
 

  

Drazí farníci, milé sestry a bratři, 
otevírá se před námi nová kapitola života farnosti. Dokážu si představit, že pro mno-
ho z vás je tato situace složitá a těžko popsatelná. Z pohledu pouze lidského bychom 
mohli dlouze přemítat a hodnotit, proč jeden kněz odchází a je nahrazen jiným, jaké 
jsou biskupovy důvody a zda by nebylo lepší nechat vše při starém. S „vaším“  otcem 
Janem jsme na toto téma pochopitelně také hovořili. Náš rozhovor by se dal shrnout 
do dvou myšlenek. Za prvé jsme podobný krok nečekali. Každý z nás má mnoho věcí 
rozjednaných, máme kolem sebe řadu výborných spolupracovníků, se kterými jsme 
na sebe zvyklí. To je ten lidský pohled na věc. Ale z duchovního hlediska je nutné si 
klást otázku: Není to ten správný čas pro změnu a důvěru v Ducha svatého, že s námi 
i vámi má svůj plán? Ačkoliv to není snadné, věříme Pánu, že nadešel správný čas, 
a chceme Ho následovat tam, kam nás posílá. 

Pochopitelně jsem občas přemýšlel, kam budu z Ústí nad Orlicí poslán – muselo to 
jednou přijít. Kutná Hora mi ale nikdy na mysl nepřišla. Letošního aprílového večera 
jsem zpracovával diecézní syntézu synody o synodalitě. Byl jsem do té práce velmi 
ponořen a najednou se ozval telefonát, ve kterém jsem byl pozván, abych přemýšlel 
o přesunu do Kutné Hory. Tu noc jsem mnoho nespal. Kromě plánované práce mi 
tato zásadní informace rozběhla v hlavě mnoho dalších myšlenek a scénářů: brzké 
stěhování, předání pěti farností, předání vikářské agendy, rozloučení a přesun do no-
vého místa, nový začátek. A pak se celý stroj skutečně rozjel. Díky mnoha spolupra-
covníkům a Boží režii jsem nyní tu a postupně si na sebe budeme zvykat. 

Už při prvních setkáních, kdy mi otec Jan začal farnost předávat, jsem potkal skvě-
lé lidi. Pak jsem sloužil ve všední dny první bohoslužby a v mnohých vašich očích 
jsem viděl vřelé přivítání, které vyvrcholilo 21. srpna oficiálním předáním farnosti 
prostřednictvím otce biskupa Josefa. Za toto přijetí v Kutné Hoře i v dalších farnos-
tech vám ze srdce děkuji. Budu se jej snažit opětovat svou službou a láskou. 

Začínáme spolu nový pastorační rok, který je ve znamení klasických aktivit od růz-
ných společenství přes výuku náboženství i zahájení kurzu Alfa až k setkávání kate-
chumenů. Již jsem měl možnost hovořit s ekonomickou a pastorační radou, stejně tak 
s mnohými zaměstnanci. Tato setkání často předchází otázky, co nový duchovní 
správce přinese a kam se farnost bude posouvat. Rád bych všechny ujistil, že chci pře-
devším nejdříve poznávat život a aktivity farnosti, a věřím, že všichni budou pokračo-
vat v dobrém dál na svém místě. Budoucnost budeme tvořit společně. Církev si pod 
vedením papeže Františka osvojuje důležitou charakteristiku, která se nazývá synoda-
lita. Jedná se o společnou cestu Božího lidu, který na cestě postupně rozlišuje a hledá 
vanutí Ducha svatého i směr, který ukazuje. Jistě máme všichni zkušenost, jak krea-
tivní je Boží duch, když obnovuje životy nás, jednotlivců, i společenství jako celku. 
Rád bych s vámi šel po této cestě společného hledání.  

Pomoci nám může věta z 6. kapitoly diecézní syntézy, nazvané Zlatá cesta dialogu: 
„Záměrem dialogu není jen výměna informací a diskuse, ale úsilí v naslouchání vyjed-
návat a dojednávat nové vztahy, v nichž je možné realizovat změny. (…) Pro dosažení 
dohody nebo souhlasu je nutná vzájemná otevřenost, úcta a pravdivost. Společně do-
sažené bohatství různorodosti pak vyváží případné nutné kompromisy.“ 
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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, nevá-
hejte se obrátit na duchovního pastýře 
farnosti: 
 

P. Vladislav Brokeš, arciděkan  
tel.: 731 402 221  
e-mail: vladislav.brokes@khfarnost.cz  

Nepřítomnost P. Vladislava ve farnosti  
Řada kněží, kteří v letošním roce v rámci naší 
diecéze mění místo působení, dostala  informaci 
o svém stěhování v době, kdy už měli program 
naplánovaný až do podzimních měsíců. 
P. Vladislav je jedním z nich. Vzhledem ke svému 
působení na mezinárodní úrovni v hnutí fokoláre 
má některé povinnosti také mimo Českou republi-
ku, a tak se bude od 10. od 23. září zdržovat na 
konferenci v Římě. V neodkladných případech ho 
můžete zastihnout na telefonu 731 402 221 či  
e-mailu vladislav.brokes@khfarnost.cz. Na dobu 
od 7. do 29. října se chystá na dlouho plánovanou 
dovolenou do Nepálu. V této době nebude k zasti-
žení ani na dálku. V obou případech ho v liturgii 
zastoupí P. Vít Horák, pro řešení praktických situ-
ací jsou vám k dispozici zaměstnanci farní kance-
láře.  -red- 

Kurz Alfa 
Další běh kurzu Alfa začne ve čtvrtek 22. září. Tým 
dobrovolníků, kteří se budou věnovat hostům Al-
fy, se už připravuje na pravidelná čtvrteční setká-
ní. V kurzu jsou stále volná 
místa, prosíme proto, abyste 
pozvali své známé, kolegy, 
přátele či příbuzné. Můžete 
k tomu využít pozvánky, které 
jsou k dispozici v kostele, in-
formace jsou také na webu 
farnosti. Můžete také nabíd-
nout, že „svého hosta“ na prv-
ní setkání doprovodíte. Přihlášky přijímá Julie 
Němcová, kterou můžete také kontaktovat, pokud 
se chcete zapojit do přípravy občerstvení. Jste také 
srdečně zváni k modlitbě za Alfu, pro niž bude 
speciálně vyhrazen každý čtvrtek, kdy se bude Alfa 
konat, od 19:00 do 20:00 v kostele svatého Jaku-
ba. Modlit se budeme v tichosti před Nejsvětější 
svátostí.  

Aktuality 

Život v Duchu se letos konat nebude 
Seminář Život v Duchu podle P. Ernsta Sieverse se 
v podzimním termínu, na který jsme byli zvyklí, 
konat nebude. Tým, který ho zajišťoval, momen-
tálně nemá kapacitu na jeho přípravu a realizaci. 
Pokud bude o seminář v naší farnosti zájem, usku-
teční se další cyklus na jaře nebo na podzim příští-
ho roku. 

