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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 

Drazí farníci, milé sestry a bratři, 
v poslední době jsem zažil mnoho radostných chvil, které se váží na společenství při 
liturgii i osobních setkáních jak na faře tak s některými z vás ve vašich rodinách. 
Minulou sobotu jsme však zažili mimořádné setkání s ministranty na pouti ke králo-
véhradecké katedrále, kde jsme se mohli setkat s otcem biskupem Janem a slavit 
s ním mši svatou v biskupské kapli svatého Karla Boromejského. Byl jsem vděčný za 
tyto chvíle s našimi služebníky u oltáře a mám radost z jejich služby Pánu Bohu. 
Děkuji Michalovi Šramkovi za přípravu a zařízení této pouti. Při této příležitosti 
bych rád oznámil, že Michal bude v sobotu 1. července vysvěcený na jáhna. Jsme 
rádi za tento velký dar od Pána a těšíme se, že jáhenské svěcení ve farnosti bude 
velkým obohacením pro celé naše společenství.  

Na Popeleční středu jsme vstoupili do vzácného období přípravy na Velikonoce. 
Rád bych vás pozval k častější účasti na bohoslužbách, při kterých máme příležitost 
se zastavit, zaposlouchat se do Božího slova a přijmout Ježíše v Eucharistii.  

Papež František ve svém poselství k postní době píše, že k nám Pán promlouvá 
„především v Božím slově. Nenechme ho padnout na neúrodnou půdu. Pokud se 
nemůžeme vždy zúčastnit mše svaté, čtěme si biblická čtení každý den, a to i s po-
mocí internetu. Kromě Písma k nám Pán promlouvá i v našich bratřích a sestrách, 
zejména ve tvářích a příbězích těch, kteří potřebují pomoc.“ Na každý pátek a neděli 
jsme připravili křížové cesty, které nás mohou dobře připravit k prožití Ježíšovy 
oběti na Velký pátek. Najít si čas, třeba i s dětmi, a část nedělního odpoledne prožít 
v kostele Panny Marie Na Náměti může být duchovně obohacující. Dále můžete vyu-
žít duchovní obnovy ve farnosti Sedlec, mladí mohou přijít na duchovní obnovu pro 
mládež celého vikariátu, která se koná v naší farnosti, nebo je tu příležitost vycesto-
vat na duchovní obnovu mužů nebo žen ve Slavoňově. 

Celá postní doba je přípravou na slavnost. Velikonoční triduum je vyvrcholením 
křesťanského života. Během historie i toto slavení probíhalo různým způsobem. Na-
příklad úpravy po Tridentském koncilu dle nového římského misálu z roku 
1570 přesunuly oslavy velikonoční vigilie na sobotní ráno. Tím došlo k uprázdnění 
předvečera neděle vzkříšení. Toto uprázdněné místo zaplnila pobožnost nazývaná 
Vzkříšení. Na toto reagovaly reformy ve 20. století, které po úpravě misálu v roce 
1970 všechny obřady velikonoční vigilie přesunuly opět na sobotní večer.  

Posledních patnáct let jsem slavil bohoslužbu Vzkříšení místo v sobotu večer 
v neděli nad ránem. Vedly mě k tomu dva důvody. Tím prvním bylo chápání Bílé 
soboty jako neliturgického dne. Neslaví se mše svatá, nekřtí se ani se neudělují jiné 
svátosti. Ježíš je v hrobě. Ticho a drama Bílé soboty může člověk hluboce prožít jako 
drama Ježíšových učedníků, kteří ztratili Pána. Z toho vychází nádherná symbolika 
začátku slavení před rozedněním třetího dne, kdy Ježíš vstal z mrtvých. My začíná-
me liturgii ještě za tmy slavností světla, během biblických čtení se postupně ro-
zednívá a všichni si uvědomujeme, že každá neděle je pro nás slavení Kristova vzkří-
šení. V tomto duchu bych vás rád pozval letos ke slavení Kristova vzkříšení v neděli 
ráno a budu vděčný, když toto pozvání přijmete. 

S vámi  
otec Vladislav  
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Aktuality 

-red- 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty se konají tradičně každý 
postní pátek přede mší svatou v kostele svatého 
Jakuba, začínat budou již v 17:20. Další příleži-
tostí k této modlitbě jsou postní neděle: scházíme 
se v 15:00 v kostele Matky Boží, kde jsou zastavení 
křížové cesty vyobrazena a mohou nám být jedním 
z podnětů k meditaci.  

Kromě těchto pravidelných pobožností se chys-
tá také křížová cesta na terasách pod Vlašským 
dvorem. Uskuteční se na Velký pátek (7. dubna) 
od 21:00 a bude vedena v podobném duchu jako 
při loňské premiéře. 

Seminář o evangelizaci v Hradci Králové 
Milí farníci, dovolte, abych vás pozvala na v pořa-
dí již třetí seminář o evangelizaci, který proběhne 
v sobotu 11. března v Novém Adalbertinu v Hradci 
Králové. Seminář je určen pro každého člena 
diecéze, který touží prohlubovat svůj život 
s Kristem a zároveň být misionářem tam, kde žije. 
Cílem tohoto setkání je především sdílení a vzá-
jemná podpora při snaze žít podle evangelia a hlá-
sat Boží království. 

Hlavním hostem celého Semináře bude P. Jo-
sef Prokeš, kněz českobudějovické diecéze a absol-
vent oboru misiologie na papežské univerzitě Gre-
goriana v Římě. Téma jeho přednášky zní: Jak 
dnešní lidé touží po evangeliu? A jaká je v tom 
moje role? 

