
 

  

Drazí farníci, milé sestry a bratři, 
do rukou se vám dostává nové číslo farních novin, které přináší důležité informace 
ze života našich farností. Největší událostí, kterou jsme mohli v uplynulé době pro-
žít, byla oslava Narození našeho Pána Ježíše Krista. Závěr doby adventní se nesl 
v duchu velké nemocnosti. Po rozhovoru s některými z vás vím, že vám chyběla 
účast na svátečních bohoslužbách. Rád bych vás všechny ujistil, že jsme byli spojeni 
v modlitbě. Na druhou stranu o Vánocích, jako tradičně, přišlo do kostela velké 
množství lidí, kteří běžně do společenství farnosti nepřicházejí, ale cítí zde přijetí. 
Chci tedy poděkovat všem, kdo jste se na oslavách podíleli. Mnoho lidí připravovalo 
naše kostely úklidem a výzdobou, hudebníci a varhaníci připravovali duchovní hud-
bu, kostelníci, ceremoniáři a ministranti se věnovali přípravě liturgie. Všichni jsme 
se snažili vytvořit láskyplné prostředí pro přijetí každého. Za váš čas, ochotu i velko-
rysost ze srdce děkuji. A také bych vám rád touto cestou poděkoval za vánoční dárek 
i přání, obojí mě moc potěšilo, cítil jsem se s vámi jako v rodině.  

Na lednovém setkání pastorační rady farnosti jsme se snažili reflektovat prožité 
svátky a zhodnotit jejich průběh. Většina členů pastorační rady ocenila slavení půl-
noční mše svaté v chrámu svaté Barbory. Atmosféra i účast byly vynikající a pro 
účastníky obohacující. K dalším Vánocům můžeme připravit letáčky s informacemi 
o životě farnosti nebo speciální číslo farního Zpravodaje. Já k tomu dodávám, že nic 
nenahradí vaši osobní účast, která je kvasem a světlem pro ostatní účastníky a pro 
mě jako kněze je nenahraditelná. Budeme se snažit pořad bohoslužeb na příští Vá-
noce připravit tak, abyste jich mohli navštívit co nejvíce. 

Dostal jsem od vás také dárek k svátku a narozeninám, za který děkuji též. Při 
této příležitosti bych rád reagoval na milé přání k narozeninám, ve kterém bylo vy-
jádřeno, abych se sem vždy rád vracel jako domů. Ujišťuji vás, že se v Kutné Hoře 
cítím doma. Vlastně ani nemám jiný domov než ten fyzický na místním arciděkan-
ství a ten duchovní zde mezi vámi.  

Vedle služby mezi vámi se snažím dobře naplňovat ještě jednu službu, kterou 
jsem na sebe vzal se svolením diecézního biskupa v rámci celosvětové církve. V Díle 
Mariině, jehož jsem součástí, pracuji v oblasti formace asi tisíce kněží z různých 
koutů světa a jsem součástí generálního koncilia hnutí. S tím jsou spojené cesty do 
zahraničí, kvůli kterým občas musím opustit domov. Na druhou stranu se ale cítím 
být velmi obohacen komunikací s lidmi jiných kultur a duchovních zkušeností. Mo-
mentálně se podílím na přípravě konference, jejíž součástí je téma pastoračního 
působení s lidmi, kteří jsou různé sexuální orientace a hledají své místo v církvi. 
Mnoho mladých se s touto otázkou setkává jak ve škole, tak na sociálních sítích, 
a jen velmi těžko k ní nacházíme adekvátní odpovědi. 

Vedle příprav na zmíněnou konferenci se také v posledních dnech vracíme 
k důležitému tématu synodální cesty. V Praze se připravuje tzv. kontinentální syno-
dální shromáždění. Na pastorační radě jsme se rozhodli ke studiu závěrů synodál-
ních skupin. Věřím, že společné putování přinese odpovědi na naše otázky a že vzá-
jemné naslouchání i naslouchání Duchu svatému bude tím nejdůležitějším duchov-
ním programem na postní dobu, která se blíží. 
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Aktuality 

-red- 

Sbírka pro Středisko Na Sioně  
Během vánočních svátků měli návštěvníci kostela 
svatého Jakuba a účastníci bohoslužeb v chrámu 
svaté Barbory možnost podpořit svým příspěvkem 
kutnohorské charitní Středisko Na Sioně. Při půl-
noční mši se vybralo 13 374 korun, při silvestrov-
ské mši 14 159 korun, do pokladničky v sošce an-
děla, která stála celé svátky u betléma v kostele 
svatého Jakuba, lidé naházeli 29 140  korun. Cel-
kový výtěžek sbírky je tedy 56 673 korun.  

Tradice vánoční pomoci potřebným má 
v našich kostelích už několik let podobu sbírky na 
konkrétní účely. V minulých šesti letech jsme vy-
branými prostředky podpořili Azylový dům pro 
matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Tentokrát pe-
níze pomohou přímo v Kutné Hoře: znevýhodně-
ným dětem, které potřebují speciální péči a pod-
poru, a jejich rodinám.  

Vybrané peníze byly předány pracovníkům 
charity, kteří je využijí na vylepšení prostředí, kde 
poskytují sociální službu Rané péče a Aktivizační 
službu Spolu Na Sioně.  

„Středisko sídlí v komplexu starších technic-
kých budov bývalé pojišťovny, které nejsou dosta-
tečně zatepleny. Některé místnosti je obtížné vyto-
pit a vytvářejí se v nich plísně, takže v zimních 
měsících zde nemůžeme s dětmi pracovat. Nejna-
léhavěji je potřeba zateplit štít a vyměnit staré 
luxfery za plastové okno, což nám náš rozpočet 
nedovoluje. Proto si velmi vážíme této pomoci 
a věříme, že příští zimu už budou naši malí klienti 
a jejich rodiče přicházet do lepšího prostředí,“ 
nastínila způsob, jak peníze pomohou, Tereza Še-
divcová, vedoucí Střediska Na Sioně. 

„Rád bych poděkoval dárcům za jejich štědrost, 
se kterou do sbírky přispěli, a obecně všem ná-
vštěvníkům bohoslužeb za setkání, ze kterých 
jsem načerpal mnoho radosti. Přeji všem, aby nás 
tato radost provázela celý rok,“ doplnil 
P. Vladislav Brokeš. 