-red- 

-red- 
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Výuka náboženství 
Pro děti z prvního stupně základních škol opět připravujeme pravidelná setkání nad 
základními tématy křesťanské víry a nauky. Nepovinný předmět náboženství nava-
zuje na vzdělávání ve školách a má za cíl pomoci dětem porozumět, co skutečně zna-
menají lidské a kulturní hodnoty vycházející 
z křesťanských kořenů. Děti se v náboženství 
seznamují s biblickými dějinami a se slavením 
v katolické církvi. Zároveň mají příležitost ob-
jevit způsob, jak se vyznat v dnešním mnoho-
náboženském světě.  

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 
13. září v 16:00 v kostele Matky Boží Na Námě-
ti. Na toto první setkání jsou zváni i rodiče. 
Kromě slavení mše svaté přizpůsobené dětem 
bude také podrobněji představena organizace 
letošního školního roku.  

Již nyní ale platí, že výuka bude probíhat jednou týdně, a to v úterý od 16:00. 
Děti budou rozděleny do skupin podle věku, každá skupina se bude k výuce scházet 
na jiném místě (nejpravděpodobněji v budově arciděkanství a v charitním centru Na 
Sioně). Věnovat se jim budou katecheté Markéta Sieglová, Patricie Koubská, Julie 
Němcová a Michal Šramko.  

Každé první úterý v měsíci bude výuka ve skupinách nahrazena společným slave-
ním mše svaté v kostele Matky Boží Na Náměti. Změna místa konání bohoslužeb 
vychází ze snahy pozvat děti do většího a vhodnějšího prostoru a také do kostela 
Panny Marie znovu přivést pravidelnou liturgii. 

Přihlášky najdete na webu farnosti a vytištěné v kostele, děti by je také měly do-
stat ve svých školách. V případě zájmu prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky do 
9. září  na arciděkanství. Ve stejném termínu lze přihlášku zaslat elektronicky na  
e-mail katerina.grenarova@khfarnost.cz.  
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Sluneční kmen a družina Concordia 
Pravidelné schůzky chlapců ve Slunečním kmeni a děvčat v družině Concordia za-
čnou v sobotu 10. září a budou se konat v pravidelném čtrnáctidenním rytmu. 
Schůzky začínají v 9:00 na faře v Sedlci a končí ve 12:00 na stejném místě. Jsou ur-
čeny pro holky a kluky nejen z našich farností.   

Kontaktními osobami jsou pro družinu Concordia Terezka „Pocahontas“ Cinero-
vá (tel.: 731 023 901, e-mail: concordia.vedeni@gmail.com), pro Sluneční kmen 
Jirka „Cornstalk“ Karela (tel. 734 680 490, e-mail: jirakak@seznam.cz).  

-red- 

Duchovní obnova a diecézní setkání seniorů 
Tradiční duchovní obnova seniorů se uskuteční ve dnech 18. – 20. září ve Slavoňo-
vě. Duchovní program zajišťuje bohoslovec Michal Šramko. Pro více informací 
a přihlášení se obracejte na Marii Cvešprovou (tel.: 739 156 358, e-mail:  
marie.cvesprova@seznam.cz). 

O týden později, ve čtvrtek 29. září, se v Hradci Králové koná diecézní setkání 
seniorů. Na programu je mše svatá s otcem biskupem Janem, společná modlitba, 
koncert Evy Henychové či přednášky P. Jana Linharta a P. Dmytra Romanovského, 
který bude vyprávět o své rodné Ukrajině. Společnou cestu z Kutné Hory připravuje 
rovněž Marie Cvešprová, která může pomoci také s přihlášením. V případě zájmu ji 
kontaktujte nejpozději 25. září. 

-red- 
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Seminář o evangelizaci 
Milí farníci, ráda bych vás pozvala na již druhý Seminář o evangelizaci. Proběhne 
v sobotu 10. září v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Tento podzimní seminář 
se spojí s Diecézním setkáním katechetů a na celou akci jsou tak zváni jak katecheté, 
tak všichni ostatní diecézané, kterým leží na srdci hlásání radostné zprávy a život 
podle evangelia. 

Celý seminář bude propojovat verš „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svaté-
ho?“ (Sk 19,2) Dopoledne proběhne přednáška Pavly Petráškové, národní koordiná-
torky charismatické obnovy, na téma V moci Ducha. V odpolední části si účastníci 
budou moci vybrat jeden z nabízených workshopů. Ty budou zaměřené jak na kate-
chezi dětí, tak na evangelizaci „dovnitř“, tedy především uvnitř farnosti. 

Workshopy pro katechezi dětí budou následující:  

 Jak podporovat v dětech dobrý vztah sám se sebou a s Bohem? Aneb učení 
zkušeností pomocí dramatické výchovy. 

 Jak mluvit s dětmi, aby nám rozuměly? 

 Smrt – přirozená součást našeho života, ale jak s ní žít? 
Mezi workshopy pro evangelizaci ve farnosti bude nabídnuto: 

 Prezentace Modliteb matek a Modliteb otců. 

 Mládež z kutnohorské farnosti představí způsob, jak může mládež ve farnosti 
pomáhat s pastorací dětí (povídání o družinách Concordia a Sluneční kmen). 

 Debata s Pavlou Petráškovou (nejen) na téma hlavní přednášky. 
Součástí semináře bude mše svatá v poledne a na ni navazující oběd v restauraci 

Nového Adalbertina. Akce se koná pod záštitou generálního vikáře Mons. Jana Pa-
seky. Přihlášku naleznete na webu bihk.cz/evangelizace v části Chystané akce nebo 
je možné se hlásit u Ludmily T. Soukalové (tel.: 724 129 887,  
e-mail: soukalova.ludmila@dihk.cz). 
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Diecézní kalendáře na rok 2023 
Na příští rok připravilo biskupství královéhradecké kalendář s recepty z klášterních 
kuchyní. Od 11. září bude k dostání v kostele svatého Jakuba za doporučenou cenu 
80 Kč.  

Sběr starých brýlí 
Po čase obnovujeme sběr starších dioptrických brýlí. Pokud 
máte doma takové, které už nepoužíváte, přineste je do sa-
kristie kostela svatého Jakuba. Nashromážděné brýle předá-
me do pražské prodejny Čočkyshop, která je zapojena do 
mezinárodního programu Lions recycle for sight. Brýle se 
přes něj dostanou na různé humanitární akce v zemích třetí-
ho světa, kde najdou nové vděčné majitele: získají je ti, kdo 
si nové brýle nemohou dovolit a kvůli zhoršenému vidění se 
jim již tak drsné životní podmínky ještě zhoršují.  

