poznámku, při které příležitosti byly pořízeny.
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Chtěli bychom mu připravit ještě další věcný
dar nebo dary. Finanční prostředky na tento účel
shromažďuje Anička Hylská, a to buď do pokladničky, která je k dispozici v kostele, nebo na svém
účtu u Raiffeisen banky č. 5731598862/5500; do
zprávy pro příjemce uveďte „otec Jan“. Finance na
věcný dar se budou vybírat do konce června. Pokud máte nápad, jaký dárek bychom mohli pořídit, napište na e-mail annahylska@seznam.cz.
Rádi bychom vás také poprosili o spolupráci
při tvorbě rozhovoru, který s otcem Janem připravíme do prázdninového vydání Zpravodaje. Chtěli
bychom jej, podobně jako při odchodu otce
Dmytra, složit z otázek vás, samotných farníků.
Své dotazy a nápady posílejte do 5. června na
e-mail katerina.grenarova@khfarnost.cz.
-red-
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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

Májové mše a pobožnosti k Panně Marii
V květnu budeme slavit středeční mše svaté v kostele Matky Boží na Náměti, na ně budou navazovat tradiční májové pobožnosti. Do Matky Boží se
také přesunou tzv. fatimské
bohoslužby, které se konají
každou první sobotu v měsíci od 7:20.
Mše svaté s májovými
pobožnostmi budou slaveny
také na vesnicích, a sice
10. a 31. května od 18:00 na
Roztěži, 25. května od 16:00
v Hraběšíně a 26. května od
18:00 na Gruntě, kde na ten
den připadá také posvícení.
Celý mariánský měsíc
zahajujeme 1. května poutí
za rodiny na Roztěž, kde se
budeme od 14:30 modlit
růženec, v 15:00 začne mše
svatá s májovou pobožností. Po ní ještě můžeme
zůstat, občerstvit se a popovídat si, třeba i při opékání špekáčků.
-redNáboženství pro dospělé v Sedlci
Počínaje 12. květnem budou obnovena setkání nad
katechismem, která jsou určena dospělým. Povede
je opět P. Pavel Tobek a budou se konat s čtrnáctidenní pravidelností vždy ve čtvrtek od 19:15 v sedleckém infocentru. Prvním tématem bude Kristovo zmrtvýchvstání.
-red-