 

  

Začátek postní doby v naší farnosti 
Popeleční středou, která letos připadá na 22. února, vstoupíme do postní doby. Bo-
hoslužbu budeme ten den slavit od 18:00 v kostele svatého Jakuba, kromě toho bu-
de také mše svatá v 16:00 v Třeboníně. Jiné příležitosti k přijetí popelce v našich 
farnostech nebudou: vycházíme z doporučení otce biskupa udílet popelec pouze 
první den doby postní, aby se podtrhl vystup do tohoto období a kající ráz tohoto 
úkonu. Kromě toho, neděle není postním dnem, a není tedy vhodné udílet popelec 
při nedělní mši svaté – tento zvyk, který měl opodstatnění v době totality, není 
v našich podmínkách potřeba udržovat. 
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Dveře kostela svatého Jakuba jsou pro návštěvníky otevřeny celoročně 
Významnou novinkou v naší farnosti je celoročně otevřený kostel svatého Jakuba. 
Otevírací dobu naleznete na webu khfarnost.cz (v zimních měsících je otevřeno od 
pátku do neděle, v sezóně přibudou i další dny v týdnu). Návštěvníci mají, stejně 
jako v chrámu svaté Barbory, k dispozici online průvodce do mobilního telefonu, 
který obsahuje interaktivní mapu s textem, fotografie a audio průvodce. Vstupné je 
zdarma. 

Po rozsáhlé rekonstrukci kostela, 
která byla financovaná z evropské 
dotace IROP, jsme návštěvníkům 
nově zpřístupnili nejen přízemí kos-
tela, ale i Charvátovskou kruchtu, 
která se nachází nad Mincířskou 
kaplí, nejstarší částí severní lodi 
kostela. Kaple byla založena roku 
1387 a sklenuta před rokem 1488. 
Z Charvátovské kruchty si návštěv-
níci mohou prohlédnout původní 
výzdobu kaple. Na kruchtě jsou také 
k vidění unikátní umělecké exponá-
ty z našeho depozitáře: křídlo z pů-
vodního oltáře chrámu svaté Barbo-
ry s reliéfem svaté Barbory, socha 
Assumpty z kostela Matky Boží Na 
Náměti a tři andělé s nástroji Kris-
tova utrpení z lavic chrámu svaté 
Barbory. 

Kristýna Drahotová, foto Jana Vyčítalová 

Příležitost ke svátosti smíření 
V období kolem začátku postní doby bude rozšířená možnost přijetí svátosti smíře-
ní: v pátek 17. února od 16:30 do 18:00 v kostele svatého Jakuba, na Popeleční stře-
du 22. února od 12:00 do 14:00 na arciděkanství a od 17:00 do 18:00 v kostele sva-
tého Jakuba. 

-red- 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty budou tradičně každý postní pátek přede mší svatou v kos-
tele svatého Jakuba, začínat budou již v 17:20. Další příležitostí k této modlitbě 
budou postní neděle: budeme se scházet v 15:00 v kostele Matky Boží, kde jsou za-
stavení křížové cesty vyobrazena a mohou nám být jedním z podnětů k meditaci.  

-red- 

https://khfarnost.cz/cs/kostel-svateho-jakuba-4/


 

  

Farní pouť do Itálie 
Milí přátelé, cestovatelé, po tříleté pauze způsobené děním okolo nákazy COVID-19 
jsme se rozhodli uspořádat další poutní zájezd s farní cestovní kanceláří Neztrať se. 
Letos vyrazíme do Itálie a využijeme velkého potenciálu našeho otce Vladislava, 
který má tuto zemi a její dechberoucí místa procestovaná.    

V itineráři zájezdu je opět řada zajímavých míst: Miláno (katedrála Narození 
Panny Marie, dominikánský kostel Santa Maria Delle Grazie s Leonardovou freskou 
Poslední večeře, hrad rodiny Sforzů, opera La Scala), Volterra (Medicejská pevnost, 
římské divadlo, katedrála Nanebevzetí Panny Marie s bohatým vnitřním zařízením 
z 16. století, baptisterium svatého Jana Křtitele z 12. století), Pisa (Náměstí zázraků, 
s Šikmou věží a dómem Panny Marie Nanebevzaté, nejstarší botanická zahrada 
v Evropě, která byla založena v roce 1544), Siena  (kostel svatého Dominika, dům 
svaté Kateřiny, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Františka, kde 
se v 18. století udál eucharistický zázrak) San Gimignano (středověké město s pat-
nácti věžemi, bazilika Panny Marie, kostel svatého Augustina, románské průčelí 
dnes již zrušeného kostela svatého Františka či náměstí se studnou, kde se v roce 
1972 natáčel slavný Zeffirelliho film o svatém Františkovi), Orvieto (katedrála Pan-
ny Marie, Papežský palác, hranolová věž, studna svatého Patrika, kostel San Giove-
nale z roku 1004 s freskami z 13. století), Bolsena (bazilika Santa Cristina, kde český 
kněz v roce 1263 oznámil zázrak krvácení z hostie, hrad, jezero), Assisi (kostelík San 
Damiano, bazilika svatého Františka a svaté Kláry, hrob blahoslaveného Carla 
Acutis), Santa Maria degli Angeli (bazilika s kaplí Porziuncola, kde zemřel svatý 
František), Loppiano (vzdělávací duchovní centrum Hnutí Focolare, časté působiště 
otce Vladislava) nebo Padova (bazilika svatého Antonína, Náměstí Prato della Valle, 
baptisterium, soudní palác Palazzo della Ragione). 

Termín zájezdu je stanoven na 21. – 28. října. Na cestu se vydám e v sobo-
tu v podvečer, do Kutné Hory se vrátíme opět v sobotu v dopoledních hodinách. 
Nocleh je zajištěn třikrát ve městě Voltarra a dvakrát ve městě Assisi. Na stanovení 
ceny zájezdu se pracuje.   