Úklid farního kostela 
Děkuji všem, kdo se přihlásili k obnoveným službám na úklid kostela svatého Jaku-
ba. Vzhledem k tomu, že řada dobrovolníků se mi hlásila ústně při náhodných se-
tkáních, prosím všechny, aby si zkontrolovali, že jim dorazil e-mail s podrobnostmi 
a rozpisem služeb. Pokud e-mail nenajdete a do úklidu se chcete zapojit, ozvěte se 
mi prosím co nejdříve na e-mail annahylska@seznam.cz nebo sms zprávou na tele-
fon 731 598 862.  Anna Hylská 

https://www.bihk.cz/evangelizace
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Návrat zvonů se blíží 
Svatobarborské zvony Ludvík a Michal se pomalu začínají těšit na svůj návrat do 
věže bývalé jezuitské koleje. Ve věži je vše připraveno, zvonová stolice je opravena. 
Zvony jsou stále v nizozemském Astenu, v péči 
zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška. 
Menší Michal je již v provozuschopném stavu, jeho 
obnova proběhla podle plánu, vytlučení zvonového 
věnce bylo postupně zaplněno novými vrstvami 
zvonoviny. Komplikace, které provázely opravu 
Ludvíka, se již také podařilo vyřešit: trhlina, která 
se ukázala být větší, než naznačovala první pro-
hlídka, je v tuto chvíli zacelena. U velkého zvonu se 
nyní čeká na dokončení obnovy jeho příslušenství: 
zvonové hlavy a tzv. rohatin, kovových ložisek, kte-
rými je zvon zavěšen na zvonovou stolici. Jelikož 
se jedná v podstatě o dokončovací práce, vyjednává se v tuto chvíli již přesný termín 
přivezení zvonů do Kutné Hory a jejich zavěšení k osiřelému zvonu Barbora. Vše 
tedy nasvědčuje tomu, že již zkraje podzimu bychom se mohli dočkat vytouženého 
souzvuku všech našich zvonů.   

Restaurátor pracuje na obnově oltářních pláten 
Třešinkou na dortu rozsáhlé opravy farního kostela svatého Jakuba, financované 
z dotace Integrovaného regionálního operačního programu, je restaurátorská obno-
va oltářních pláten. Během jara se podařilo úspěšně dokončit výběrové řízení na 
tyto práce a od června má obrazy Stětí svatého Jakuba (třetí čtvrtina 18. století,  
F. X. Palk) a Nejsvětější Trojice (1734, jedno z posledních děl Petra Brandla) v péči 
Roman Ševčík ve své dílně v Přelouči. Jeho úkolem je nyní napravit nejen stopy ča-
su, ale také důsledky některých nepovedených zásahů z předchozích úprav 
(naposledy k nim došlo v době válečné obnovy kostela v minulém století). Termín 
dokončení restaurátorských prací je posunut na konec kalendářního roku, 
s osazením obnovených pláten můžeme počítat do začátku jara 2023. 

Parkovací automat u kláštera svaté Voršily 
Parkoviště u kláštera svaté Voršily provozuje farnost od roku 2017. Doposud byl 
parkovací poplatek vybírán pouze v sezóně prostřednictvím obsluhy. V srpnu letoš-
ního roku byl na místo instalován parkovací automat, jehož prostřednictvím budou 
řidiči platit za parkování celoročně. Zpoplatněna je doba denně od 8:00 do 18:00, 
platit lze v hotovosti i kartou. Na parkovišti je šest míst pro autobusy doplněno stá-
ním pro osobní automobily. Tři místa má pro svou potřebu vyhrazeno církevní gym-
názium, jedno místo charita, jedno místo si pronajímá Centrum duševního zdraví, 
které sídlí v budově Staré fary.  

Běhu pro zvon letos neutečete 
Nejen v souvislosti s obnovou zvonů Ludvík a Michal se vracíme k tradici pořádání 
tzv. Běhu pro zvon, kterou přerušily pandemické roky. Letošní běh bude pátým 
v pořadí a uskuteční se opět při příležitosti posvícení farního kostela, v neděli 
16. října. Jeho případný výtěžek bude věnován do sbírky Zvony pro Barboru.  

Start závodu je naplánován na 14:00, poběží se trasy o délce 10 a 3,5 kilometrů, 
připraven bude také dětský závod pro nejmenší. Podrobnější informace i formulář 
k registraci závodníků najdete postupně na webu khfarnost.cz či u příslušné událos-
ti na Facebooku.  -red- 

-red- 
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Kopie staroboleslavského Palladia ve Svaté Barboře 
Při příležitosti svátku svatého Václava bude v chrámu svaté Barbory opět příležitost 
prohlédnout si kopii Palladia země české. Originál, který je uchováván v poutním 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, podle legendy dostala kněžna 
Ludmila od Metoděje při svém křtu. Tradice mu připisuje zvláštní ochrannou moc 
nad českými zeměmi. Kopie, kterou máme v kutnohorském chrámu svaté Barbory, 
pochází z roku 1708. 

Kostel svatého Jakuba bude otevřený i v září 
I během září zůstane farní kostel otevřený pro návštěvníky, a to vždy od pátku do 
neděle v časech 10:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00.  

S kukátkem si prohlédnete chám svaté Barbory opravdu zblízka 
Chrám svaté Barbory od letošní sezóny nabízí zcela nový rozměr prohlídky. Kukátko 
promění obyčejný zážitek v neobyčejný. S ním 
se dostanete do kontaktu i s takovými detaily 
výzdoby, které by vám kvůli nedokonalosti oka 
zůstaly navždy skryté. Kukátko si jednoduše 
půjčíte u pokladny za drobný poplatek 50 Kč 
a pak už budete jen žasnout: 
 Jaké boty mají apoštolové na hlavním oltáři?  

 A co mají apoštolové na stole?  

 Prozkoumáte výzdobu stropu, který je ve 
výšce 33 metrů.  

 Najdete erb kadeřníků?  

 A najdete pelikána? 
Budete se divit, co všechno chrám ukrývá. 

Dny evropského dědictví 
O víkendu 17. – 18. září bude v Kutné Hoře ve zvláštním režimu přístupná řada pa-
mátek v rámci Dnů evropského dědictví. Naše chrámy (Svatá Barbora, kaple Božího 
těla, Svatý Jakub, kostel Matky Boží Na Náměti, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
Nejsvětější Trojice a gruntecký kostel Nanebevzetí Panny Marie) budou otevřeny 
s dobrovolným vstupným. Za snížené, dobrovolné či symbolické vstupné se dosta-
nete i do řady dalších památkových objektů. Jejich přehled najdete na webu kutna-
hora.cz v sekci Kalendář akcí.  

-red- 

-red- 

-red- 
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Farní knihovna 
Milí přátelé, dnes vám chci představit knihu Z ašramu do kláštera. Autorem je fran-
couzský kněz Jacques Verlinde. Původním povoláním byl nukleární chemik. V mlá-
dí strávil několik let v indickém ašramu a po nečekané konverzi a návratu do Evro-
py přijal kněžské svěcení, řeholní jméno Joseph Marie, získal doktorát z filosofie 
a nyní působí na katolické univerzitě v Lyonu. Spolu se studenty založil ve Francii 
komunitu Rodina svatého Josefa, která se věnuje kontemplaci Svaté rodiny. 

Autor zanechal nadějnou vědeckou dráhu a následoval svého gurua Mahraše 
Makíše nejprve do Španělska a pak do Indie. Guru působil v západní Evropě a zalo-
žil tzv. transcendentální meditaci. V ašramu se Joseph věnoval východní meditaci 
a askezi a byl svým guruem silně ovlivněn. Návrat z této cesty pro něj nebyl jedno-
duchý. V knize hodnotí svou zkušenost s východní mystikou a varuje před těmito 
směry. Popisuje svou nesnadnou cestu osvobozování a očišťování od moci praktik, 
které hraničí s okultismem.  