V odpolední části Semináře proběhnou 
workshopy zaměřené na prohloubení osobního 
života s Kristem i na oživení evangelizačního zá-
palu uvnitř farnosti. Budete moci vybírat z těchto 
témat a moderátorů: Otcovo srdce (Eva a Martin 
Beranovi), Farní evangelizační buňky (Jaroslav 
Šotola), Manželství – povolání k evangelizaci 
(Táňa a Libor Blažkovi, P. Stanislav Tomšíček), 
Evangelizace tancem (Jana Hrdinová) a Debata o 
přednášce – formou synodní skupinky (P. Jan 
Uhlíř). Seminář bude zakončen modlitbou chval 
s kapelou Dotek.  

Akce se uskuteční pod záštitou generálního 
vikáře Mons. Jana Paseky, který dlouhodobě usi-
luje o hledání cest pro evangelizaci v naší diecézi. 
Na seminář je třeba se přihlásit na diecézním we-
bu bihk.cz/evangelizace nebo na mých kontaktech 
(e-mail: soukalova.ludmila@dihk.cz, tel.: 724 129 
887). 

Ludmila Terezie Soukalová 

file:///C:/Users/Kateřina Grenarová/Documents/Vlastní šablony Office
mailto:soukalova.ludmila@dihk.cz
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Duchovní obnovy  
Duchovní obnovy ve Slavoňově se uskuteční v termínu 10. – 12. března pro muže 
a 24. – 26. března pro ženy (omlouváme se za chybu otištěnou původně v předcho-
zím vydání Zpravodaje, kde byly termíny prohozeny). Duchovní program zajišťuje 
P. Vladislav Brokeš, organizační záležitosti mají jako obvykle na starosti Ladislav 
Vokoun (e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com) a Monika Trdličková (e-mail: moni-
catrd@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.  

Mládež chystá duchovní program pro své vrstevníky z celého vikariátu: „Zvu 
všechny mladé na vikariátní postní duchovní obnovu mládeže, která proběhne 
25. března. Sejdeme se v 9:30 na arciděkanství v Kutné Hoře. Téma setkání je Jak 
správně prožít velikonoční triduum a jako host přijede otec Prokop Brož. Buchta či 
jakékoliv jiné příspěvky na společnou svačinu jsou vítány  . Předpokládaný konec 
setkání je po mši svaté, která začne ve 13:00,“ zve Bětka Cinerová.  -red- 

Misijní koláč 
Nabídka výborných koláčů, které po mši svaté na 4. neděli postní potěší účastníky 
bohoslužby a povzbudí je k finanční podpoře světových misií, platí v naší farnosti už 
celou řadu let. Co se však vytratilo, je společná příprava tohoto občerstvení, díky 
které by se do této sbírky více farníků zapojilo aktivně. Rádi bychom tuto rovinu do 
misijního koláče navrátili, zveme proto všechny ochotné pekaře a pekařky (rozuměj 
lidi ochotné přiložit ruku k dílu, péct umět nemusíte) na sobotu 18. března dopoled-
ne na arciděkanství. Vítány jsou i děti, které si budou moci společně pohrát a třeba 
i namalovat pár misijních pohlednic. S pečením začneme v 8:00 a skončíme před 
obědem, během dopoledne se počítá pouze s nabídkou drobného občerstvení.  

Pokud nemůžete pomoci s přípravou, nezapomeňte pak v neděli 19. března při-
spět svým darem do sbírky. Odměnou vám bude nejen sladká dobrota, ale hlavně 
dobrý pocit. 

-red- 

 

mailto:vokoun.ladislav@gmail.com
mailto:monicatrd@seznam.cz
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Jáhenské svěcení Michala Šramka 
Velkou radost našemu farnímu společenství, ale i celé diecézi a církvi, přinese sobo-
ta 1. července letošního roku, kdy náš bohoslovec Michal Šramko přijme z rukou 
otce biskupa Josefa Kajneka jáhenské svěcení. Slavnostní mše svatá bude slavena 
od 14:00 ve farním kostele svatého Jakuba. Podrobnosti ještě přineseme, už v tuto 
chvíli však prosíme, abyste, pokud je to možné, tuto událost vzali v potaz při pláno-
vání dovolených a pokusili se 1. července na slavnost přijít, abychom mohli tuto ra-
dost prožít společně a v co největším počtu  . 

-red- 

Co se děje okolo kostela v Gruntě 
Dlouhé přešlapování, nejistota a hledání řešení ve snaze zachránit kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Gruntě jsou v tuto chvíli u konce. Nacházíme se v okamžiku, 
kdy podepisujeme smlouvu s vybraným zhotovitelem oprav tohoto novorománské-
ho klenotu. 

Na opravu jsme získali dotaci z tzv. Norských fondů, kvů-
li výraznému zdražení stavebních a restaurátorských prací 
i materiálů nedokážeme však kostel opravit v původně za-
mýšleném rozsahu tak, abychom z vlastních prostředků ne-
museli vynaložit dalších téměř 70 milionů korun. Proto jsme 
ve spolupráci s projektantem a zprostředkovatelem dotace 
navrhli úpravu stavebního programu a naplnění indikátorů 
projektu tak, aby se kostel zachránil a abychom splnili podmínky dotace a nemuseli 
získané prostředky vracet. Výsledkem jednání je omezený rozsah stavebních a re-
staurátorských prací, ve kterých však zůstala podstatná část záchrany této památky.  

Jedná se o statické zabezpečení kostela tryskovou injektáží v plném rozsahu, re-
staurování nástěnných maleb hlavní lodi kostela, restaurování vybraných vitrážo-
vých oken a související práce. Opravou by měla být vyřešena nejzávažnější bolest 
kostela, kterou je havarijní stav způsobený příčnou aktivní trhlinou lodi v blízkosti 
dvojvěží. Celkové náklady na tyto práce včetně povinných aktivit jsou 42 813 380 
korun, dotace je vyčíslena na 38 532 042 korun. 

Na podzim jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zakázku získala 
firma AKANT ART, v. o. s., se kterou již probíhají přípravná jednání směřující 
k brzké realizaci stavebních prací. Ty musí být dokončeny do konce roku 2023.  