Pokud vás program již v tuto chvíli zaujal, můžete se závazně přihlásit e-mailem 
na adrese monicatrd@seznam.cz nebo osobně v kostele (přihláška je na další stra-
ně). Úhrada poplatku bude rozdělena na dva kroky: záloha do 28. února a doplatek 
do 31. srpna. Sledujte prosím aktuální ohlášky, kde bude cena již brzy uveřejněna.  

Těším se na viděnou a na nové zážitky ve společenství na cestě s netradičním 
programem a s úžasným průvodcem, otcem Vladislavem.  

Duchovní obnovy  
Tradiční „výjezdní“ postní duchovní obnovy ve Slavoňově jsou naplánovány na  
10. – 12. března pro muže a na 24. – 26. března pro ženy. Duchovní program zajiš-
ťuje P. Vladislav Brokeš, organizační záležitosti mají na starosti jako obvykle Ladi-
slav Vokoun (e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com) a Monika Trdličková (e-mail: 
monicatrd@seznam.cz), u nich se také můžete v případě zájmu hlásit.  

V sobotu 18. března se uskuteční duchovní obnova v Sedlci, povede ji P. Prokop 
Tobek. Program začne v 13:00 přednáškami v infocentru, pokračovat bude v 15:30 
kající bohoslužbou a v 17:00 mší svatou v katedrále.  -red- 

První svaté přijímání 
Rodiče, kteří uvažují o tom, že by své děti chtěli připravovat na první svaté přijímá-
ní, prosíme, aby do 19. února kontaktovali P. Vladislava Brokeše. Vlastní příprava 
na přijetí eucharistie začne v březnu a je důležité, aby na ní rodiče své děti doprová-
zeli. Děti by pak měly svátost oltářní poprvé přijmout v neděli 4. června.  

-red- 

Monika Trdličková 04 
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Rubriku připravila Milena Pfaifrová 05 

Tip z knihovního fondu 
Milí přátelé, v dnešním zpravodaji vám představím knihu Jaroslava Šebka Papežové 
moderního věku. Jaroslav Šebek se zabývá především církevními dějinami a je 
také autorem mnoha odborných příspěvků v Katolickém týdeníku. V knize autor 
také odkazuje na další odborné zdroje, například P. Tomáše Petráčka a mnohé auto-
ry, kteří se věnují vztahu papežství a českých zemí.  

Publikace zahrnuje pontifikáty papežů 20. století, kdy se nejprve měnila jejich 
role monarchů do podoby pastýřské a pokračuje obdobím mnoha změn charakteru 
papežství až k revolučním změnám za pontifikátu papeže Františka. 

K profilu desíti papežů minulého století autor zařadil ještě dva papeže z konce 
19. století, neboť jejich pontifikát ovlivnil vatikánskou politiku budoucího století 
(Pia IX. do roku 1878 a Lva XIII. do roku 1903). 

Každá kapitola má zhruba stejnou strukturu. Začíná stručným životopisem před 
zvolením, následuje působení v úřadu papeže, vztah papežství k politickým událos-
tem a fenoménům dané doby (především k fašismu, nacismu a komunismu). Kapi-
toly uzavírá vždy zhodnocení vztahu papežství k českým zemím. 

Jak jistě víte, v poslední době dochází k otevírání vatikánských archivů, započalo 
za Benedikta XVI. V knize jsou tedy publikovány materiály, které nebyly dosud zve-
řejněny (zejména z meziválečného období let 1922 – 1939 a z doby pontifikátu Pia 
XII.) a které vrhají nové světlo na mnohé sporné otázky, například působení Vatiká-
nu za druhé světové války. Jedná se o materiály z Tajného vatikánského archivu 
a Historického archivu Státního sekretariátu. Koho zajímají dějiny církve, jistě na-
jde v této knize mnoho nových informací.   

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na poutní zájezd do Itálie v roce 2023 

Jméno a příjmení: …………………………..…………………………………………………...………….. 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………...…….. 

Datum narození: ………….………………………….   

Kontaktní telefon a e-mail: ………………..……………………………………………………………… 

V Kutné Hoře dne: ………....…………………...…. Podpis: ………………………………………….. 

Farní knihovna 

Kvalitní knihy k rozebrání 
Do farní knihovny jsme obdrželi mnoho zcela nových knih, které již ve fondu máme, 
proto je nabízím k rozebrání. Pro představu, co je v této nabídce k dispozici, z ní 
vybírám například rozhovory s Dominikem Dukou, rozhovory s Maxem Kašparů, 
Poslední rozhovory s Benediktem XVI., Biskup na blogu od Pavla Konzbula, Franti-
šek: papež z druhého konce světa, knihu P. Reného Luca Vychoval mě gangster, 
rozhovory s Janem Rybářem, se Zbigniewem Czendlikem, s papežským teologem 
Georgem Cottierem, Ježíš - Lékař těla i duše nebo Ruku v ruce s Ježíšem od Eliase 
Velly, Tovaryšstvo Ježíšovo od Ivany Čornejové, Biblická přísloví v kresbách, Tisíc 
židovských anekdot nebo velkou bílou knihu papeže Františka a mnoho dalších. 
Kdo by měl o tyto knihy zájem, může si je prohlédnout a vyzvednout ve farní kance-
láři v pracovní době, do konce března také u mě při farní kavárně po nedělní mši 
svaté, nebo mě kontaktovat na telefonu 602 842 013.  
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Jednání pastorační rady farnosti 

-red- 

Cena Města Kutná Hora pro Soňu Krejčovou 

Ze sedlecké farnosti 

V loňském roce došlo k obnově Ceny města Kutná Hora, která se udílela jednotliv-
cům i organizacím již v letech 1997 – 
2004. Kandidáty na ocenění za rok 
2021 navrhovala veřejnost i členové 
pracovního výboru a následně je 
schvalovali městští zastupitelé. Ceny 
se udělovaly v několika kategoriích, 
a to buď za konkrétní čin v roce 2021, 
nebo za dlouhodobou činnost. 
V oblasti opravy nebo záchrany pamá-
tek obdržela Cenu města Soňa Krejčo-
vá, a to za svou „dlouholetou aktivní 
činnost při opravě kutnohorských 
církevních památek“. Všem vyzname-
naným byly ceny předány 9. prosince 
při slavnostním shromáždění 
v královské audienční síni Vlašského 
dvora.  