Kristýna Drahotová 

https://destinace.kutnahora.cz/modules/calendar/
https://destinace.kutnahora.cz/modules/calendar/
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V několika kapitolách autor nejprve objasňuje, co ho vlastně vedlo k rozhodnutí 
vše opustit a věnovat se těmto technikám. Vysvětluje rozdíl mezi křesťanstvím 
a transcendentální meditací, jejíž technika patří k jedné z tradic hinduismu. Touto 
technikou člověk dosáhne jednoduchou, dostupnou a účinnou cestou vyšších úrovní 
vědomí, a to ho dovede k plnému uskutečnění sebe sama i lásce k sobě samotnému. 
Tuto lásku však zakouší v radikálním osamocení.  

Dále se autor věnuje podstatě jógy a ukazuje, že její praktikování není zcela ne-
vinné cvičení, jak by se na první pohled zdálo. Jsou zde vysvětleny některé jogínské 
pojmy, klady i zápory jógy a především pojem křesťanská jóga. Zakladatelem tohoto 
způsobu byl lyonský kněz Monachin, který se pokoušel vtělit křesťanskou víru do 
hinduistického učení, sám však poznal, že jóga nemůže být pokřesťanštěna. Je zde 
uvedeno, jak nám jóga může pomoci v křesťanské meditaci. Protože je díky svému 
dogmatismu odlučitelná od své hinduistické podstaty, umožňuje usebrání, vyprázd-
nění duše, askeze otevírá cestu k ovládnutí smyslů, představivosti a celého myšlení 
dokonalejším způsobem než západní metody. Negativní účinky jógy však převažují. 
Obejde se bez samotného Boha, kombinuje se s autosugescí, předpokládá úplné 
odevzdání se guruovi. Má vedlejší účinky včetně snadnému sklouznutí k použití 
drog za účelem dosažení žádaného účinku při transcendentální meditaci.  

V knize je také vysvětlena podstata buddhismu, hinduismu, zenu a hnutí New 
Age, se kterými se autor na své cestě setkal. Pokud byste se chtěli právě o hnutí New 
Age dozvědět více, právě jsme do knihovny zařadili kritickou studii tohoto hnutí 
v překladu prof. Ctirada V. Pospíšila.  

Tyto a další knihy si můžete vypůjčit na faře v pracovní době farní kanceláře, po 
mši svaté v neděli nebo po dohodě se mnou na telefonu 602 842 013. 

Nabídka knihkupectví v katedrále 
V sedlecké katedrále je možné zakoupit stolní i nástěnné kalendáře s katolickým 
kalendáriem pro rok 2023, dále diáře, a také oblíbený titul Evangelium na každý 
den 2023 – tentokrát s texty  P. Karla Moravce. 

Z široké nabídky literatury pro děti i dospělé dnes vybírám tip pro děti, které se 
seznamují s bohoslužbou, misálky: Misálek pro nejmenší, Misálek pro holky i klu-
ky, Misál pro děti: Když mši rozumíš, tak se nenudíš nebo Nedělní misálek. 

Milena Pfaifrová 

Ze sedlecké farnosti 

Fotografie z udílení svátosti biřmování 
Nejen pro ty, kteří v červnu přijali v sedlecké katedrále svátost biřmování, uvádím 
odkaz na fotogalerii z červnové slavnosti udílení svátosti biřmování v sedlecké ka-
tedrále: eu.zonerama.com/RKFKH-Sedlec. 

Fotogalerie je zaheslována. Heslo získáte u mě na telefonu 731 604 760 nebo 
Michala Hoskovce na telefonu 731 402 307. Prosím, volejte v pracovní době a heslo 
nešiřte. Pokud ještě někdo chce nabídnout své fotky, může také volat. 

Změna bohoslužeb 
Se začátkem září se v sedlecké farnosti mění pravidelný pořad bohoslužeb ve všední 
dny. V úterý zůstává večerní mše svatá v 18:00. Ve středu budou mše svaté v Malíně 
od 18:00, ve čtvrtek ranní v 7:00 v Sedlci. Každý druhý čtvrtek v měsíci bude mše 
svatá slavena také od 18:00 na Kaňku. V pátek zůstávají mše svaté od 16:00 v Zábo-
ří nad Labem. Ve středu 14. září bude od 19:00 do 20:00 v kapli v sedlecké katedrá-
le adorace za Ukrajinu 

Rubriku sedlecké farnosti připravila Ludmila Cinerová 

https://eu.zonerama.com/RKFKH-Sedlec
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Církevní mateřská škola svatého Jakuba  

Církevní gymnázium během léta 

Barbora Křivohlavá 

Pro děti z církevní mateřské školy jsou dveře školky otevřené i během čtyř týdnů 
o prázdninách. V tomto prázdninovém čase jsme s dětmi putovali za hranice naší 
republiky. Děti si vyrobily 
pas, aby mohly vycestovat. 
Do pasu si pak kreslily ra-
zítka a vlajky států, které 
společně navštívily. 

My, učitelky, jsme kromě 
toho věnovaly čas přípravě 
nového školního roku a mě-
ly jsme čas vzdělávat také 
samy sebe. Díky Eduzměně 
jsme mohly strávit tři nabi-
té dny letní školy, jíž téma-
tem byla individualizace ve 
vzdělávání. Bylo příjemné 
strávit čas s ostatními peda-
gogy z celé republiky. Po-
slední den letní školy jsme 
pozvaly učitelky mateřských 
škol do naší školky. Společ-
ně jsme prožily příběh 
o motýlovi a paní učitelky 
z jiných školek si mohly na 
vlastní kůži vyzkoušet peda-
gogiku Franze Ketta. Velkou 
inspirací pro ně bylo také 
prostředí jednotlivých tříd 
a způsob, jakým u nás pra-
cujeme s fotografiemi. 

Věnovaly jsme také čas 
přípravě oslav desátého vý-
ročí vzniku školky. Všechny 
vás na ně srdečně zveme, 
přijďte s námi slavit. 

V tuto chvíli také hledáme výpomoc do školkové kuchyně. Naše paní kuchařka je 
na několik týdnů v pracovní neschopnosti, a tak bychom potřebovaly člověka, který 
by chystal dětem svačinky a připravoval obědy, které dovážíme ze školní jídelny. 
Jedná se zhruba o šest hodin práce denně, nabízíme spolupráci na dohodu o prove-
dení práce. V případě zájmu mě kontaktujte na telefonu 728 569 742. 

Oproti jiným rokům, kdy na gymnáziu v červenci a srpnu panuje velký klid, chodby 
jsou ztichlé, učitelé čerpají sil na dovolených a provozní zaměstnanci ve svém tem-
pu pokračují v práci, byly ty letošní prázdniny jiné. Chodby vyjma víkendů neztichly 
ani na chvíli, škola byla denně otevřená a navštěvovaná dětmi. Tentokrát ukrajin-
skými. V druhé polovině června jsme otevřeli dvě adaptační skupiny, kde se pod 



 

  

Marie Knappová 

Oblastní charita Kutná Hora  

Marcela Mommersová 

Milostivé léto II 
Státem legislativně podpořená akce Milostivé léto II umožní konkrétně definované 
skupině dlužníků zbavit se závratně vysokých úroků, exekučních poplatků a dalších 
sankcí, o které se v průběhu času navýšil jejich původní dluh a které některým 
téměř znemožňují výhled na jeho splacení. Možnost využít milostivého léta má svá 
pravidla, ve kterých nemusí být úplně jednoduché se zorientovat. V kutnohorské 
charitě se můžete s dotazy obrátit na Občanskou poradnu v Kutné Hoře, ve Zbrasla-
vicích a ve Zruči nad Sázavou.  