Změna času řeckokatolických bohoslužeb
Řeckokatolická liturgie v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce Páně se počínaje
1. květnem bude konat v neděli od 10:00, ve svátky podle ohlášení.
-redKonference Aktivizace života farností
Prostor pro sdílení zkušeností, podnětů, nápadů a úspěšných pastoračních projektů
nabídne konference Aktivizace života farností, která se uskuteční 24. května
v Hradci Králové. Je určena všem, kdo chtějí hledat odpovědi na výzvy, kterým čelí
naše společenství napříč českými a moravskými diecézemi. Své zkušenosti nabídnou
domácí panelisté, mezi nimi i P. Jan Uhlíř, a prostřednictvím online spojení také
zahraniční host, P. James Mallon, autor knihy Proměna farnosti. V případě zajmu
najdete podrobnosti i elektronickou přihlášku na webu cirkev.cz/konference.
-redBezhotovostní příspěvky na potřeby farnosti
Od 1. května najdete u vstupu do kostela svatého Jakuba QR kód pro bezhotovostní
platby, kterými je možné přispívat na potřeby farnosti. Má nabídnout jednodušší
cestu se finančně podílet na chodu farnosti těm, kdo u sebe nemívají hotovost, ale
disponují chytrým telefonem a mobilním bankovnictvím. Platba je pak jednoduchá:
v aplikaci mobilního bankovnictví zvolíte možnost QR platby, naskenujete QR kód,
zadáte libovolnou částku a potvrdíte platbu.
Při mši svaté se bude i nadále vybírat hotovost do kasiček, pokud vám tedy tento
způsob vyhovuje, nemusíte se připravovat na žádnou změnu.
V případě, že chcete o svých darech pro farnost vystavit potvrzení, využijte možnost posílat peníze převodem přímo na farní účet číslo 441774319/0800. Potvrzení
vám pak vystaví na požádání ve farní kanceláři; zažádejte si o něj nejpozději do konce ledna následujícího roku.
-redPrvní svaté přijímání
V neděli 29. května v naší farnosti osm dětí poprvé přijme svátost eucharistie. Protože je to radost pro celé naše společenství, bude po mši svaté na arciděkanství prostor pro náležitou oslavu. Pro děti bude připraven drobný program a nemělo by chybět ani občerstvení. Kdo chcete ke společnému pohoštění přispět, přineste prosíme
něco dobrého ráno v 8:30 na arciděkanství.
Celodenní farní setkání, které jsme ještě před měsícem k této příležitosti zamýšleli uspořádat, se v souvislosti s odchodem P. Jana Uhlíře na nové působiště přesouvá na svátek svatého Jakuba, 24. července. Více se dočtete na první straně tohoto
vydání.
-redNoc kostelů
Noc kostelů se již stala tradicí po celé naší zemi, naše město nevyjímaje. Letos se zde
do programu poprvé zapojí církev řeckokatolická, která má pravidelné bohoslužby
v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V naší farnosti nabídneme dva kostely a kapli Božího těla.
Kostel svatého Jakuba se návštěvníkům ukáže v plné kráse po opravě, na což bude zaměřená komentovaná prohlídka. Další program jsme již ladili na strunách duchovního života, vždyť i letošní motto nás k tomu vybízí: „Celou noc mu budu zpívat
a chválit ho“. Kostel sv. Jakuba se otevře radostnou bohoslužbou za obyvatele města
Kutná Hora, na ni naváže zmíněná prohlídka s komentářem o tom, jak se Jakub
opravoval. V bloku Zeptejte se průvodce na to, co vás zajímá, se dozvíme řadu informací od těch nejzasvěcenějších, jejich výklad doprovodí zvuk varhanní hudby.
V nabídce je také poodhalení tajemství půdy našeho farního kostela a pozvání
k cestě Mezi krovy k nebi blíž, nad klenbami.
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Kaple Božího těla se otevře jako místo vzpomínky a piety, bude patřit všem obětem války na Ukrajině a modlitbě za mír v této zemi.
Kostel Matky Boží na Náměti se otevře návštěvníkům koncertem duchovní hudby a komentovanou prohlídkou duchovního prostoru.
Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června, zahájena bude krátce před šestou
hodinou zvukem zvonů.
V našem městě budou též otevřeny kostely a modlitebny církve evangelické, husitské, řeckokatolické, pravoslavné a samozřejmě také římskokatolické kostely
v sedlecké farnosti. Celý program najdete na webu nockostelu.cz. Přijďte do našich
chrámů poděkovat i poprosit, nebo třeba jen v tichosti pobýt.
Monika Trdličková
Vikariátní večer mladých
V sobotu 14. května od 18:30 proběhne na arciděkanství setkání mládeže z našeho
vikariátu. Zvu na něj všechny mladé od 15 let. Jako host přijede P. Tomáš Hoffmann, který pro nás bude mít přednášku o vztazích. Těšit se můžete také na hru,
něco dobrého a společnou modlitbu.
Alžběta Veronika Cinerová
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
Od 9. do 14. srpna se bude v Hradci Králové konat celostátní setkání mládeže, na
které zveme všechny mladé z našich farností. V rámci setkání se můžete těšit na
workshopy, rozhovory, hry, koncerty, dobré jídlo, mše, adorace a mnoho dalšího.
Program budou doprovázet různé kapely z celé republiky, mimo jiné i VeKa, ve které působí i několik mladých z našeho společenství. Přihlašovat se můžete na stránce
prihlaska.celostatnisetkanimladeze.cz. Do konce května je účastnický poplatek za
1 600 Kč, postupně se to bude zdražovat až na plnou cenu, která je 3 000 Kč.
Alžběta Veronika Cinerová
Nové společenství dětí
V posledních letech se osvědčilo vytvářet společenství i z dětí, které ještě navštěvují
první stupeň základních škol. I v letošním roce je v našich farnostech řada těch, kteří chodí do 4. a 5. třídy, nedávno začaly chodit ke svatému přijímání a svůj duchovní
život už potřebují rozvíjet ve skupině svých vrstevníků. Proto bych je rád pozval
k první společné akci. Uskuteční se v neděli 22. května odpoledne, kdy se vydáme
vlakem do Zbraslavic, abychom odtamtud dojeli zpět do Kutné Hory na kolech.
Kontaktní osobou je Markéta Šustková, které se zájemci mohou hlásit do 18. května
na e-mail sustkova.marketa@cigykh.cz. Těším se na společné zážitky a hlavně na to,
že mezi dětmi poroste přátelství k Bohu i k sobě navzájem.
P. Jan Uhlíř
Fotografie matky M. Ludmily Petránkové
Pro vznikající životopis voršilky M. M. Ludmily Petránkové (†1947), provinciální
představené Římské unie řádu sv. Voršily a dlouholeté představené kutnohorského
kláštera, sháníme její fotografii. Učila na zdejších řádových školách, a tak ji někdo
může mít na školních fotografiích po rodičích či prarodičích. Prosíme o případný
kontakt na tel. 721 382 082.
Lukáš Provaz
Výběrové řízení na provozního ředitele farnosti je pozastaveno
Vzhledem k blížící se změně na místě správce farnosti bylo pozastaveno výběrové
řízení na pozici provozního ředitele. Tuto záležitost bude podle svého uvážení případně řešit až nový pastýř, který v Kutné Hoře začne působit v polovině letních
prázdnin.
-red04