Lukáš Provaz, foto P. Vladislav Brokeš 

V úterý 17. ledna proběhlo první setkání pastorační rady sedlecké farnosti v roce 
2023. Zazněly informace o daru, který byl z farnosti zaslán na podporu nadace Bet-
lém nenarozeným: je ve výši 150 000 Kč, které se vybraly při vánoční kostelní sbírce 
a ze vstupného ve dnech 25. a 26. prosince. Dále byl schválen návrh přispět mládeži 
z naší farnosti na cestu na celosvětové setkání mládeže v Lisabonu, které se bude 
konat letos v srpnu. Na sobotu 18. března je naplánována postní duchovní obnova, 
která se bude konat v infocentru. Povede ji P. Prokop Tobek. Program začne v 13:00 
přednáškami, pokračovat bude v 15:30 kající bohoslužbou a v 17:00 mší svatou 
v katedrále. Svátek svatého Josefa budeme slavit v pondělí 20. března od 18:00 
v malínském kostele svatého Štěpána. Bohoslužby ve velikonočním triduu budou 
přátelské k dětem. A bylo již stanoveno i datum farního shromáždění, a to na 
25. června.  Ludmila Cinerová 

Pastorační rada jednala v úterý 10. ledna v plné sestavě. V úvodu P. Vladislav Bro-
keš informoval o průběhu synody o synodalitě v diecézi a celé republice, na který 
nyní navazuje kontinentální fáze, k níž se zástupci církve sejdou v únoru v Praze. 
Pastorační rada by měla na nejbližších setkáních hovořit o přínosu a uplatnění vý-
stupů ze synody v naší farnosti.  

Následně proběhla reflexe a hodnocení průběhu vánočních svátků ve farnosti. 
Každý z přítomných si připravil odpovědi na několik otázek ohledně toho, co pova-
žoval v rámci vánočního slavení za nejsilnější okamžik, jak můžeme lépe využít po-
tenciál k oslovení lidí, kteří pravidelně do kostela nechodí, a jak by měla vánoční 
liturgie probíhat v roce 2023, respektive jaký by byl nejvhodnější pořad bohoslužeb 
i vzhledem k tomu, že čtvrtá adventní neděle vychází na stejné datum jako Štědrý 
den. K poznámkám a závěrům z diskuse se vrátíme na podzim, až budeme závazně 
plánovat další vánoční období. Příští jednání bude 7. března. 



 

  

Přehled pastoračních aktivit a statistika 2022 

Leden 
 Tříkrálová sbírka  

 Ekumenické bohoslužby 

 Setkání dobrovolníků 

 Farní etapa synody o synodalitě 

 Kurz Beta 
 

Únor 

 Duchovní obnova mládeže  
ve Slavoňově 

 Udílení svátosti nemocných 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Mše za Ukrajinu 
 

Březen 

 Přijetí katechumenů  
mezi čekatele křtu 

 Vyvrcholení synodálního procesu  
ve farnosti 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Brigáda na omítkách arciděkanství 

 Pobožnosti křížové cesty 
 

Duben 

 Křížová cesta pod Vlašským dvorem 

 Velikonoční bohoslužby 

 Křest katechumenů 

 Ukončení modliteb se sv. Josefem 

Květen 
 Pouť za rodiny na Roztěži 

 Víkendovka společenství dětí  
v Košicích u Uhlířských Janovic 

 Mše svatá za nenarozené děti 

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

 Děti přistupují k 1. svatému přijímání  

 Májové pobožnosti 
 

Červen 

 Noc kostelů 

 Zahradní slavnost CMŠ sv. Jakuba 

 Slavnost Těla a krve Páně  
 

Červenec 

 Tábor Slunečního kmene 

 Chaloupka družiny Concordia 

 Oslava svátku sv. Jakuba a rozloučení 
s P. Janem Uhlířem 

 

Srpen 

 Prázdninové společenství dětí  
(„tábor“ na klášterní zahradě) 

 Uvedení P. Vladislava Brokeše  
do našich farností 

 Spolčo mladší mládeže v Krkonoších 

 Spolčo starší mládeže v Banátu 



 

  

Opravy památek v roce 2022 

Kostel svatého Jakuba v  Kutné Hoře: celková obnova financovaná dota-
cí z IROP (Integrovaný regionální operační program) 
Obnova exteriéru trojlodí a interiéru věží, restaurování nástěnných maleb, restauro-
vání oltářních obrazů.  

Celkové náklady  - 14 543 524 Kč  

Příjmy z dotace IROP  11 838 089 Kč 

Vlastní podíl  2 705 435 Kč  

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova odvodnění: oprava okapového chodníku; obnova podlahy a omítek v sakris-
tii; restaurování sanktuária, portálu na kruchtě a kamenných stěn v předsíni.  

Náklady na stavební práce - 901 951 Kč 

Náklady na projektovou dokumentaci k pokračování obnovy - 379 940 Kč 

Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví 700 000 Kč 

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 200 900 Kč 

Vlastní podíl 380 991 Kč  
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Září 

 10. výročí církevní mateřské školy 

 Duch. obnova seniorů ve Slavoňově 

 Kurz Alfa 
 

Říjen 

 Návrat zvonů ke Svaté Barboře 

 Výlet společenství dětí do Čáslavi 

 Posvícení u Sv. Barbory a u Sv. Jakuba 

 Běh pro zvon 

 Modlitby růžence 
 

Listopad 

 Modlitby za zemřelé 

 Svatomartinský průvod 

 Přijetí do katechumenátu 
 

Prosinec 

 Žehnání adventních věnců 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Setkání se svatým Mikulášem 

 Přespávání dětí na arciděkanství 

 Roráty 

 Duchovní obnova farnosti 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 

Pravidelné aktivity v roce 2022 

 Adorace za prohloubení  
víry a lásky v rodinách 

 Fatimské pobožnosti 

 Modlitba za církevní mateřskou školu 

 Modlitba za charitu  

 Modlitby matek 

 Modlitební setkání mužů 

 Společenství mládeže a dětí  

 Setkávání maminek s dětmi 

 Setkávání seniorů 

 Setkání zástupců společenství 

 Příprava katechumenů 

 Večery chval 

 Výuka náboženství 

 Mše svaté pro děti 

 Četba Starého a Nového zákona 

 Kavárny s překvapením 

Statistika křty pohřby svatby 

Kutná Hora 21 14 14 

Bykáň 1 4 0 

Třebonín 2 4 0 

-red- 
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Klášter svaté Voršily 
Obnova střechy a krovů první části severovýchodního křídla kláštera.  