Se svými dotazy můžete volat na telefonní čísla 733 741 939 nebo 734 823 998. 
Můžete nám také napsat email na pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz nebo přes 
kontaktní online formulář na našich webových stránkách kh.charita.cz. 

vedením Martiny Uttendorfské, ukrajinských učitelek a pomocníků z řad dospělých 
studentů učily děti češtinu a připravovaly se na vstup do českých škol. Odpoledne 
trávily venku, převážně formou her a aktivit volného času připomínající příměstský 
tábor. V závěru prázdnin navštívily sedleckou katedrálu a kostnici a také vyrážely na 
procházky a výlety. 

My, učitelé, jsme čerpali sil na dovolených, ale zároveň každý přispěl svou troš-
kou do mlýna a připravovali jsme nový školní vzdělávací program. Jedná se o závaz-
ný dokument, kterým škola naplňuje státní požadavky na úroveň gymnaziální výuky 
a sama do něj vkládá vlastní invence tak, aby výchova a vzdělání studentů na našem 
gymnáziu úspěšně vedly k cíli. Tím jsou pro nás vzdělaní mladí lidé, zakotvení 
v křesťanských hodnotách, kteří si v 21. století zahlceném informacemi dokáží pora-
dit: systematicky se učit, třídit informace, zpracovávat studijní texty, aby byli kvalit-
ně připraveni pro navazující studia na vysokých školách. 

Z hlediska personálního obsazení došlo k několika změnám. Od srpna je ředite-
lem školy Radek Holeček, dřívější zástupce ředitele, který patří zrovna mezi ty méně 
odpočaté zaměstnance a patří mu velký dík za spoustu práce. Vedení školy je nyní 
posíleno o další zástupkyni ředitele Lucii Čechalovou. Přijali jsme novou kolegyni 
na angličtinu, Marii Chovanovou, a pro velký zájem jsme rozšířili konzultační hodi-
ny školní psycholožky Terezy Koutné. 

V přípravném týdnu na konci srpna se ve škole konalo setkání učitelů církevních 
škol královéhradecké diecéze. Po společné mši svaté jsme vyslechli přednášku Mar-
tiny Běťákové z MŠMT na téma Dobrá škola a téma jsme dále rozvíjeli ve skupin-
kách záměrně namíchaných podle zaměření učitelů, ale napříč školami. 

Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili školní rok mší svatou společně s Církevní mateř-
skou školkou svatého Jakuba. 

V nejbližší době chystáme projekt pro studenty primy, kteří pojedou na Dny po-
znávání utužit nový třídní kolektiv. V neděli 11. září od 14:30 do 18:00 pak zveme 
všechny absolventy a nadšence z řad studentů na Piknik na klášterní zahradě, který 
již tradičně pořádá spolek absolventů Ursulus, tentokrát dokonce se školním parla-
mentem. Na podzim se všichni můžeme těšit na výstavu o židovské dívce Anne 
Frankové, která je známá pro svůj deník z doby, kdy se s rodinou skrývala před na-
cisty. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Institutem terezínské iniciativy a bude ve-
řejně přístupná v prostorách školy. Podrobnější informace vám zprostředkujeme 
včas. 

Všem studentům, učitelům i rodičům přejeme do dalšího školního roku pevné 
nervy a mnoho sil. 

09 
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Napsali jste... 

Škatulata, hejbejte se 
Výměna kněží ve farnostech královéhradecké diecéze tuto hru opravdu připomínala. 
Jak jsme se měli možnost dozvědět, své působiště změnilo asi dvacet kněží. Zprávu 
o tom dostali, jak přiznal otec Vladislav, na apríla, což chvilku svádělo k domněnce, 
že to není pravda. Je to pravda. A tak se po dalších čtyřech měsících se záměr stal 
skutkem. Nastal čas loučení a čas vítání.  

V neděli 24. července, při slavení poutní mše ke Svatému Jakubu a při farním 
dnu, jsme se rozloučili s otcem Janem Uhlířem a on s námi. Při mši svaté děkoval za 
to, čím jsme se za patnáct let společného soužití navzájem obdarovávali. Naše far-
nost byla obdarována viditelným oživením, náročnými opravami kostelů, vznikem 
církevní mateřské školky, novým zvonem i křížem na věži Svatého Jakuba, pravidel-
ně konanými kurzy Alfa…  Myslím, že nikdo z farníků nemůže říci, že by na něj otec 
Jan neměl čas v okamžiku, kdy ho skutečně potřeboval. Mnozí budou rádi vzpomí-
nat na jeho cykločundry s mládeží, na sportovní výkony při Běhu pro zvon, jiní na 
duchovní obnovy ve Slavoňově či jiné aktivity. To všechno se mohlo dařit i díky tý-
mu profesionálních pracovníků farnosti i týmu dobrovolníků. Díky týmům, o které 
se snažil poctivě pečovat, inspiroval je k práci. Mše na rozloučenou měla krásný 
a v podstatě radostný průběh, včetně závěrečné perníkové cesty Via Pardubice. I na 
farním dnu ve voršilské zahradě se měli všichni dobře a každý si mohl najít něco 
dobrého na zub i něco dobrého pro duši, ať už z připraveného programu nebo jen 
z „obyčejného“ popovídání se známými. Rozloučit se přišlo opravdu hodně lidí, není 
možné zachytit všechno nebo dokonce lidi vyjmenovat. Pro tuto chvíli to není pod-
statné.  

Dozvuk loučení mohli někteří z nás prožít i díky internetu při přenosu mše svaté 
z Pardubic, kde byl otec Jan v neděli 7. srpna uveden do funkce duchovního správce 
generálním vikářem Mons. Janem Pasekou, srdečně přivítán pardubickými farníky, 
doprovázen nejen rodiči, ale i kutnohorským perníkovým koněm. Úsměvy na tvá-
řích farníků otevřely cestu k srdci.  

O týden později se loučila farnost v Ústí nad Orlicí se svým duchovním správcem 
Vladislavem Brokešem, který zde prožil sedmnáct let své služby. Prostřednictvím 
internetu bylo možné nahlédnout, že celý scénář loučení se velmi podobal našemu 
loučení s otcem Janem. Už to samo dávalo naději, že si můžeme navzájem dobře 
rozumět.  V neděli 21. srpna při mši svaté uvedl Vladislava Brokeše do funkce kut-
nohorského arciděkana pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Abychom nebyli nic 
dlužni farníkům v Ústí nad Orlicí, i oni mohli sledovat přenos z uvítací mše ve virtu-
álním prostoru. A nejen oni, i členové Hnutí Fokoláre, do něhož otec Brokeš patří. 
I přes nepřízeň počasí se vydařilo setkání u kávy a něčeho na zub v prostorách arci-
děkanství, otec Vladislav byl k dispozici pro rozhovory a ke vzájemnému seznámení. 
Jak přiznal, neseznamuje se jen s námi lidmi a s celým provozem fary, ale učí se 
orientovat i ve městě jako takovém, neboť Kutnou Horu znal dosud v podstatě jen 
z výletů. Protože s přeložením nepočítal, nemůže se ze začátku ještě pro naši farnost 
plně nasadit, my tedy máme skvělou příležitost darovat mu své porozumění a trpěli-
vost, aby u nás byl rád. 