Výběrové řízení pro nás zpracovává firma TENDERA partners, s. r. o. Projekto-
vou manažerkou akce je Gabriela Šulmanová, která se podílela například na obnově 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Stavební manažerkou je Soňa 
Krejčová. 

Soňa Krejčová 

Liturgii Vzkříšení budeme slavit v neděli brzy ráno 
Podrobný přehled velikonočních bohoslužeb najdete v příštím vydání Zpravodaje. 
Oproti minulým letům v něm bude jedna výraznější změna, a to v čase konání litur-
gie Vzkříšení. Z večera Bílé soboty se přesune na neděli Zmrtvýchvstání Páně, a to 
na pátou hodinu ranní. Důvody objasňuje otec Vladislav v úvodníku tohoto čísla. 

Při této slavnosti budou také pokřtěny dvě katechumenky a tři další lidé přistou-
pí ke svátostem biřmování a eucharistie. Při slavnosti počítáme také s malými dět-
mi, které budou moci část bohoslužby slova strávit na arciděkanství při drobném 
občerstvení a lehké katechezi. 

S těmi, kdo se této bohoslužby nebudou moci zúčastnit, bude otec Vladislav sla-
vit mši svatou slavnosti Zmrtvýchvstání v tentýž den od 10:00. Obě bohoslužby se 
budou konat v kostele svatého Jakuba. 

-red- 



 

  

Milí přátelé, dnes vám představím knihu rozhovorů s Anselmem Grünem Blízký 
a vzdálený. Rozhovory vedli zkušený novinář Jan Paulas a církevní historik Jaro-
slav Šebek. Předmluvu ke knize napsal opat Prokop Siostrzonek.  

Anselm Grün je jedním z nejvydávanějších a nejoblíbenějších autorů duchovní 
literatury u nás, přesto řada lidí jeho knihy zcela nepochopila. Malá duchovní dílka 
vznikala především na základě přednášek v rámci kurzů, ostatní vycházela ze spisů 
prvotního mnišství nebo k objasnění některých biblických pasáží. Pro lepší pocho-
pení těchto dílek autor poskytl rozhovor o svém dětství a mládí, o svém životě 
v klášteře, publikační činnosti a dalších zajímavých tématech.  

Otec Grün čerpá své duchovní zkušenosti z literatury starých mnichů, a tak nás 
vede do hlubin naší duše, kde se každý může setkat se sebou samým. Tato cesta do 
vlastního nitra není vždy příjemná, ale vede k pokoře a lidskosti, které dnes všichni 
tolik potřebujeme. 

V úvodu knihy nás autor seznamuje s tím, co ho v mládí směřovalo ke vstupu do 
benediktinské řehole, dále rozebírá svůj postoj k otázce německé viny za druhé svě-
tové války (narodil se těsně před jejím koncem) a postoj ke komunistické éře.  

V další části knihy vypráví o svém řeholním životě. Od roku 1977 působí ve svém 
domovském klášteře v Münsterschwarzach, kde zastává funkci celeráře, tedy ekono-
mického správce opatství. Vedle povinností v klášterní správě se věnuje práci s mlá-
deží, přednáškové činnosti, psaní knih a vedení duchovních rekolekcí pro kněze 
a řeholníky v krizových situacích. Při této rozmanité činnosti se vždy snaží udržovat 
svůj pevný denní řád.  

V knize je také řeč o modlitbě a ztišení v dnešní hektické době a dále se autor 
věnuje vztahu víry a psychologie. Řada jeho brožur obsahuje právě toto téma. Proto-
že otec Grün je zkušený psycholog.  

Tuto knihu a dalších asi třicet autorových titulů s rozmanitými tématy si můžete 
vypůjčit ve farní knihovně. Nabízíme ještě některé zánovní knihy, které se nám 
v knihovním fondu opakují. Můžete si je vyzvednout v pracovní době farní kancelá-
ře nebo u mě na kavárně po nedělní mši svaté, a to do konce března. 
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Proměna zahrady mateřské školy 
Tento školní rok jsme naše aktivity zaměřili na proměnu zahrady. Nejdříve jsme 
sbírali podněty od všech, kteří jsou spojeni s mateřskou školou, od dětí, rodičů 
a pedagogů. Ze všech participačních setkání vyšly podněty pro konkrétní proměnu 
naší zahrady.  

Jsme velice rádi, že se zpracování studie ujala architektka Martina Kodetová 
a zahradní architektka Jana Vaňková, které zahradu školky velice dobře znají. Jim 
nyní také předám slovo, když budu pro vaši bližší představu citovat návrhovou stu-
dii, z níž projekt nové zahrady vychází: 

„Jedná se o zahradu církevní mateřské školy svatého Jakuba, proto si myslíme, 
že by téma zahrady mělo nějak souviset s osobou svatého Jakuba. Velkým fenomé-
nem, který je spjatý se svatým Jakubem, je poutní cesta do Santiaga de Compostela. 
Svatojakubská cesta není jen trasa, ale je to životní zkušenost. Člověk zdolává pře-
kážky v divoké přírodě, přespává, jak se dá, v útulnách nebo jen tak pod širým ne-
bem. Občas projde malou vesničkou, setká se s životem místních lidí. Nalézá nová 
přátelství i překonává určitá protivenství. Utužuje kamarádství i se učí se vycházet 

Farní knihovna 

Milena Pfaifrová 

Církevní mateřská škola svatého Jakuba 



 

  

s ostatními. Uvědomuje si, že je dobré, že je na té cestě se svými kamarády, tak jako 
je dobré nebýt sám na cestě k Bohu.  