Náklady na stavební práce - 1 658 809 Kč  

Náklady na autorský dozor - 27 624 Kč 

Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví 1 100 000 Kč 

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 200 900 Kč 

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 300 000 Kč 

Vlastní podíl  85 533 Kč  

Klášter svaté Voršily 
Vestavba bytů v severním křídle. 

Náklady na projektovou dokumentaci - 392 562 Kč  

Náklady na repasování oken v pro byty v severním křídle - 76 285 Kč 

Vlastní podíl   468 847 Kč  

Restaurování svatobarborských zvonů 

Náklady na zvon Ludvík - 1 189 296 Kč  

Náklady na zvon Michal - 748 724 Kč 

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 688 000 Kč 

Dotace z Fondu regenerace Města Kutné Hory 223 700 Kč 

Stav veřejné sbírky k 25. lednu 2023 791 243 Kč 

Vlastní podíl  235 077 Kč  



 

  
-red- 

Majetkové změny v roce 2022 
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V roce 2022 bylo dokončeno dědické řízení pozůstalosti sourozenců Maříkových, 
kteří farnosti odkázali dům na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Od loňského květ-
na je tedy tato budova v majetku ŘKF—arciděkanství Kutná Hora. V bytech v prv-
ním patře domu nyní bydlí uprchlíci z Ukrajiny, náklady na jejich bydlení hradí stát, 
a přízemí je částečně pronajímáno pro komerční účely. V následujících měsících se 
farnost bude zamýšlet nad tím, jak dům dlouhodobě pastoračně či komerčně využít.  

V Třeboníně byla prodána budova fary, která byla dlouhodobě nevyužívaná. 
Z inkasovaných 3 900 000 Kč byly 2 000 000 Kč použity na nákup bytu v Me-
zibranské ulici v Kutné Hoře, který nyní třebonínská farnost pronajímá. Zbylé pro-
středky (po odečtení daně z příjmu) byly podle diecézních směrnic převedeny králo-
véhradeckému biskupství.  

V roce 2022 došlo také k převedení hřbitovů v Paběnicích, Nové Lhotě, Chlísto-
vicích a Klukách do majetku příslušných obcí. Na hřbitovech vznikají vlastníkovi 
náklady s údržbou například ohradních zdí, což není v možnostech farností. Obce 
naopak mohou efektivněji čerpat dotace na tyto záměry. Proto tam, kde je ze strany 
obce zájem, k těmto krokům dochází v poslední době po celé diecézi.  

Do obecní správy byl rovněž převeden kostelík svatého Jana Křtitele u Nové 
Lhoty. V darovací smlouvě je ošetřeno, že farnost zde může slavit bohoslužby. Obec 
Kluky, která je novým majitelem, bude pokračovat v započatých opravách kostela. 

Kostel svatého Ondřeje v Chlístovicích (farnost Bykáň) 
První etapa obnovy střechy věže.  

Celkové náklady - 705 609 Kč  

Dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury 400 000 Kč 

Dar spolku Sionský kostelík, z. s. 305 609 Kč 

Vlastní podíl  0 Kč  

Kostel svatého Václava v Malešově (farnost Bykáň) 
Sanace vlhkého zdiva metodou mírné elektroosmózy.  

Celkové náklady - 687 716 Kč  

Dotace z Programu regenerace městských památkových zón 
Ministerstva kultury  

316 000 Kč 

Podíl Městyse Malešov 63 228 Kč 

Dar Městyse Malešov 130 000 Kč 

Vlastní podíl  178 488 Kč  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě: celková obnova financovaná 
dotací z Norských fondů 
Výběrové řízení na dodavatele stavby, zhotovení projektové dokumentace. 

Celkové náklady - 811 366 Kč  

Dotace z Norských fondů 730 229 Kč 

Vlastní podíl   81 137 Kč  

Soňa Krejčová, Jana Vyčítalová 
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Zimní zpravodajství z gymnázia 
Prosinec, až se zdá být vždy nekompromisně krátký a nikdy se do něj nevejdou 
všechny plány, letos poměrně překvapil. Když se za ním ohlédneme, akcí se neudálo 
úplně málo. Zkraje prosince jsme uvítali řadu návštěvníků a zájemců o studium při 
dnech otevřených dveří. Letos se na podnět školního parlamentu po školních chod-
bách prošel a třídy navštívil i svatý Mikuláš. Studentská iniciativa pokračovala 
Dnem pro oktávu, který již tradičně chystají studenti septimy pro maturanty. Pes-
trý a vtipný program (videa ze života školy, scénky, rozhovory s celebritami) v aule 
zaujal i jindy méně aktivní studenty. Vstupné na tuto akci pak putovalo na výdaje 
oktávy spojené s maturitním plesem. Mezitím panovalo ve škole velké hudební úsilí 
s nácvikem koncertu, který měl být takovým adventním předělem v polovině pro-
since. Pro nemoc některých vyučujících i studentů jsme možná poprvé koncert odlo-
žili na leden, kdy se proměnil v koncert Tříkrálový. Obavy z malé účasti a povánočně 
vyprchané atmosféry se rozplynuly a kostel svatého Jakuba ožil přehlídkou hudeb-
ních i nehudebních vystoupení. Vánoční náladu doplnila kostelní výzdoba a jesličky. 
Část publika se ani nevešla do lavic a radost byla veliká. Výtěžek koncertu jsme vě-
novali kutnohorské charitě do Tříkrálové sbírky. 