Změna duchovního správce je všestranně náročná záležitost. Duch svatý vane, 
kudy chce. Vzájemně si vyprošovat jeho dary můžeme kdykoliv a kdekoliv.  

Součástí kutnohorského farního dne bylo i představení Větrné pohádky Teátru 
Pavla Šmída. Většině dospělých účastníků tento skvost unikl. Dětem však nikoliv, 
ačkoliv u těch nejmenších se rodiče domnívali, že z toho nemohou moc pobrat. Po-
hádka začínala písničkou: „Duj, duj, duj, duj, duj, větře, duj. Vítr když fučí, slzí 
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Marie Macková 

Chaloupka družiny Concordia 
Letošní chaloupka se nesla ve stylu cesty do minulosti, konkrétně do druhé poloviny 
minulého století. Putovaly jsme po stopách dědečka Antonína a spolu s ním jsme 
prožívaly události jako srpen 1968, kterým nás příběh začínal, výbuch jaderné elek-
trárny v Černobylu, fronty na banány, cestu do Jugoslávie a nakonec vylepování 
protikomunistických plakátů a sametovou revoluci. K tomuto tématu nám poslouži-
ly nejen vzpomínky našich (pra)rodičů a dětský kreslený seriál o dějinách českého 
národa, ale i rozhovor s Jendou Uhlířem, který nám povyprávěl o tom, jak jako malý 
kluk prožíval komunismus, sametovou revoluci a následující „divoké devadesátky“. 
Kromě Jendy Uhlíře nás během chaloupky tradičně navštívil i Pavel Jäger, který si 
nakonec, k velké radosti všech účastnic, zahrál nového prezidenta Václava Havla. 
Celkově si myslím, že se letošní chaloupka povedla, v mnohém obohatila jak účast-
nice, tak i nás vedoucí a mimo jiné utužila i vztahy mezi námi, za což jsme vždy vel-
mi rády. 

Dětský příměstský tábor v klášteře 
V týdnu od 15. do 19. srpna probíhal již tradičně v prostorách církevního gymnázia 
příměstský tábor farnosti. Letos se tábora účastnilo dohromady devatenáct dětí 
a osm vedoucích. Na táboře se nejen zpívalo, modlilo a probíhala katecheze, ale sa-
mozřejmě táboru nechybělo ani téma. Letošní účastníci měli za úkol chytit yettiho 
aneb sněžného muže, který se v době tábora pohyboval po centru Kutné Hory. 

Táborníci museli společnými silami vy-
řešit mnoho mnohdy komplikovaných úko-
lů, dokonce prošli i intenzivní sportovní 
průpravou či měli praktickou pátrací akci 
po Kutné Hoře. Úkol se nakonec podařilo 
splnit, yetti byl uloven, odvezen do labora-
toře profesora Ikebany a podrobně pro-
zkoumán. Expertiza potvrdila, že se jedná 
o nový druh sněžného muže. Profesor Ike-
bana nám za odměnu přivezl od Nepálců 
polárkové dorty a diplomy za skvělou práci. 
Ještě s ústy špinavými od zmrzliny jsme 
začali přemýšlet, jaké téma nás bude čekat 
na příštím „příměšťáku“. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na táboře podíleli. Děkujeme rodi-
čům za důvěru a štědrost, kterou projevili 
finančně nebo dary v podobě nejrůznějších 
dobrot, dobrovolníkům z farnosti, kteří při-
pravili vynikající obědy, za duchovní pod-
poru všem, kdo se modlili. Neradi bychom 
na někoho zapomněli. A proto prosím tímto 
všichni přijměte náš velký dík. Těšíme se 
zase za rok! 

nám oči, když vítr fouká, zavoní louka.“ Druhý den, jedna z maminek foukala na 
talíři polévku. Z dvouleté pusy se ozvalo: „Duj, duj, duj…“ Tak nezapomeňme, i když 
trochu slzí oči, prosit, aby Duch svatý vanul a třeba i zadul, aby se zas a znova rozvo-
něla louka.  

Alžběta Veronika Cinerová  

Dana Brandejská  
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Spolčo mladší mládeže v Rokytnici nad Jizerou 
Ve dnech 21. až 24. srpna se naše mladší farní spolčo vydalo na letní táboro-
vé setkání do Krkonoš, na faru v Rokytnici nad Jizerou. I přes hrozby nepříznivého 
počasí se nám podařilo zajít do krásné pří-
rody: v pondělí a úterý jsme absolvovali 
výšlap na Ručičky a také jsme zašli 
k Huťskému vodopádu. Turistika touto 
nádhernou přírodou byla i přes mírné deš-
ťové přeháňky velmi povznášející.  

Tématem celého setkání byl svět bájné 
Narnie spisovatele C. S. Lewise, konkrétně 
příběh z knihy Princ Kaspian. Propojení 
s křesťanskou vírou, odvahou a odhodláním 
jsme sledovali po celou dobu. Nechyběl du-
chovní program, který nás provázel každým 
dnem, ranní modlitbou v kostele počínaje, 
večerní adorací konče. Prožili jsme i mši 
svatou, kterou s námi slavil náš nový du-
chovní správce, pan arciděkan Vladislav 
Brokeš. Po mši jsme se sešli před farou na 
opékání buřtů a mohli jsme si s panem farářem i důkladně popovídat, za což mu 
moc děkujeme. Poděkování patří také organizátorkám a tvůrkyním programu celé-
ho setkání, Elišce Šustkové a Josce Pazderové.  

Slavíme Dobu stvoření 
Od května 2020, kdy papež František vyhlásil Rok encykliky Laudato si, se snažíme 
alespoň občas na poslání vyplývající z této encykliky vzpomenout a využít k tomu 
události, které sdílíme s dalšími křesťany. I když už jsme ve Zpravodaji nějaké infor-
mace k tomuto tématu měli, i já sama se k nim musím vracet, abych se neztratila 
v záplavě jiných.  

Doba stvoření. O co se jedná? Ve dnech 1. září až 4. října věnují křesťanské církve 
v ekumenickém společenství několik týdnů oslavě Božího jednání ve stvoření. Toto 
období je ohraničeno Světovým dnem modliteb za péči o stvoření a dnem památky 
svatého Františka z Assisi. Během této doby se křesťané nejrůznějších tradic shro-
mažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křes-
ťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných 
dobrovolníky, od modlitebních setkání přes besedy po společný úklid zeleně. 

Světový den modliteb za péči o stvoření je mezinárodní den slavený 1. zá-
ří, zaměřený na životní prostředí. Slaví se v křesťanských církvích: v pravoslavné od 
roku 1989, kdy ho vyhlásil tehdejší ekumenický patriarcha Demetros I., 
v katolické od roku 2015. Katolická církev se přidala poté, co tento den v srpnu 2015 
v návaznosti na svoji encykliku Laudato si vyhlásil papež František.  