V současné době je zahrada mateřské školy vymezena zdí a pletivovým oploce-
ním. V rámci návrhu zahrady navrhujeme změnu tvaru zahrady. Pletivové oplocení 
bude z části zrušeno a přesunuto. Prostor zahrady je umístěn na velké parcele, vý-
měra řešené části zahrady je 2 180 metrů čtverečních. Při návrhu zahrady jsme zo-
hlednili skutečnost, že se plánuje nová výstavba budovy mateřské školy ve spodní 
části zahrady. Návrh zahrady tak bude fungovat i po případné výstavbě.  

Zahrada je koncipovaná jako cesta rozmanitou přírodou i městečkem. Pomysl-
ným cílem je setkáním s postavou svatého Jakuba. Vstup do zahrady, zároveň do 
první části „městečka“, je stávající brankou ve zdi. Vedle brány je vysazen zakrslý 
jehličnatý strom, který bude v době Vánoc sloužit jako vánoční stromeček. V této 
části jsou navrženy venkovní kuchyňka a kutilská dílna, které mají formu zjednodu-
šených domečků. Děti zde vyrábí a „vaří“, ale můžou si hrát i jako prodavači a naku-
pující (poutníci). Dále mezi lískovými keři jsou navrženy konstrukce přístřešků, kte-
ré si děti můžou dotvářet podle vlastní fantazie samy pomocí nařezaných větví lísek 
a stavět si tak vlastní útulny.  

Z „městečka“ se přesouváme do „divočiny“, části v prudším svahu mezi keři lísek 
a šeříků. Je to oblíbená část zahrady dětí. Rádi běhají mezi keři a lezou do jejich 
větví. Proto jsme chtěli tento svah obohatit o další prvky, se kterými budou zažívat 
další dobrodružství. Ve svahu je již umístěna skluzavka, kterou ponecháváme beze 
změny. Do svahu navrhujeme nakloněnou plošinu s lanem, schody, cestičku ze špal-
ků, která vede k obřímu ptačímu hnízdu mezi šeříky. Dále navrhujeme kuličkodrá-
hu.  

Pod tímto svahem se nachází rovinatá část pozemku, kde jsme navrhli relaxační 
zónu s „pláží“. Pláž zahrnuje kutiště, pískoviště a altán. U kutiště je navržena voda 
s korýtkem na kamínkovém zálivu. U pískoviště je zase navržen záliv s travinami 
a kameny. Místa jsou spojena do organického celku s mlatovou plochou. V těchto 
místech je navržen také altán o kruhovém půdorysu s průměrem 5,6 m. Svým cen-
trálním tvarem připomíná zahradní altány z přelomu 19. a 20. století, které sloužily 
ke společenským událostem. Nedaleko této zahrady, v zahradě v Hradební ulici, se 
nachází ještě pozůstatek takového historického zahradního altánu. Naším záměrem 
není stavět repliku historického altánu, protože to není přiměřené jeho funkci. Al-
tán bude sloužit hlavně dětem, aby trávily co nejvíce času venku, aby se mohly ukrýt 
jak před deštěm tak i před nepříjemným sluncem. Pod střechou je navržen kruhový 
stůl, u kterého může sedět najednou až 24 dětí. Děti zde můžou trávit čas výtvarný-
mi činnostmi nebo svačit. Altán bude příležitostně sloužit pro společná setkání 
s rodiči.  

Poblíž „pláže“ pod svahem se nachází stávající kaplička mezi stromy lip. Před 
kapličkou je kolem stromu navržena lavička. Příjemný prostor ve stínu stromů je 
nechán volný pro relaxaci dětí na dece nebo v houpací síti. Pod svahem je nechán 
volný prostor, který bude sloužit pro sáňkování, válení sudů nebo různé hry na vol-
né ploše. Tento volný prostor bude v budoucnu sloužit jako prostranství před pláno-
vanou budovou mateřské školy.  

Při kraji zahrady je navrženo bludiště a ohniště. Bludiště je tvořeno vyvýšenými 
záhony s pergolovými branami a popínavými rostlinami. Podél oplocení zevnitř za-
hrady jsou navrženy drobné ovocné keře. Předpokládáme, že nejspodnější část za-
hrady, která navazuje na bludiště s ohništěm, bude v budoucnu užívána jako květ-
natá louka s keři a hmyzím domečkem. Tato část zahrady ale není předmětem stu-
die, protože se předpokládá, že během pár let bude užívána k jiným účelům, zřejmě 
jako staveniště nové mateřské školy. Proto jsme květnatou louku navrhli 
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v horní části zahrady vedle vstupní branky. Hmyzí domeček má podobu postavy 
svatého Jakuba. Toto neformální zobrazení je záměrné. Chceme, aby postava svaté-
ho Jakuba byla na zahradě přítomna, zároveň ale nechceme, aby se jednalo jen 
o nějakého mrtvého dřevěného panáka, který nikoho nezajímá, chtěli jsme postavu 
oživit. Právě o to se postará hmyz, který také přitáhne pozornost dětí. Pod května-
tou loukou je navržen prostor pro míčové hry.  

Z vnější strany oplocení navrhujeme výsadbu keřů lísek obecné v kombinaci 
s keři klokoče. Cílem je vytvoření hustého porostu, který bude pomáhat clonit za-
hradu před hlukem a vnějšími vlivy.“ 

Rubriku připravila Barbora Křivohlavá 

Vážení farníci, zdravím vás s pravidelným zpravodajstvím z Církevního gymnázia 
v Kutné Hoře. Zima už se přehoupla do své druhé poloviny, což mimo jiné znamená, 
že ji naše klášterní zdi už dobře nasály. Z technického hlediska zimě obstojně odolá-
váme na míru nastavenými termostatickými hlavicemi na radiátorech a spoustou 
nových laviček u topení na chodbách. 