Jarní putování se svatým Jakubem
Hlízovský unikátní spolek ve spolupráci s řadou dalších sdružení a jednotlivců pořádá sedmý ročník Jarního putování se svatým Jakubem, poznávacího pochodu a cyklovýletu se startem v Hlízově nebo Malešově. Putování se chystá na sobotu
21. května. Letošní trasy jsou naplánovány k několika soutokům řek a potoků na
Kutnohorsku, najdete na nich ale i řadu dalších zajímavostí. Hlízovský kulturní
dům nabídne i doprovodný program v podobě výstav, koncertu i besedy.
Více informací najdete na webu hlizovskyspolek.cz nebo u Jitky Šimkové na telefonu 732 501 009.
-redNovinky z chrámu svaté Barbory a ze sektoru služeb pro návštěvníky
Chrám svaté Barbory od začátku roku navštívilo celkem 28 172 (od 1. ledna do konce března přišlo 18 795 návštěvníků, od 1. do 28. dubna jsme jich napočítali 9 377).
Je to stále o 61 % méně než ve srovnatelném období v roce 2019, zahraniční turisté
nám stále chybí, ale i tak máme veselejší jaro než v roce 2020 a 2021. Zahraniční
turisté jezdí hlavně od pondělí do pátku, a to i ve větších skupinách. Vedle evropských cestovatelů jsme po dlouhé době slyšeli i americkou angličtinu. Víkendy patří
českým návštěvníkům. Sobota bývá nejrušnějším dnem celého týdne. Naše práce
nás baví ještě víc: vše, co jsme připravovali a na co jsme se těšili, je snad zpět.
Do nové sezóny vstupujeme v novém vizuálu. Těšit se můžete na nový vnitřní informační systém v barvách, které chrámu velmi
sluší. Dále nabízíme nového tištěného průvodce a brožuru o výstavbě chrámu. Začnete
se setkávat i s novým logem chrámu svaté
Barbory a s dalšími detaily.
U Hašplířské kaple je možné posílit svou
duši citátem z Bible, na každý měsíc vybírá otec Jan Uhlíř jiný. Na stejném místě lze
do připravené nádoby vložit svou osobní prosbu. Na všechny úmysly, které návštěvníci do nádoby během měsíce vhodí, je pamatováno během mše v chrámu svaté
Barbory vždy poslední úterý v měsíci, poprvé tomu tak bylo již v úterý 26. dubna.
Dovolte mi také vás upozornit na
nově otevřený prostor, který je přístupný ze schodiště cestou na empory. Zde si můžete zblízka prohlédnout
kamenné kopie svatobarborských
fiál, model chrámu, který zapůjčila
GASK, a nebo se potěšit pohledem
z krásných gotických oken do okolí
chrámu.
Ani Infocentrum u chrámu svaté
Barbory jsme nezanedbali a vizuálně
ho jsme vylepšili; služby v něm zůstávají při starém.
Před létem plánujeme spustit nový web chrámu svaté Barbory.
V současné době na něm pracujeme, o výsledku vás budeme včas informovat.
Velkým osvěžením pro návštěvníky Kutné Hory je i otevření kostela svatého Jakuba. Od 23. dubna je kostel otevřen vždy o víkendu, tedy v sobotu a v neděli v čase
10:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00.
Kristýna Drahotová
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Farní knihovna
Milí přátelé, dnes vám chci představit novou knihu Radost, to je kumšt! Napsala ji
Chiara Amirante, zakladatelka hnutí Nové horizonty.
V jednom z předchozích Zpravodajů jsem již psala o jiné její knize, Boží průlom
v římském podsvětí. Knihy na sebe sice nenavazují, ale v novém titulu autorka
vysvětluje, kde brala sílu vydat se jako mladá dívka do velmi nebezpečných míst
v římských ulicích, zvěstovat evangelium zoufalým mladým lidem a svědčit jim
o tom, co změnilo její život.
Chiara začala misii v devadesátých letech. Byla zcela bez prostředků, sama,
s chatrným zdravím. Nyní má „její“ komunita přes dvě stě záchytných center a několik formačních domů nejen v Itálii. Chiara se věnuje vedení komunity, formaci
a psaní knih.
Kniha pojednává o tom, jak žít radost z evangelia (podle Františkovy exhortace
Evangelii gaudium). Návod je prostý, ale velmi náročný: vzít evangelium vážně
a žít doopravdy jako Kristův učedník. Autorka vychází ze slov svatého Pavla:
„Všechno mohu v tomu, který mi dává sílu.“ Toto vštěpovala všem těm zuboženým
lidem, které potkávala v noci na ulicích, a zvala je do komunity. Sami pak svědčili
ostatním, že změna je vždycky možná. Základ spočíval v poznání sama sebe, přijetí
sebe takového, jaký člověk je, žít svůj život naplno. Sejmout masy siláků, přijmout
své slabosti a zapomenout na slova nemohu a nejde to.
Mnohé z autorčiných rad se mohou hodit i nám, čtenář si jistě sám najde takové,
které využije pro svůj radostnější a šťastnější postoj k životu. Každá kapitola je zakončena otázkami a „praktickým cvičením“. Jde tedy o částečně psychlogickou knížku, není ale příliš obsáhlá a dobře se čte.
Tuto a mnohé další knihy si můžete vypůjčit ve farní knihovně po nedělní mši
svaté, v pracovní době kanceláře nebo po dohodě se mnou na telefonu 602 842 013.
Milena Pfaifrová
Farní knihovna má nový háv
Knížky farní knihovny se v minulém měsíci dočkaly nových polic, které jsou přehlednější a přístupnější. K půjčení na místě nepotřebujete žádnou asistenci, knihy si
můžete pohodlněji prohlédnout a vybrat sami, v chodbě arciděkanství k tomu můžete lépe využít i posezení, do jehož těsné blízkosti byla knihovna přemístěna.
V případě, že vás některý titul zaujme a budete si ho chtít vypůjčit domů, oslovte
Milenu Pfaifrovou (kontakt viz výše) nebo zaměstnance farní kanceláře.
-red-