Vánoční čas ve škole doplnil projekt Anglický den a akce spolku Ursulus – pose-
zení absolventů s maturanty, kteří v těchto dnech nervózně lepí známky na obálky 
s přihláškami na vysoké školy. Skvělou tečkou posledních prosincových školních dní 
byly nejen třídní besídky, vánoční mše svatá či interní posezení učitelů, ale také 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Svatá Barbora v roce 2022 v číslech a plány na rok 2023  

V roce 2022 chrám svaté Barbory navštívilo celkem 200 167 osob, tj. o 75 580 osob 
více než v roce 2021. Počty návštěvníků ještě nejsou tak vysoké jako v době, kdy nás 
netrápila pandemie. Podívejte se do tabulky. 
Připojuji i návštěvnost kaple Božího těla. 

V roce 2022 se nám podařilo vytvořit vizuál-
ní styl chrámu svaté Barbory. Pomalu, krok za 
krokem, se nám daří měnit plány ve skutečnost. 
Postupně podle nového stylu měníme veškeré 
komunikační prostředky, jako je navigační sys-
tém, všechny informační cedule, formuláře, vy-
tvořili jsme nové tištěné průvodce po chrámu 
v českém a anglickém jazyce. Návštěvníci mají 
nově k dispozici brožuru o výstavbě chrámu v češtině. Také se nám podařilo spustit 
nový web, můžete se podívat na chramsvatebarbory.cz.  

V letošním roce budeme pokračovat. Chceme se zaměřit na vylepšení servisu pro 
návštěvníky. Plánujeme výše zmíněné tiskoviny poskytnout i v jiných jazykových 
mutacích, upravíme je graficky podle nového vizuálu. Plánujeme  
i praktické inovace, asi největší je zakoupení nového automatu u toalet, nově budou 
moci návštěvníci platit kartou. Dále se návštěvníci mohou těšit na nové zboží v na-
šem designu. I na něm jsme začali pracovat už na sklonku léta roku 2022, prvními 
vlaštovkami jsou tašky, svíčky nebo obaly na oplatky. Snažíme se i měnit sortiment 
našeho zboží, a to tak, abyste i vy, farníci a Kutnohořané, měli kam zajít třeba pro 
zajímavý dárek s motivem Svaté Barbory.  

Radost a chuť do práce nám nechybí, tak se nám s Boží pomocí snad bude dařit 
i v roce 2023.  

Srovnání návštěvnosti 

Rok Sv. Barbora Boží tělo 

2018 324 213 46 952 

2019 347 523 53 199 

2020 114 075 44 437 

2021 124 587 64 853 

2022 200 167 109 693 

Kristýna Drahotová 

http://www.chramsvatebarbory.cz
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Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2023 
V letošním roce tříkráloví koledníci vyrazili do ulic v sobotu 7. ledna v Kutné Hoře, 
v Čáslavi a v okolních obcích a také v Poděbradech. Koledníkům bylo požehnáno 
v Kutné Hoře v kostele svatého Jakuba a v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny 

Marie a svatého Jana Křtitele. 
V Čáslavi proběhlo požehnání 
v kostele svatých Petra a Pavla. 
Tříkráloví koledníci popřáli 
v domácnostech hodně štěstí, 
zdraví a požehnání v roce 2023 
a odnesli si příspěvky v poklad-
ničkách.  

Celkem v Kutné Hoře vykole-
dovali 267 307 korun. Statické 
pokladničky u kutnohorských 
partnerů přinesly do sbírky dal-
ších 31 588 korun. Celkový výsle-
dek Tříkrálové sbírky za rok 
2023 v Kutné Hoře je tedy krás-
ných 298 895 korun z 61 zapeče-
těných pokladniček. V Čáslavi 
dárci darovali do 28 kasiček cel-
kem 121 892 korun 
a v Poděbradech jsme rozpečetili 
15 pokladniček, ve kterých bylo 
celkem 65 094 korun.  

Podrobné výsledky za jednot-
livá města a obce najdete na we-
bových stránkách kutnohorské 
charity kh.charita.cz. Aktuální 
stav koledy k 20. lednu je ohro-
mující. 85 procent příspěvků je 
přepočítáno a jsme na částce 

Oblastní charita Kutná Hora 

S dodatečným přáním klidného a požehnaného roku 
Marie Knappová 

dodávka zbrusu nových školních mikin. Až po městě potkáte človíčky v zelených 
klokaních mikinách s logem CG a nápisem Knowledge loading… (= načítám znalos-
ti), jsou to ti naši. A načítají znalosti, jelikož se uzavírají pololetní známky. 

A co nás čeká? Sekunda a kvinta vyráží na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou 
a po rozdání pololetních výpisů vysvědčení se těšíme na maturitní ples, na který vás 
tímto zveme. Přijďte se kulturně osvěžit v sobotu 4. února od 19:00 do Lorce. 

Závěrem bych ráda přidala informaci pro všechny páťáky (a jejich rodiče), kteří 
přemýšlí o studiu na osmiletém gymnáziu. Přihlášky ke studiu pro školní rok 
2023/2024 je třeba podat nejpozději 1. března na sekretariátu školy osobně či poš-
tou. Podrobnosti naleznete na webu školy v sekci Pro uchazeče – přijímací řízení. 
Informace a dotazy ráda zodpovím případně i osobně či na e-mailové adrese  
knappova@cgym-kh.cz, nebo využijte základních kontaktů školy. 

http://www.kh.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky/
mailto:knappova@cgym-kh.cz
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Děti z MŠ Benešova navštívily naše chrámy 
Ve vánočním čase navštívily děti a paní učitelky Mateřské školy Benešova I. Ježíška 
v betlémě v kostele svatého Jakuba. Děti v nádherném jakubském betlému poznáva-
ly nejen Marii a Josefa, betlémskou hvězdu, tři krále, pasáčky s ovečkami, ale samo-
zřejmě i Ježíška v jesličkách, kterému zazpívaly koledu Pásli ovce Valaši. Od paní 
učitelky se dozvěděly, jaké tři vzácné dary jsme všichni od Ježíška dostali, lásku, 
víru a naději, a co pro nás v životě znamenají. Děti okouzlil i andělíček, který každé-
mu poděkoval za dárek – minci. Jedna holčička si myslela, že je živý. Blahodárnost 
návštěvy chrámu jsme my, učitelky, pozorovaly na holčičce z naší třídy, která má 

poruchu autistického spektra. 
Ta se u ní projevuje mimo jiné 
tak, že děvčátko na změny rea-
guje záchvaty křiku a válením 
se po zemi. Tady jsme pozoro-
valy radostnost: tiše si prozpě-
vovala, a když jsme ze Svatého 
Jakuba vyšli ven pod lípu 
a pan Bouška dveře zamknul, 
rozeběhla se po schodech zpět 
nahoru a dožadovala se pokra-
čování návštěvy. Vzpomněla 
jsem si v té chvíli na větu 
z Písma: blahoslavení chudí 
duchem.  