Z akcí, které se uskutečnily, stojí za zmínku velmi povedený lyžařský výcvik na 
svazích v Peci pod Sněžkou, kde si sekunda a kvinta mohla užít zimních radovánek 

všeho druhu. Díky příspěv-
ku Charity Kutná Hora se 
mohly lyžařského kurzu 
zúčastnit dvě kvintánky z 
Ukrajiny, které tak poprvé 
v životě stály na lyžích. Že 
se zimy nebojíme, o tom 
svědčí i interní velmi pove-
dená akce. Celá škola se na 
konci ledna sešla na zahra-
dě, kde studenti pogratulo-
vali řediteli Radku Holeč-
kovi k jeho kulatým naro-
zeninám a připili mu na 
zdraví oblíbenou        

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 
Přijímací řízení pro příští školní rok proběhne ve dnech 3. a 4. května. Ve školce 
budeme mít asi 20 volných míst. Zájemci o vzdělávání v mateřské škole si mohou 
žádost o přijetí dítěte stáhnout z webových stránkách školy (cmsjakub.cz), najdou ji 
v záložce Dokumenty ke stažení. Vyplněnou žádost je možné zaslat elektronicky na 
adresu materska.skola@khfarnost.cz nebo doručit osobně nebo do schránky školky 
na adrese Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora. V přihlášce je potřeba uvést 
telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Přílohu Vyjádření lékaře není třeba doručo-
vat nyní, stačí ji doložit u  přijímacího řízení. 

Dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísl 728 569 742 nebo elektronické adrese 
materska.skola@khfarnost.cz. 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře: zima na gymplu 

Modlitba za školku 
V úterý 14. března zveme všechny rodiče a prarodiče našich dětí i všechny příznivce 
školky ke společné modlitbě, která se bude konat od 20:00 přímo v prostorách škol-
ky na Václavském náměstí.  
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Oblastní charita Kutná Hora 

limonádou. Zkraje února se pak konal maturitní ples oktavánů, kteří si pestrý pro-
gram inspirovaný filmem Gympl připravovali týdny. Za organizaci plesu děkujeme 
Sdružení rodičů a přátel školy. Průběžně probíhají školní a okresní kola olympiád z 
různých předmětů – těšíme se z dobrých výsledků našich studentů a čekáme na dal-
ší postupy. 

V nejbližší době chystáme přijímací zkoušky pro nové uchazeče o osmileté studi-
um. Přihlášku je ještě do 1. března možné donést do sekretariátu školy (více infor-
mací na webu školy cgym-kh.cz.) V souvislosti s přijímacími zkouškami plánujeme 
doprovodný program pro naše studenty – výlety v rámci programu Sítě přidruže-
ných škol UNESCO. Studenti navštíví Prahu, Kladruby, Žleby či zůstanou „doma“ 
a navštíví památky přímo v Kutné Hoře. Dále máme před sebou několik exkurzí 
zaměřených přímo k výuce některých předmětů. 

V posledních dnech také rozmýšlíme učební plány a personální zajištění výuky 
pro příští školní rok. Aktuálně poptáváme aprobované a motivované vyučující, kteří 
by přišli rozšířit pedagogický tým v předmětech matematika, informatika a anglický 
jazyk. Ideálně sháníme učitele, který by měl aprobaci na dva ze zmíněných předmě-
tů. Zájemci mohou motivační dopis a životopis posílat na knappova@cgym-kh.cz, 
případně doručit na sekretariát školy. 

Přestože je v zimě možná ještě brzy myslet na to, co bude po létě, my už přemýš-
líme. Již teď vás můžeme pozvat na oslavy k výročí třiceti let od založení gymnázia. 
Budou se konat v pátek 1. září, kdy mají všechny školy v republice ještě prázdniny 
a přitom bude pravděpodobně řada rodin už zpět z dovolených. Program a časový 
harmonogram bude ještě upřesněn, nicméně v případě, že plánujete dovolenou, 
můžete na 1. září myslet už teď a udělat si v kalendáři čas. Těšíme se na vás!   

Marie Knappová 
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2023 
Výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charity Kutná Hora se i v letošním roce přehoupl 
přes milionovou hranici. Darovali jste na pomoc lidem v nouzi neuvěřitelných 1 233 
203 korun. Tříkrálovou koledu zpívalo více než 850 koledníků a do 247 zapečetě-
ných pokladniček jste darovali 1 204 843 Kč. Bezhotovostně a do online koledy po-
slali dárci 28 360 Kč. Velmi děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům a partnerům, 
kteří nám s letošní sbírkou pomáhali. Výtěžek sbírky podpoří sociální služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Centra Přístav 
a provoz Dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do nemocnic, domovů 
sociální péče a pomáhá ve střediscích charity. Děkujeme, že pomáháte s námi. 

Postní almužna 
Postní almužnou přispějete i v letošním roce třem indickým dětem na vzdělávání 
v projektu Adopce na dálku. Postničky budou k dispozici v kostele svatého Jakuba 
v Kutné Hoře, v kostele svatého Matouše v Třeboníně, v kostele svaté Markéty 

Volná místa v Dětské skupině Majáček 
Dětská skupina Majáček, kterou najdete v Centru Maják Oblastní charity Kutná Ho-
ra v Tylově ulici 503, nabízí volná místa pro děti od 3 do 6 let. Otevřeno je od pon-
dělí do pátku od 7:00 do 16:00. Celodenní stravování a pitný režim mají děti zajiště-
ný. Bližší informace poskytnou Petr Seidl (tel.: 731 598 871) nebo Eva Koudelková 
(tel.: 731 598 863) nebo je najdete na webových stránkách kutnohorské charity 
(kh.charita.cz) v sekci Pomáháme. 

cgym-kh.cz
mailto:knappova@cgym-kh.cz
https://kh.charita.cz/pomahame/detska-skupina-majacek/
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Kutná Hora si připomíná geniálního architekta Santiniho  
Letošního 7. prosince to bude tři sta let, co zemřel Jan Blažej Santini Aichel, jeden 
z nejlepších architektů působících na území dnešní České republiky. Za svůj relativ-
ně krátký projekční život realizoval téměř sedmdesát staveb a svou pracovní cestu 
začal právě v Kutné Hoře – Sedlci. Nadneseně se dá říci, že kdyby nebylo sedlecké-
ho kláštera, možná by se Santini nestal tím, kým byl – výjimečným architektem, 
který se proslavil svébytným stylem nazývaným barokní gotika. Právě v katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci dostal svou 
první velkou zakázku a poprvé tak naplno rozehrál svůj výjimečný talent. 