Církevní gymnázium hledá nového ředitele
Biskupství královéhradecké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Církevního
gymnázia v Kutné Hoře. Nástup je stanoven na 1. září letošního roku; termín podání
přihlášek 16. května. Více informací najdete na webu bihk.cz v rubrice aktuality.
Pokud znáte vhodného kandidáta, prosíme, předejte mu tuto informaci.
-red-

Oblastní charita Kutná Hora
Sbírka potravin
V sobotu 23. dubna proběhlo v supermarketu Billa v Kutné Hoře jarní kolo Sbírky
potravin. Děkujeme všem dárcům, kteří darovali dohromady 420 kg trvanlivých
potravin a drogerie. Děkujeme také našim zaměstnancům ze Střediska Racek
a všem dobrovolníkům, kteří zajistili sbírku organizačně. Darované zboží pomůže
v letošním roce nejen seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem
bez domova, ale také ukrajinským rodinám s dětmi ubytovanými v naší lokalitě.
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Výdej ošacení ukrajinským rodinám
I nadále pomáháme ukrajinským uprchlíkům se zajištěním základního ošacení. Až
do 10. dubna pomoc zajišťovali zaměstnanci ze Střediska Racek v prostorách haly
Bios. Od 11. dubna předali pomyslnou štafetu pomoci kolegyním z našeho charitního šatníku v Tylově ulici 388 v centru města.
Charitní šatník i nadále přijímá darované oblečení, boty, základní potřeby pro
domácnost, vše v čistém a nepoškozeném stavu. Pokud byste rádi darovali i jiné věci, je vždy lepší si ověřit kapacitu šatníku na telefonu 739 328 334. Charitní šatník
i nadále slouží především lidem v krizi, s nízkými příjmy, rodinám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima, matkám s dětmi nebo lidem bez domova. Proto se
množství prodává za symbolický příspěvek v omezeném počtu pro osobní spotřebu.
Volná místa v kutnohorské charitě
Do našeho týmu hledáme kolegy na pozice Ekonom neziskové organizace, Sociální
pracovník pro Středisko Racek, Sociální pracovník – Poradce/kyně rané péče pro
Středisko Na Sioně, Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka pro Charitní pečovatelskou službu a Vedoucí provozovny rychlého občerstvení Centra Přístav. Bližší informace a kontakty k jednotlivým pozicím najdete na webu kh.charita.cz/kdojsme/volna-mista/. Těšíme se na nové spolupracovníky a spolupracovnice.
Pozvánka na Sklenářův den
Zveme vás v neděli 5. června od 13 do 18 hodin na 4. Sklenářův den, který se po
dvouleté pauze opět uskuteční ve Sklenářově dolíku (lesopark na Horním Žižkově,
nad ulicí Do Polí). Připravujeme spoustu soutěží a her pro děti i dospělé. Nebude
chybět občerstvení a opékání buřtů. Těšíme se na vás!
charitní rubriku připravila Marcela Mommersová