V lednu navštívily děti 
z naší školky také chrám svaté 
Barbory, kterým je provedl 
Michal Šramko. Naučil je, kde 
mají na oltáři najít naši pa-
tronku, svatou Barboru. Děti 
splnily i další úkol, objevily 
sochu havíře. Velkým zážit-
kem pro všechny byla cesta 
k varhanám, u kterých jsme si 
zazpívali koledy. 

Děkujeme za krásné zážit-
ky.  
 Katka Dostálová 

Napsali jste... 

1 054 459 Kč včetně online koledy a bezhotovostních darů. Se zatajeným 
dechem a velikou vděčností počítáme dál. Vaše štědrost je neuvěřitelná.  

Děkujeme vám všem, tříkráloví vedoucí a koledníci, že jste se zapojili do letošní 
Tříkrálové sbírky. Děkujeme vám za vytrvalost a nadšení a také za radost, kterou 
jste přinesli do domácností. Děkujeme také všem, kteří nám pomáháte sbírku reali-
zovat. A v neposlední řadě děkujeme všem dárcům za jejich vstřícnost, milá setkání 
a zejména štědrost. Vaše příspěvky pomohou seniorům a lidem se zdravotním po-
stižením a duševním onemocněním, kterým poskytuje služby naše charitní Centrum 
Přístav. 

Marcela Mommersová 
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Poznejte průvodcovský tým u chrámu svaté Barbory 

V současné době se o provoz chrámu 
svaté Barbory, infocentra a podle 
potřeby také dalších objektů, které 
farnost otevírá veřejnosti, stará cel-
kem dvanáct stálých zaměstnanců 
a řada brigádníků. V přímém kon-
taktu s návštěvníky a poutníky 
v chrámu jsou (na fotografii zleva): 
Pavlína Šimůnková, Aneta Kosová 
(v popředí), Vladimír Vrabec, Jaro-
slava Faltýnová, Kristýna Drahoto-
vá a Dana Vokolková; také sem pat-

ří Dagmar Littmanová, za kterou se budete muset dojít podívat osobně, protože 
v den pořízení fotografie byla nemocná. Tento tým nám prostřednictvím Zpravo-
daje dá nahlédnout do své každodenní práce a prostřednictvím svých odpovědí, 
které tvořili společně, i do atmosféry, která v zázemí chrámu panuje. 

Jak byste váš tým čtenářům Zpra-
vodaje představili? 
V našem „barborském“ týmu je dohro-
mady sedm průvodců. Ale nejsme tu jen 
my, s námi tu jsou ještě holky „provozní“, 
těch je pět. Dále je tu velká skupina bri-
gádníků, převážně studentů, kterých 
v sezóně bývá i kolem pětadvaceti.  

Jsme veselý kolektiv lidí, které baví 
komunikace s lidmi. Líbí se nám práce 
v našem zajímavém prostředí. Jeden na 
druhého se můžeme spolehnout, a proto 
se cítíme být dobrým týmem, který se 
vzájemně doplňuje a spolupracuje. Kris-
týna (vedoucí – pozn. red.) s námi pracu-
je tak, abychom se všichni cítili dobře, 
a zároveň nás vede a motivuje k rozvoji.  
 

Když ještě trochu poodstoupíme 
od samotné práce u Barbory, jak 
rádi trávíte svůj volný čas? 
Každý sám!   Ale občas společně zajde-
me na víno.  

Vláďa: Rád chodím do lesa nebo na 
ryby. 

Aneta: Nejraději s rodinou vyrážím 
na výlety po památkách.  

Jaruška: Ráda čtu a hraju počítačové 
hry. 

Pavlína: Nejraději jsem s rodinou 
nebo s kamarády na výletě v přírodě. 

Dana: Nejraději čas trávím 
u dobrého filmu a knihy. 

Dáša: Nejraději jsem se svou rodinou 
v přírodě nebo při návštěvě nějakého za-
jímavého místa naší nádherné země. 
Když počasí nepřeje, tak si ráda sednu se 
šálkem kávy a s knihou v ruce ve společ-
nosti mých dvou kocourů a spřízněné 
duše, fenky Becky.  

 

Nyní tedy zpět k Barboře a vašemu 
působení v naší farnosti. Jak dlou-
ho zde pracujete? 

Dana: Devátý rok. 
Pavlína: Rok a půl. 
Aneta: Letos v dubnu začnu šestý rok. 
Vláďa: Pět let. 
Jaruška: Osm let jako brigádník a už 

skoro rok jako zaměstnanec. 
Dáša: Pro farnost pracuji od roku 

2019, ale přímo v chrámu jsem od podzi-
mu roku 2021. 

 

A jak jste se k práci v chrámu do-
stali? 

Aneta: Na ten den si vzpomínám moc 
dobře.   Zrovna jsem dala výpověď 
v práci, kterou jsem vzala tak trochu 
z donucení po rodičovské, a abych se 
uklidnila, šla jsem se projít k Barboře. 
Když jsem se nabila v interiérech chrá-
mu, tak jsem se šla zeptat do infocen-



 

  

tra, jestli náhodou někoho nehledají. 
A hledali. Ještě ten den jsem poslala ži-
votopis, další den jsem šla na pohovor 
a vše klaplo. A tak jsem tu.  

Jaruška: Během studia na střední 
škole jsem byla brigádníkem v chrámu, 
a protože se mnou byli moji nadřízení 
spokojeni, nabídli mi možnost pracovat 
zde nastálo. 

Vláďa: Předtím, než jsem nastoupil 
do chrámu svaté Barbory, jsem prováděl 
v Českém muzeu stříbra. K práci průvod-
ce mě přivedl zájem o historii a umění.  