Sedlecká fanrost se rozhodla život a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla připome-
nout celoročním projektem, který nese název Santini Immortalis, nesmrtelný Santi-
ni. Projekt začal symbolicky v den narození Jana Blažeje 3. února první velikou vý-
stavou v podkroví sedlecké katedrály. Autory prací jsou studenti Grafického designu 
na Západočeské univerzitě v Plzni na Sutnarce. V rámci ateliérové výuky vytvořili 
výstavní projekt Pocta Santinimu, který poprvé představují veřejnosti právě 
v Sedlci. Výstava je k vidění do 12. března přímo v katedrále Nanebevzetí Panny Ma-
rie.  

Milovníci výtvarného umění se mohou těšit na pestrou paletu výstav nejen 
v prostorách sedlecké katedrály, ale i například v Galerii Středočeského kraje. Kro-
mě výstav, které jsou věnované životu a dílu Santiniho, plánuje Římskokatolická 
sedlecká farnost ve spolupráci s dalšími správci kutnohorských organizací 
(Dačického dům, České muzeum stříbra, Městská knihovna Kutná Hora, Philip 

Rubriku připravila Marcela Mommersová 

Ze sedlecké farnosti 

Charita ČR vyhlásila sbírku pro Turecko a Sýrii na pomoc lidem zasaže-
ným zemětřesením 
Charita Česká republika uvolnila z krizového fondu 300 000 korun a vyhlásila sbír-
ku na pomoc Turecku a Sýrii zasažené zemětřesením. Naši kolegové z Charity Tu-
recko pomáhají přímo na místě. Finanční prostředky využijeme na zajištění základ-
ní potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší či zdravotní a psy-
chologickou pomoc. Následně pak na pomoc při obnově zasaženého území.  Přispět 
můžete na sbírkový účet 55660022/0800, variabilní symbol 118.  

v Křeseticích. Do pokladniček můžete během půstu vkládat peníze za odřeknuté 
radosti a po Velikonocích je přinést zpět do kostela. Děkujeme za vaše dary. 



 

  

Jarní rovnodennosti v sedlecké katedrále přinese změny 
11. ročník tradiční Jarní rovnodennosti v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sva-
tého Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci přinese drobné změny. Neměnný je však 
termín konání akce, 20. března. Letos toto datum připadá na pondělí a vzhledem ke 
změně konceptu začíná akce už v 16:30.  

Letos poprvé si však zájemci o tento výjimečný zážitek budou muset koupit vstu-
penku, která bude stát symbolických 50 Kč. Rozhodli jsme se tuto změnu udělat ze 
dvou důvodů. Ten první je čistě praktický, maximální kapacita katedrály je 600 lidí 
a my v takto obrovském počtu návštěvníků nejsme schopni kapacitu pohlídat jinak 
než tím, že budeme vstupenky prodávat. Druhým důvodem je i to, že součástí Jarní 
rovnodennosti je vždy i kulturní program a my bychom byli rádi, aby si ho všichni 
návštěvníci plnohodnotně užili a neutíkali z katedrály hned poté, co se sluneční pa-
prsky dotknou oltáře. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na webu sedlecké 
farnosti a v Informačním centru v Zámecké ulici v Sedlci. Vzhledem k tradičně vel-
kému zájmu o rovnodennost nelze garantovat prodej vstupenek přímo v den konání 
akce v katedrále. 

Kulturní program 11. ročníku Jarní rovnodennosti bude velice pestrý. Návštěvní-
ci se mohou těšit na herce a moderátora Davida Prachaře, na kutnohorské hudební 
uskupení Ambient Zephyr ve složení Bohumil Dvořák, Vilém Dvořák a Pavel Bartoš 
a rovnou na dvě výstavy. Ta první začne již v pátek 17. března, kdy se v podkroví 
sedlecké katedrály poprvé představí kutnohorská malířka Mirka Lipertová 
s výstavou Tam a zase zpátky do krajin za mysl. Druhá výstava bude netradičně in-
stalována v boční lodi katedrály a ponese název Jedinečný Santini. Cílem této výsta-
vy, která vznikla v rámci celoročního připomínkového projektu Santini Immortalis, 
je seznámit širokou veřejnost se živo-
tem geniálního architekta a s jeho nej-
známějšími stavbami v České republice. 
Výstava je putovní a postupně se bude 
přesouvat křížem krážem celým měs-
tem, až symbolicky doputuje ke druhé 
kutnohorské katedrále, chrámu svaté 
Barbory.  

Součástí programu bude i představe-
ní nového vína Cuvée Santini, které by-
lo speciálně nablendováno k výročí úmrtí geniálního architekta: „Víno z odrůdy Ry-
zlink rýnský vzniklo spojením výjimečných ročníků z let 2019, 2021 a 2022 z viniční 
trati U všech svatých v Kutné Hoře, kde je podloží kamenité a to Ryzlinku nebývale 
svědčí," říká vinař Lukáš Rudolfský. 

Výtěžek ze vstupného jsme se letos rozhodli věnovat Středisku Atrium Oblastní 
charity Kutná Hora na podporu noclehárny pro ženy. Ta poskytne ženám bez pří-
střeší bezpečné zázemí a přenocování v důstojných podmínkách. Malý byt se dvěma 
lůžky vznikne v dosud nevyužitých nebytových prostorách v areálu bývalé cihelny 
v Sedlci, kde středisko poskytuje své služby lidem bez domova. 