Napsali jste...
Concordia přespávala na faře
O prvním dubnovém víkendu se uskutečnilo
přespávání družiny Concordia na sedlecké faře. Celý večer se odehrával ve starozákonním
duchu – stejně jako naše celoroční hra. Po přivítání na faře (Shalom) jsme se naučily jeden
ze židovských tanců, tzv. palmovník, po povídání o Velikonocích nás čekala bohatá sederová večeře, během které jsme si také připomínaly příběh o vyvedení z Egypta. V noci jsme na
židovskou tradici navázaly novozákonními
událostmi a stejně jako Ježíš jsme se i my se
staršími děvčaty po večeři odebraly do zahrady, kde jsme společně Bohu svěřily všechny
naše úzkosti a trápení. Druhý den jsme měly
povídání se Sárou o trémě a jak s ní bojovat,
dojedly jsme všechny (košér) zbytky a zabalily
balíčky na misijní koláč. Za sebe musím říct, že
jsem z celého přespávání měla velkou radost, a
to i díky tomu, že jsme tam mezi sebe přijaly
naše dvě nové kamarádky z Ukrajiny, Veroniku
a Mílu.

Terka Pocahontas Cinerová
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Ze života sedlecké farnosti
Letošní poutní mši svatou na Pondělí velikonoční s námi slavil P. Karel Moravec.
Jeho promluva na téma putování mě velice zaujala. Známý příběh emauzských
učedníků nám nabídnul ve dvou pohledech:
1. Synodální cesta: Učedníci putující do Emauz mohou být obrazem lidí, kteří
jsou zklamáni církví, nechápou její směřování, jsou dezorientovaní. Ježíš učedníkům na cestě nejdřív naslouchal, až potom s láskou objasňoval, co se všechno událo
a co to znamená.
2. Uprchlíci: I učedníci byli uprchlíky. Utíkali z Jeruzaléma ve strachu, nejistotě, s obavami. Mějme otevřená srdce pro ty, kteří k nám přicházejí s podobnými
pocity.
Letošní krásnou poutní slavnost jsme zakončili společným agapé, při kterém byl
prostor naslouchat, popovídat, sdílet se. Díky všem, kdo se jakkoli podíleli!
Lída Cinerová

Rozhovor s Danielem Kreisingerem

Spolu s Petrou Kopeckou
a Martinem Rathouzem
byl o letošních Velikonocích
v naší farnosti pokřtěn
také Daniel Kreisinger
(na fotografii z návštěvy u otce
biskupa Jana stojí po jeho levici).
Požádali jsme ho o rozhovor,
aby nám pověděl,
kudy vedla jeho cesta ke křtu,
a podělil se s námi o své čerstvé
zážitky i očekávání.
Dane, představil by ses čtenářům
Zpravodaje? Odkud pocházíš, čím
se zabýváš, co studuješ, co tě baví
a zajímá?
Krásný den všem čtenářům, jmenuji se
Daniel Kreisinger, je mi 24 let a jsem
čerstvě pokřtěný. Bydlím v Bahně, takové malé vesničce zhruba deset kilometrů
od Kutné Hory. Právě studuji obor Ekonomie na Vysoké škole ekonomické