A co my s tím? Většina rodin je ráda, když prvního září stihne školní mši a zvlád-
nout všechno, co je se začátkem školního roku spojené. Tento významný den se nám 
tedy trochu ztrácí. Kromě toho se na nás valí spousta negativních zpráv a nových 
těžkostí: pandemie, válka, energetická krize, inflace, migrace a klimatické katastro-
fy. Co s tím jedinec zmůže? Dobrá zpráva je, že Doba stvoření je vyhlášena na obdo-
bí delší než jeden den, a koneckonců naše modlitba za společný domov nemusí být 
přísně vázána na jediné období v roce a každý si může najít svůj způsob.  

Každý může Boha chválit, znovu a znovu obnovovat důvěru v Něho, zamýšlet se 
sám nad sebou a přiložit ruku k dílu tam, kde právě je. Laické hnutí Žít Laudato si 

Michal Šramko 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dny_a_roky
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantinopolsk%C3%BD_patriarch%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Demetros_I.&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)


 

  

Rozhovor s P. Vladislavem Brokešem 

Duchovním správcem našich 
farností je P. Vladislav Brokeš 
od 1. srpna letošního roku. I ve 
svém nabitém programu si 
našel čas, aby zodpověděl 
otázky pro tento rozhovor, 
alespoň lehce se nám předsta-
vil a přiblížil svůj pohled na 
různé aspekty svého působení. 
Budiž tento text závdavkem 
pro další setkání a bližší se-
známení s každým členem na-
šich farností osobně  .  

Otče, jak byste se představil, co 
byste rád, aby o vás farníci hned 
od začátku věděli?  
Pocházím z malé vesničky u Chocně, kte-
rá se jmenuje Kosořín, a vyrůstal jsem se 
třemi sestrami ve věřící rodině. Mám 
krásné vzpomínky na dětství, které jsem 
prožil hodně s tatínkem pracemi kolem 
domku. Právě tento vztah v rodině mi 

pomohl vykročit do života s určitou dáv-
kou vnitřního pokoje a radostí. Možná 
proto mi na vztazích hodně záleží a při-
znám se, že si představuji farnost, církev, 
jako duchovní rodinu, která je širší než ta 
biologická a hlavně je vedena Božím du-
chem. Fascinuje mě žalm z liturgie Zele-
ného čtvrtku: „Kde je opravdová láska, 
tam přebývá Bůh.“ Takže radostný  
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na svých stránkách uvádí: Za základní ekologické jednání považujeme modlitbu. 
Můžeme prosit: „Otče, daruj nám svého Ducha, abychom rozvíjeli svůj vztah ke 
stvoření. Ať tě tím, jak stvořeného světa užíváme, chválíme.“  

Přála bych si, aby se nám to dařilo.  

Žalm 65 
Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby. 
K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. 
Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. 
Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. 
Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. 
Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň,  
Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek, 
jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou, 
jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. 
Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin,  
tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. 
Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš.  
Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči: 
zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou,  
žehnáš tomu, co z ní raší. 
Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost, 
kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly. 
Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.           

Marie Macková 



 

  

a spokojený bývám, když se nám daří 
tuto lásku v životě uskutečňovat. 
 
Jaká byla vaše cesta ke kněžství? 
Dokážete konkrétně popsat proces 
nebo okamžik vašeho rozhodnutí 
stát se knězem? 
Jak jsem už zmínil, rodina mi byla opo-
rou, a  zároveň jsem se stal ministran-
tem. Když se pohybujete v presbytáři 
a sloužíte Bohu, máte velkou možnost, že 
se na vás Hospodin obrátí a pozve vás 
k následování. Ve společenství mládeže 
jsem prožíval hezké vztahy a přiznám se, 
že jsem uvažoval o manželství. S jednou 
dívkou jsme se za povolání modlili a ona 
řekla zajímavou prosbu při jedné adoraci 
v centru mládeže v Příchovicích. Pane, 
jsem svobodná k hledání tvé vůle. Prosím 
tě, ukaž mi cestu. Uvědomil jsem si, že 
jsem Pána Boha nikdy takto neprosil, tak 
jsem tuto modlitbu v srdci zopakoval. Za 
šest týdnů jsem podával přihlášku do 
semináře. Od té doby mohu říci, že přes 
všechny svoje limity i slabosti jsem nikdy 
nelitoval a Pán Bůh se postaral opravdu 
o dobrodružný život s ním i lidmi, které 
mi poslal do cesty. 
 
Patříte do Hnutí Fokoláre 
(nazývané také Dílo Mariino). Čím 
je vám blízká jeho spiritualita 
a poselství? Čím je podle vás 
schopné oslovovat a proměňovat 
dnešní svět?  
V choceňské farnosti tuto spiritualitu 
objevila mládež a mladé rodiny ještě za 
totality a snažili se inspirovat myšlenka-
mi zakladatelky Chiary Lubichové. Byl 
jsem osloven jejich způsobem života 
i vzájemnou pomocí, kterou jsem mohl 
zvenku pozorovat. Mezi farníky patřil 
například Josef Lux a mnoho dalších 
zajímavých osobností. Viděl jsem, jak se 
snaží žít evangelium uprostřed světa, 
zvláště je oslovovalo evangelijní „kde 
jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam 
jsem já uprostřed nich“.  

Všechny řády a hnutí vznikly v církvi 
pod vedením Ducha svatého, když jejich 

zakladatel nebo zakladatelka lépe pocho-
pili nějakou větu z Písma, která byla ak-
tuální pro určitou dobu. Ve dvacátém 
století vzniklo mnoho charismat a komu-
nit, které otevíraly především laikům 
intenzivní způsob života ve společenství. 
Myslím si, že i dnes Hnutí Fokoláre a jiné 
spirituality oživují a uzdravují církev ze-
vnitř.  

Určitě všichni usilujeme o naplnění 
Ježíšových slov v našich životech, a když 
žijeme vzájemnou lásku, Ježíš je duchov-
ně přítomen s námi. Našemu životu, ro-
dinám i farnostem dává světlo, které in-
spiruje a posouvá nás dál. 
 
Jaká je vaše úloha v tomto hnutí? 
Znamená to něco konkrétního pro 
naše farnosti? 
Vzhledem k tomu, že jsem během svých 
studií odešel po druhém ročníku do  
Loppiana v Itálii, formační školy Díla 
Mariina, kde jsem nakonec zůstal pět let, 
můj život začal být spjatý s formací kněží 
v rámci tohoto hnutí. V loňském roce 
jsem byl jmenován prezidentkou Hnutí 
Focolare Margaret Karram zodpovědným 
za jednu větev kněží na celosvětové úrov-
ni. Jedná se asi o tisícovku kněží ze všech 
koutů světa. Zároveň jsem z titulu této 
funkce v Generálním konziliu tohoto 
hnutí. Dříve tato role byla spojená 
s životem v Římě, v posledních letech nás 
biskupové nemohou pouštět na několik 
let do zahraničí, tak to děláme v rámci 
naších pastoračních povinností. Z tohoto 
důvodu budu muset občas odcestovat do 
zahraničí nebo být připojený přes inter-
net na kongresy od nás z farnosti.  