10 
Rubriku připravila Radka Krejčí 

Morris) širokou nabídku přednášek, besed, workshopů, autorských čtení, speciál-
ních prohlídek, ale například i novou řadu suvenýrů. Celý program vyvrcholí v den 
úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla, 7. prosince, závěrečným koncertem Pardubic-
ké filharmonie v bývalém refektáři sedleckého kláštera.  

Kompletní přehled projektu Santini Immortalis najdete na webových stránkách 
farnosti sedlec.info.  

https://sedlec.info/akce-a-udalosti/34/
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Napsali jste... 

Ministranti v Hradci Králové 
V sobotu 18. února jsme se v půl deváté sešli před arciděkanstvím. Mišo, Jarda 
a pan farář čekali, kolik se sejde ministrantů. Nakonec nás přišlo třináct. Cesta trva-
la asi hodinu. Na hradeckém náměstí jsme se sešli s ministranty z Čáslavi, které do-
provázel otec Dmytro a pan profesor Poživil. Na biskupství nás srdečně přivítal otec 
biskup Jan, jenž odsloužil v kapli mši svatou. Po ní jsme si s ním povídali a poté nás 
sestra Zuzana provedla budovou biskupství. Zaujaly nás zejména císařský a prezi-
dentský salonek a celková velkolepost biskupské rezidence. Po obědě v restauraci na 

náměstí jsme si pro-
hlédli katedrálu Sva-
tého Ducha, a to 
včetně varhan, na 
které nám Mišo 
a Vojta Drahota za-
hráli. Návštěvu 
Hradce Králové jsme 
zakončili výstupem 
na krásně opravenou 
Bílou věž. Nakonec 
jsme se rozloučili 
s Čáslavany a odjeli 
jsme zpět do Kutné 
Hory. Moc děkujeme 
Mišovi, Jardovi 
a panu faráři za 
krásný výlet.  

Kluci Hladíkovi 

Synodální proces pokračuje 
Milé sestry a bratři v Kristu, možná si ještě vzpomenete na synodální skupinky 
a jejich práci v naší farnosti. V malých společenstvích jsme se scházeli, modlili se 
společně a vyjadřovali své názory k tématům slavení, naslouchání, rozlišování 
a mnoha dalším. Otvírali jsme svá srdce Duchu svatému, sobě navzájem a zažívali 
radost ze společných chvil. 

Jít spolu jako Boží lid není jednoduché. Zažíváme to v našich rodinách, společen-
stvích i naší církvi. Nedorozumění, sebeprosazování se, zkostnatělost, klerikalis-
mus, osobní pasivita, vylučování žen, nekomunikativnost, uzavřenost církve a  nezá-
jem o druhého s odlišným názorem jsou jen malé střípky problémů, které vnímáme 
a zažíváme v církvi. 

O tom, jak žijí společenství v Evropě a s čím se potýkají, zaznělo na  Kontinentál-
ním evropském synodálním setkání a Praze. Počátkem února se v Praze sešlo 
260 účastníků kontinentálního synodálního procesu, aby se seznámili 
se synodálním procesem a jeho výstupy ve svých společenstvích církve.  

Pokud vás zajímá, jak a čím žije církev v Evropě, doporučuji záznam ze setkání. 
Je volně přístupný  na Youtube (SynodPrague2023).  

V naší farnosti se výstupy práce synodálních skupin zabýváme ve farní radě 
a budeme i dále hledat způsoby, jak radostnou zvěst žít a naplňovat na naší společ-
né cestě. 

Marie Slavotínková 
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Rozhovor s Tanjou Tararai a Ljubou Korniichuk 

Už je to skoro rok, kdy do naší farnosti přišly Tanja, Ljuba a Olena se svými dětmi. 
Hned v únoru, ve chvíli, kdy 
ruská vojska vtrhla na Ukraji-
nu, opustily své domovy neda-
leko Žitomiru (asi 130 kilome-
trů západně od Kyjeva) a vy-
daly se na cestu do Česka. Za-
tímco Olena se na konci léta 
vrátila domů, Tanja s Ljubou 
zůstávají v Kutné Hoře 
a můžeme je pravidelně po-
tkávat i v našem společenství.  

Při smutném výročí napa-
dení jejich rodné země jsme 
jim položili několik otázek. 
Rozhovor proběhl v češtině, 
bez překladatele. 

Tanjo, Ljubo, jak se máte? Jaký byl 
váš uplynulý rok a v jakém rozpolo-
žení se nacházíte nyní? 
Jsme v pořádku. Rok v České republice byl 
zpočátku velmi těžký. Nová země, noví lidé, 
jiné zákony, neznalost jazyka. Příbuzní 
a přátelé zůstali doma, někteří odjeli do 
jiných zemí. 

Nejprve jsme se učily zvládat svůj stres, 
strach a deprese. Pomáhal nám v tom Pán 
Bůh, kostel a dobří lidé. Naučily jsme se žít 
dnešní den a celý život zasvětit Bohu. Nála-
da je dobrá, když víme, že doma je klid. 
Sledujeme zprávy a když zazní sirény, bojí-
me se, kam poletí rakety. 

 
Obě jste si tu našly práci, vaši kluci 
chodí do školy. Jak vám to jde a jak 
se vám v práci a ve škole líbí? A jak 
trávíte volný čas?  
Julie Němсová a další farníci nám pomohli 
se adaptovat, najít školu pro děti a práci 
pro nás. S bydlením nám pomohla farnost. 

Ljuba: Nejprve jsem pracovala v Kolíně 
v automobilce. Pracovala jsem na tři smě-
ny. Poté jsem přešla do jiné práce v Kutné 
Hoře, do továrny, která vyrábí letadla. Kaž-
dý den vstávám ve 3:30 ráno a jdu do prá-
ce, ale jsem ráda, že mám jednu směnu. 
Mám ráda svou práci a tým. 