v Praze, do školy pravidelně dojíždím
z domova. Zajímám o politické a ekonomické dění u nás, potažmo v Evropě.
Také si užívám hraní ve chválicí křesťanské kapele a v plesové kapele, a to
jak na klavír, tak na kytaru. Jsem členem skauta, i když už ne tolik aktivní,
jak jsem býval. Miluji veškeré deskové
a karetní hry a nikdy neodmítnu hru
šachů.
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Vyrůstal jsi v prostředí, které bylo či je spojené s církví bratrskou,
co pro tebe znamená toto společenství?
Už od narození jsem navštěvoval toto
společenství s celou svojí rodinou, prarodiči a širokou rodinou. V církvi bratrské se vždycky kladl opravdu velký důraz na znalost Písma a chápání historického kontextu, za což jí velmi děkuji.
Jezdili jsme na různé znalostní soutěže
a soutěžili, kdo zná lépe Písmo. Na to
období vzpomínám velmi rád. V té době
ke mně Bible zatím osobně nepromlouvala, bral jsem ji jako knihu, podle které
chci řídit svůj život, ale neměl jsem
osobní vztah s Kristem. Osobně vnímám
Písmo jako opravdu velký dar, ze kterého je škoda dennodenně nečerpat, když
ho máme k dispozici. Řekl bych, že mi
společenství církve bratrské dalo dobrý
základ pro moji budoucí víru, ale obrácení jsem zažil až v katolické církvi.
Pokud vím, k naší farnosti jsi měl
blízko už delší dobu, studoval jsi
na církevním gymnáziu, a pokud
se nepletu, už dávno před svým
křtem jsi patřil k místnímu společenství katolické mládeže. Jaký
význam mělo toto období pro tvé
vlastní hledání a rozhodování
v duchovním životě?
Jeden ze zásadních okamžiků v mém
životě bylo přijetí na církevní gymnázium, a to z toho důvodu, že jsem měl
možnost se zde skamarádit s lidmi
z katolické církve. Do té doby jsem katolíky bral jako lidi, se kterými mám hodně společného, ale kteří moc nerozumí
Bibli, a už vůbec jsem nechápal společenství svatých a další věci z jejich nauky. Takže i když učení katolické církve
pro mě bylo dále přinejmenším záhadné, zjistil jsem, že katolíci jako takoví
jsou strašně fajn a zas tak jiní ani divní
nejsou.
První moje sblížení se spolčem proběhlo v roce 2014, kdy se fotil fotoromán do časopisu Tarsicius. Tehdy potřebovali pomoc, a že prý bych se jim

hodil – a protože jsem pro každou zábavu, kývnul jsem. Nebylo těžké mě potom
přesvědčit, abych zkusil přijít na běžné
setkání v sobotu večer. Tak jsem několik
let chodil na protestantskou mládež
v pátek večer a na katolické spolčo
v sobotu večer. Nikdy nepřestanu být
vděčný za to, jak mě celé spolčo i duchovní přijali. I když jsem nebyl katolík,
přijali mě mezi sebe jako vlastního. Dokonce jsem jel jako protestant na celosvětové setkání mládeže do Krakova.
Vůbec nechápu, jak se to vlastně stalo.
Teprve po letech mi dochází, kolik
věcí pro mě zcela nezištně celá církev
udělala. Postupně jsem přestal chodit
do církve bratrské a chodil už jenom na
spolčo. Hlavní důvod byl, že jsem mezi
katolickou mládeží cítil lásku, která mě
k sobě táhla čím dál víc. Chtěl jsem být
součástí tak krásného společenství.
Co dalšího pro tebe bylo důležité
na cestě ke křtu?
Takto jsem šest let chodil na spolčo
a nic zásadního se neudálo, ale pomalu
jsem začal přemýšlet o křtu. Sice jsem
neměl živý vztah s Bohem, ale chtěl
jsem být pokřtěný, protože mi to přišlo
důležité, i když jsem tomu nerozuměl.
Snažil jsem se hledat Boží vůli, co po
mně Bůh chce a jestli se skutečně mám
nechat pokřtít, i když se na to necítím
připravený.
Tak jsem jel v roce 2020 na Týden
identity na Vesmír (diecézní centrum
života mládeže v Orlických horách –
pozn. red.) s tím, že tam poznám Boží
vůli a jasně se rozhodnu, jestli se nechat
pokřtít. Lidé se tam se mnou začali samovolně bavit o křtu, jestli jsem pokřtěný, jaký mají na něj názor, jaký mají
názor na církev. Vyplynulo mi z toho, že
mě Bůh volá ke křtu, i když můj vztah
s ním není hluboký; důležité je, že za
ním chci jít a chci s ním ten vztah budovat. To byl konec roku 2020, postupně
se objevovaly různé překážky od koronaviru až po problémy s penězi, takže
k samotné přípravě na křest jsem se
dostal až na konci minulého roku.
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A dokážeš popsat ten okamžik nebo proces navázání skutečně osobního vztahu s Bohem?
Během přípravy na křest jsem začal chodit i na duchovní obnovu podle Sieverse.
Během této obnovy jsem zažil skutečné
obrácení, vybudoval jsem si skutečný
vztah s Ježíšem. Bůh mě vyléčil
z několika závislostí a celý můj život se
najednou začal ubírat tím správným
směrem. Dokonce jsem odinstaloval
všechny počítačové hry, což pro mě do té
doby bylo nemyslitelné. Uběhlo od toho
již půl roku a není den, kdy bych za to
Bohu nebyl vděčný.
To pro mě bylo znamení, že jsem připravený na křest a že si mne k tomu
i Pán volá – a já se na křest začal nesmírně těšit. Chtěl jsem patřit Bohu a chtěl
jsem patřit do Jeho Církve.
Jak probíhala samotná příprava
a co tě v jejím rámci nejvíce zasáhlo či oslovilo?
Na katechumenátu jsme probírali nauku
církve, co vlastně církev učí a jak se to
prakticky projevuje. Zjistil jsem, že mám
úplně mylné představy o katolickém učení. Zjistil jsem například, že společenství
svatých je skvělé povzbuzení a že i úcta
k Panně Marii vychází z Bible. Bylo to
pro mě úplné boření mých špatných
a zkreslených představ. Byla to i dost
velká úleva, protože předtím jsem se bál,
že některé věci v katolické věrouce jsou
protibiblické. Ukázalo se, že moje obavy
jsou úplně zbytečné a že byly způsobeny
mým nepochopením a neznalostí dané
věci. Chtěl bych poděkovat Julii Němcové, která nás tak obětavě připravovala ke
křtu a neúnavně nám vše vysvětlovala.
Jak jsi prožíval velikonoční svátky, samotnou vigilii, při níž jsi byl
pokřtěn, a jak se cítíš nyní, pár
dní poté, cos přijal svátosti?
Z celých svátků před vigilií jsem byl trochu zklamaný, protože jsem měl spoustu
starostí a pořád se něco dělo, takže jsem
se tak úplně nedokázal ztišit a víc se zaměřit na Boha. Pak ale přišla vigilie, a to