Věřím, že i vy, mí noví farníci, pocítíte 
pozitivní dopady této služby, která je pro 
mě osobně velmi náročná, ale důležitá 
pro můj duchovní život a o zkušenosti 
z ní se budu s vámi dělit. Alespoň tak 
jsem to dosud prožíval. Dokonce i tyto 
řádky píši v polední pauze na jedné pora-
dě v Castelgandolfo, kam jsem odjel na 
čtyři dny. Snažím se tedy pracovat na 
všech frontách a je to opravdu dobro-
družství. 
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Jaké jsou vaše osobní dary? Co 
byste v rámci své služby našemu 
společenství rád nabídl a rozvíjel? 
To je vskutku těžká otázka. Nicméně sna-
žím se být člověkem otevřeným a naslou-
chajícím. Ve farnosti je mnoho rozjetých 
aktivit a jsou zde velké projekty jako Sva-
tá Barbora, klášter, školka... Myslím si, 
že vše by mělo směřovat k jednomu cíli,  
k budování Božího království a společen-
ství církve. Že s tím souvisí i mnoho věcí 
z praktického života, nekonečných jedná-
ní a schůzek, s tím samozřejmě počítám. 
Jak jsme byli pozváni a vybídnuti pape-
žem Františkem poslední synodou, chtěl 
bych s vámi všemi jít společně. Rád bych 
s vámi tedy ušel kus cesty pod vedením 
nejvyššího Pastýře. 
 
Jak se zatím cítíte na Kutnohor-
sku? Je něco, co vás tu překvapilo 
nebo zaskočilo?  
Duch svatý mě zavál do končin, které 
opravdu neznám a přiznám se, že jsem 
nadšený. Jak říkali moji přátelé… Kutná 
Hora je krásná. Byl jsem krásně přijat 
vámi farníky i spolupracovníky. Nemohu 
říci, že by mě něco překvapilo či zaskoči-
lo (možná, že tu není garáž  ). Ale pře-
devším mě zatím vše potěšilo. 
 
Je něco, na co se v Kutné Hoře ob-
zvlášť těšíte nebo z čeho máte oba-
vy? 
Těším se na nové společenství farníků, 
které je rozmanité jak věkově tak pova-
hově. Rád bych navázal na vše dobré 
mých předchůdců, zvláště otce Jana, kte-
rý zde vyoral hlubokou brázdu. Jediná 
obava je, abych naplnil poslání, které od 
nás Pán očekává, ale zároveň vše vklá-
dám do Jeho milosrdenství. 
 
Chápu, že se asi v začátku svého 
zdejšího působení snažíte o otevře-
ný a možná trochu pozorovací pří-
stup, přesto, máte už nějaké plá-
ny, představy, očekávání od času 
a prostoru, který tu nyní před vá-
mi leží? 

 Máte pravdu, snažím se o otevřený po-
zorovací přístup a vše ostatní postupně 
přichází. Budu pracovat. Budu pracovat 
společně s vámi na vztazích i rozjedna-
ných projektech a jediným plánem je 
Evangelium našeho Pána, vše ostatní 
jsou jen plány lidské, které se mohou 
lehko rozpadnout. Když jsem odcházel 
z předchozích farností a bilancovali jsme 
oněch sedmnáct let, bylo tolik věcí, na 
které bychom nikdy ani nepomysleli, že 
je lze vybudovat a dotáhnout do konce, 
takže se těším na to, co si pro nás Bůh 
připravil v Kutné Hoře. 
 
A jaká očekávání máte od svých 
farníků? 
Těším se na setkání s každým z farníků 
a věřím, že budeme všichni na společné 
cestě za Pánem v plném nasazení pro 
Boží království. Přál bych si, abychom 
naplnili očekávání, které má od nás Je-
žíš. Tedy milosrdenství, lásku a nadšení. 
Očekávám také, že se farníci nepohorší, 
pokud mne potkají na kraji města ve 
sportovním nebo na kole, protože spor-
tuji velice rád. 
 
V Ústí nad Orlicí jste sloužil u kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. 
Kým je pro vás Maria? A jaký má-
te vztah ke „kutnohorským“ svět-
cům, apoštolu Jakubovi a svaté 
Barboře? 
Jak už zaznělo, Hnutí Fokoláre se nazývá 
Dílo Mariino. Moje osobní spiritualita je 
tedy úzce spjatá s Pannou Marií, která je 
především ženou, která byla schopna 
Bohu říci ano. Její odevzdanost Bohu 
umožnila záchranu tohoto světa. Jedná 
se tedy o spiritualitu spojenou s Marií, 
která žila a pracovala celou svojí duší 
a celým svým životem pro Boha. Velmi  
mě také oslovil kostel Na Náměti, který 
je Panně Marii zasvěcen. A ty „hlavní“ 
kutnohorské světce – Jakuba a Barboru 
– jsem si oblíbil okamžitě při vstupu do 
kostelů, které nesou jejich jméno. Je to 
láska na první pohled. 
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Ne 04. 09. Pouť v Chlístovicích (7:30 – kostel sv. Ondřeje) 

Ne 04. 09. Posvícení v Hraběšíně (11:00 – kaplička u lesa) 

Út 06. 09. 
10. výročí založení Církevní mateřské školy sv. Jakuba  
(15:00 – mše svatá v kostele sv. Jakuba) 

St 07. 09. Jednání pastorační rady farnosti (19:00 – arciděkanství) 

Čt 08. 09. Svátek Narození Panny Marie (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 08. 09. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

So  10. 09. Seminář o evangelizaci v Hradci Králové 

So  10. 09. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

 10. – 23. 09. 
P. Vladislav Brokeš na konferenci v Římě,  
zastupuje P. Vít Horák 

Ne 11. 09. Posvícení na Nové Lhotě (11:00 – kostel sv. Jana Křtitele) 

Ne 11. 09. Piknik studentů a absolventů CG (14:30 – klášterní zahrada) 

Ne 11. 09. Pouť na Roztěži (15:00 – kaplička Panny Marie) 

Út 13. 09. Zahájení výuky náboženství (16:00 – mše svatá u Matky Boží) 

St 14. 09. Adorace za Ukrajinu (po mši u Sv. Jakuba a od 19:00 v Sedlci) 

Čt 15. 09.  Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

 17. – 18. 09. Dny evropského dědictví 

Ne 18. 09. Sbírka na církevní školství 

 18. – 20. 09. Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově 

St 21. 09. 
Kavárna s překvapením: Thajsko očima cestovatele 
Vítka Štrupla (19:00 – arciděkanství) 

Čt 22. 09. Začátek kurzu Alfa (19:00 – arciděkanství) 

Čt 22. 09. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 24. 09. Setkání hornických měst a obcí ČR (10:00 – mše u Sv. Barbory) 

So 24. 09. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

 24. – 28. 09. Výstava kopie Palladia země české v chrámu sv. Barbory 

Ne 25. 09. Pouť v Malešově (7:30 – kostel sv. Václava) 

St 28. 09. Slavnost sv. Václava (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 29. 09. Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové 

So 01. 10. Fatimská pobožnost (7:20 – kostel Matky Boží) 

Ne 02. 10. Při mši svaté zazpívá chrám. sbor z Trnavy (9:00 – Sv. Jakub) 

Kalendář akcí 