Dáša: Nepřízní osudu. Celý život 
jsem pracovala převážně jako adminis-
trátor v oboru informačních technologií. 
Před několika lety se mi osobní život ob-
rátil naruby. Ztratila jsem práci. Přišly 
zdravotní problémy a já nemohla nějaký 
čas pracovat vůbec. Pak jsem se zkusila 
zapojovat úklidem – pomáhala jsem oko-
lo chrámu. Zdejší prostředí mě začalo 
silně ovlivňovat a přitahovala mě historie 
tohoto místa. Postupně jsem se začala 
o vše zajímat a seznamovat se s chrá-
mem. V určitou chvíli jsem dostala na-
bídku pracovat jako průvodce a já se roz-
hodla, že to zkusím.   Tak jsem tady.   

Dana: K této práci jsem se dostala 
přes známého, který mě zkontaktoval 
s tehdejší vedoucí (Katkou Grenarovou) 
a šla jsem na pohovor. 

Pavlína: Mně tuto práci nabídla moje 
dobrá kamarádka.   

Kristýna: Dostala jsem od farnosti 
pracovní nabídku a bez dlouhého roz-
mýšlení jsem se nechala pozvat na poho-
vor a práci jsem přijala.  

 

Které místo nebo detail je vám ve 
Svaté Barboře nejmilejší? 

Pavlína: Jsem moc ráda na kůru, 
když se zpívá. 

Vláďa: Těžko říct, mám rád všechno 
jako celek. 

Jaruška: Mám ráda hru světla 
v chrámu. 

Dana: Mám ráda prostor hlavní lodi. 
Aneta: Chrám mám ráda celý… Ob-

zvlášť se mi líbí detaily, jako je oltář ve 
Smíškovské kapli, freska svatého Kryšto-

fa, pozůstatky fresek za svatostánkem 
svatého Františka Xaverského, řezbářská 
práce na barokních lavicích, vitráže atd. 
Prostě vše a hlavně příběhy, které se 
k tomu vážou. 

Dáša: Chrám je krásný a úžasný jako 
celek, považuji ho za velmi krásné, du-
chovní místo, které je nabité energií 
a zvláštním tajemstvím. Je úplně jiné 
v každou denní, ale i roční dobu. Proto 
nemohu říci, které místo je mi ve Svaté 
Barboře nejmilejší. Velmi ráda si sednu 
do lavic v hlavní lodi chrámu a rozhlížím 
se po celém prostoru kolem sebe. Líbí se 
mi stropní klenby, ochozové kaple za ol-
tářem a vitráže. A také ten nepopsatelný 
pocit, když vystoupáte schody a vejdete 
dveřmi v patře na vnitřní empory. Najed-
nou máte dojem, že jste se ocitli na úplně 
jiném místě. 

 

Máte nějakou zkušenost s návštěv-
níky, o kterou byste se chtěli podě-
lit? 

Všichni se smějí. 
Vláďa: Zkušeností mám spoustu, ale 

dělit se o ně radši nebudu.   
Kristýna: Naši návštěvníci jsou krás-

ní lidé, někdy ale musíme hodně praco-
vat sami na sobě, abychom všem dokáza-
li vyhovět podle jejich přání. Každý den 
je inspirativní.  

Všichni: Nejtěžší je, když lidé necho-
dí. 

Dáša: Zkušeností mám i za tu krát-
kou dobu nespočet, většina setkání 
s návštěvníky je milým a příjemným zá-
žitkem. 
 

Zaskočil vás někdy dotaz, na který 
jste neměli odpověď, a jaký to byl? 

Aneta: Takových už bylo, musela 
bych si to zapisovat. Napadá mě jenom 
dotaz, kdy by se měla zvednout mlha, aby 
se dalo dobře fotit. 

Pavlína: Když se turisté ptají, proč 
jsou v lednu zavřené všechny obchody ve 
městě. 

Dáša: Teď si nevzpomínám, ale urči-
tě ano.   
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Kristýna Drahotová 
Kateřina Grenarová 



 

  

Kalendář akcí 

Út 31. 01. Mše svatá nejen pro studenty (10:00 – klášterní kostel) 

Čt 02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu ( mše svatá v 18:00 – Sv. Barbora) 

Čt 02. 02. Náboženství pro dospělé (18:30 – IC Sedlec) 

Pá 03. 02. Příležitost ke svátosti smíření a adorace (16:30 – Sv. Jakub)  

So 04. 02. Fatimská pobožnost se mší svatou (7:20 – kostel Matky Boží) 

So 04. 02. Maturitní ples církevního gymnázia  (19:00 – KD Lorec) 

05.– 09. 02.  Kontinentální synodální shromáždění v Praze 

06. – 15. 02.  P. Vladislav na konferenci v Itálii 

Po 06. 02. Modlitba za charitu (15:00 – klášterní kostel) 

Út 07. 02. Mše svatá nejen pro děti (16:00 – Matka Boží) 

St 08. 02. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 08. 02. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 09. 02. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

So 11. 02. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 11. 02. Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství) 

St 15. 02. Kavárna s překvapením: Na kole z Litomyšle (19:00 – arciděkanství) 

Čt 16. 02. Náboženství pro dospělé (18:30 – IC Sedlec) 

Čt 16. 02. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 17. 02. Příležitost ke svátosti smíření (od 16:30 do 18:00 – Sv. Jakub)  

So 18. 02. Výlet ministrantů do Hradce Králové 

Ne  19. 02.  Mše svatá nejen pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba)  

Ne  19. 02.  Sbírka na Svatopetrský haléř 

St 22. 02. Mše svatá s udílením popelce (16:00 – Třebonín) 

St 22. 02. 
Příležitost ke svátosti smíření (od 12:00 do 14:00 – arciděkanství,  
od 17:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)  

St 22. 02. Mše svatá s udílením popelce (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 23. 02. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 24. 02. Pobožnost křížové cesty (17:20 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 24. 02. Mše svatá za Ukrajinu a mír v Evropě  (18:00 – kostel sv. Jakuba)  

So 25. 02. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 25. 02. Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 26. 02. Pobožnost křížové cesty (15:00 – kostel Matky Boží)  