bylo něco tak krásného! Během celého
večera jsem prožíval klid a radost, že se
po osmi letech konečně odevzdám Bohu
a že to se mnou Bůh nevzdal, i když mi to
tak dlouho trvalo. Pro mě to byla obrovská slavnost, věděl jsem, že jsem na
správném místě. Nikdy jsem nebyl moc
na symboly ani podobné věci, ale když se
rozezněly varhany a ministranti cinkali
zvonečkama, bylo to opravdu krásné.
Co nyní považuješ za nejdůležitější
pro sebe a třeba i pro své spolukatechumeny, abyste mohli naplno
pokračovat v cestě, kterou jste
o Velikonocích začali? Co očekáváš od naší farnosti jako její nový
člen?
Jestli jsem se něco naučil během svého
obrácení, tak to, že bez četby Písma se
vztah k Bohu buduje těžko. Takže se snažím číst si z Bible a nechávat ji k sobě
promlouvat. Ne vždycky se to daří podle
mých představ, ale zkouším to zas a znova.
Od farnosti očekávám, že mě povede
k Bohu stejně jako mě vedla i předešlých
osm let. Mše, společná setkávání, duchovní obnovy, možnost jít za farářem, to
vše považuji za dary, které nám církev
může nabídnout, a rád jich budu využívat.
Jak vidíš ty sám své místo
v církvi? Jaké své dary bys chtěl
nabídnout a rozvíjet?
Protože rád hraji na kytaru a klavír, rád
někde hudebně pomůžu. Hraji ve chválicí kapele Dotek, takže svoje místo vidím
dost i tam. Zrovna 21. května budeme
hrát v Čáslavi. Možná mě občas uslyšíte
hrát při nějaké mši nebo adoraci. Je to
pro mě něco nového, tak se to zatím
učím, ale beru to jako výzvu. Možná budu časem i organizovat nějaké duchovní
akce, ale to až po studiu, až na to bude
více času. Upřímně jsem zvědavý, co po
mně bude církev a Pán chtít a jak budu
moci posloužit.
-red10

Historická poznámka (místo fejetonu)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel řekl: „Největším ponaučením historie je, že si nikdo
žádné ponaučení z historie nevzal.“ Historii můžeme ale chápat prostě jako řadu
příběhů a od jakéhokoli ponaučení poodstoupit. Jako pozvánku k povídání o tom,
co se stalo.
Vždycky jsem to bral tak, že pátá křížová výprava byla dětská. Učili jsme se to na
základní škole s panem učitelem Puršem a pak na gymnáziu s paní profesorkou
Špačkovou. A píše se to i v učebnici Zdeňka Beneše Dějiny středověku, kterou pro
výuku schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2004. Dětské
křížové výpravě se věnují tři odstavce. Prostřední zní takto:
„Houfy dětí a mládeže, vedené zfanatizovanými chlapci, se vydaly (z německého
Porýní) roku 1212 pěšky ke Středozemnímu moři. Posilovala je víra, že se moře před
nimi, stejně jako před Židy prchajícími z Egypta, otevře a oni přejdou. Jejich pouť
skončila na italském pobřeží. Byla provázena velkými ztrátami na životech a zpět do
Porýní se z nich vrátila jen malá část.“ (Strana 78)
Nedávno ale vyšla nová učebnice v nakladatelství Didaktis (každou chvíli vychází
nějaká nová učebnice) – Starší dějiny pro střední školy, část druhá, kterou MŠMT
schválilo pro výuku v roce 2019. Pan Dalibor Janiš v ní píše, že v roce 1212 se křížová výprava opravdu uskutečnila, ale byla tvořena nikoli dětmi, nýbrž „zástupci kajícníků všech věkových skupin“. A dále:
„Legenda o křížové výpravě dětí, které byly považovány v kontrastu k dospělým za čisté a nevinné, vznikla mimo jiné chybným výkladem slova pueri – to v pramenech označovalo nejen děti, ale obecně i chudé obyvatele bez majetku či půdy.“ (Strana 21)
Dětská křížová výprava tedy nebyla dětská. Je to legenda.
Někdy se říká – konec dobrý, všechno dobré. V tomhle případě to platí dvojnásob: nestalo se to. Pro vyprávění tohoto druhu navrhuju označení fake olds.
Václav Schuster

Kalendář akcí
Ne 01. 05.

Pouť za rodiny na Roztěž (mše svatá v 15:00)

Po

02. 05.

Modlitba za charitu (15:00 – klášterní kostel)

Út

03. 04.

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

Pá

06. 05.

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

06. – 08. 05. Víkend spolča mládeže od 11 do 14 let v Košicích u Uhl. Janovic
So

07. 05.

Fatimská pobožnost s bohoslužbou slova
(7:20 – kostel Matky Boží)

Ne 08. 05.

Sbírka na kněžský seminář

Ne 08. 05.

Poutní mše svatá v Hraběšíně (11:00 – kaplička u lesa)

Út

10. 05.

Mše svatá s májovou pobožností (18:00 – Roztěž)

St

11. 05.

Mše svatá za nenarozené děti (18:00 – kostel Matky Boží)

11

Čt

12. 05.

Náboženství pro dospělé (19:15 – infocentrum v Sedlci)

13. – 15. 05.

Víkend družiny Concordia v Číhošti

So

14. 05.

Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)

So

14. 05.

Farní zájezd do Hájku u Červeného Újezda,
Svatého Jana pod Skalou a na Tetín

So

14. 05.

Večer mladých s P. T. Hoffmannem (18:30 – arciděkanství)

Ne 15. 05.

Poutní mše svatá v Souňově (11:00)

Ne 15. 05.

Poutní mše svatá v Bahně (15:00)

Ne 15. 05.

Poutní mše svatá u Sv. Jana Nepomuckého (18:00)

Pá

20. 05.

Spolčo mládeže od 11 do 14 let (19:00 – arciděkanství)

So

21. 05.

Jarní putování se svatým Jakubem

So

21. 05.

Večer chval (19:00 – kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi)

Ne 22. 05.

Kartička na četbu Nového zákona

Ne 22. 05.

Sbírka na pronásledované křesťany (kasička u dveří kostela)

Ne 22. 05.

Výlet spolča mládeže od 9 do 11 let

St

25. 05.

Mše svatá s májovou pobožností (16:00 – Hraběšín)

St

25. 05.

Kavárna s překvapením s Petrem Koskem:
4 500 km pěšky Skalistými horami (19:00 – arciděkanství)

Čt

26. 05.

Posvícenská mše svatá s májovou pobožností (18:00 – Grunta)

Čt

26. 05.

Jednání pastorační rady farnosti (19:00 – arciděkanství)

Čt

26. 05.

Náboženství pro dospělé (19:15 – infocentrum v Sedlci)

So

28. 05.

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

So

28. 05.

Koncert Kutnohorského komorního orchestru
(18:00 – kostel Matky Boží)

So

28. 05.

Maturitní ples církevního gymnázia (19:00 – KD Lorec)

Ne 29. 05.

První svaté přijímání a mše svatá pro děti
(9:00 – kostel sv. Jakuba), po mši pohoštění na arciděkanství

Út

31. 05.

Mše svatá s májovou pobožností (18:00 – Roztěž)

Pá

03. 05.

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

So

04. 05.

Fatimská pobožnost (7:20 – kostel Matky Boží)

04. – 12. 06.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora

Ne 05. 06.

Sbírka na pastorační aktivity diecéze

Ne 05. 06.

Sklenářův den (pořádají kutnohorské neziskovky vč. charity)