Tanja: Nejprve jsem uklízela záchody 
a kanceláře, pak prodávala suvenýry. Po-

tom jsem pracovala na restaurování oken. 
Líbí se mi i současná práce, jsem sociální 
pracovnice. Jsem v projektu, který pomáhá 
Ukrajincům, kteří utekli z války, adaptovat 
se v Česku. Vidím jejich zmatek a strach 
v prvních týdnech po jejich příjezdu. Pama-
tuji si, jak to pro mě bylo těžké, a  chci jim 
taky pomáhat. 

Děti jsou již na školu zvyklé. Mají to 
tam rádi, hlavně naši mladší synové. Už 
tam mají kamarády. Také ministrují 
v kostele. Pro starší děti je to trochu těžší, 
ale také si postupně zvykly.  

Volného času máme velmi málo, proto-
že doma je hodně práce a navíc musíme 
dětem pomáhat s úkoly z české i ukrajinské 
školy.  

Když máme volnou chvilku, učíme se 
český jazyk. Pan Krátký nám často pomáhá 
s učením češtiny. Moc mu děkujeme! Ob-
čas chodíme na procházky do parku, lesa 
nebo po městě. Menším dětem se líbilo 
muzeum Lego. Starší kluci občas chodí na 
sportoviště. 

 
Jak vzpomínáte na okamžiky před 
rokem? Jaké to bylo, tak rychle se 
rozhodnout, sbalit děti, rozloučit se 
s ostatními členy rodiny a prostě 
odjet? 
Nikdy nezapomeneme na den, kdy začala 
válka. Tento den zcela změnil naše životy. 
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-red- 

Už to nikdy nebude jako dřív. Náš bratr v té 
době pracoval v Kolíně v továrně Toyota. 
Zavolal v noci a řekl nám, ať rychle odejde-
me. Závod přislíbil pomoc s bydlením. Ne-
byl čas přemýšlet, protože jsme pochopily, 
jaká bude situace na hranicích. 

Posadily jsme se, rozplakaly… Pak jsme 
sesbíraly minimum věcí a proti své vůli 
vyrazily. Nevěděly jsme, jestli se vrátíme 
nebo jestli bude kam se vrátit. Nevěděly 
jsme, zda své blízké uvidíme živé a zdravé. 
V tu chvíli pochopíte hodnotu všeho, co jste 
měli. Loučíte se jako naposled. Jen jsme 
utíkaly, abychom zachránili životy našich 
dětí.  

Pak následovala dlouhá cesta. Objížděli 
jsme části dálnice, kde byly zničené mosty. 
Báli jsme se, že někde může být mina nebo 
spadnout raketa. Posledních deset kilome-
trů k hranicím jsme šli pěšky, protože tam 
byla dlouhá fronta aut. Matky s dětmi šly 
dál a muži se rozloučili a vrátili se. Už ne-
byly slzičky, aby se děti nebály. Cesta do 
Česka nám trvala dva dny. 

 
Vzpomínáte si na první dny a týdny 
tady?  
Byly jsme s dětmi ubytovány na ubytovně 
v Kutné Hoře. První týdny byly v neustá-
lém stresu a strachu. Ljuba měla velké de-
prese. Ale začalo to postupně mizet, když 
dostala práci. Neustále jsme četly zprávy, 

když byl doma letecký poplach, modlili 
jsme se spolu za životy svých příbuzných. 
Všichni jsme drželi pohromadě. Do města 
jsme chodily jen do obchodu a do kostela.  

Jednou jsme přišly do kostela, překona-
ly strach a přišly k panu faráři (to byl Jan 
Uhlíř), chtěly jsme jít ke zpovědi. Psali 
jsme si přes překladač na telefonu. Právě 
tato událost sehrála klíčovou roli v našem 
dalším životě v České republice. Trochu 
jsme si zvykli. Navázali jsme nové známos-
ti. Začali si všímat neobvyklé krásy tohoto 
města, jeho majestátnosti a tajemna.  

 
Když vás člověk potká na ulici nebo 
v kostele, vždycky se usmíváte. Co je 
pro vás důvodem k radosti nebo na-
ději? 
Usmíváme se, protože navzdory všemu 
utrpení máme štěstí. Cítíme Boží podporu 
a péči. Pán Bůh vždy dává radost a naději. 
Naučily jsme se Mu důvěřovat v každé zále-
žitosti, v každém problému, v každé minutě 
života. Jemu svěřujeme životy našich pří-
buzných. Dává nám to klid. Usmíváme se, 
protože jsme vděčné všem těmto lidem, 
tomuto městu, této zemi. Všem farníkům 
jsme nesmírně vděčné. Byli jste to vy, kdo 
nám pomohl v nejtěžších časech. Stali jste 
se pro nás velkou rodinou. Vždy na vás 
budeme vzpomínat a modlit se za vás. Dě-
kujeme mnohokrát! 
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Posledního ledna jsem se účastnil odpoledního školení pro učitele. Tématem byla 
komunikace (nejen se žáky), především „popisná“ a „hodnotící složka“ našich vyjád-
ření. Popisný a hodnotící jazyk při poskytování zpětné vazby. 

Cílem bylo nejdřív dokázat rozlišovat mezi těmito dvěma položkami. „Ve tvém 
rukopise nedokážu rozeznat e od i“ versus „škrábeš jako kocour“. „Výsledky příkla-
dů ti nevycházejí správně“ versus „už ses zase neučil“. „Když mluvíš, nemohou se tví 
spolužáci soustředit na výklad“ versus „Chováš se nesnesitelně jako vždycky“. Určitě 
by bylo možné uvést i povzbudivá slova, ta kritická stojí ale za vnímavější pozornost. 

Když je člověk schopen rozlišovat mezi těmito dvěma způsoby, může zapracovat 
na tom, aby v jeho vyjádřeních hrála významnější roli ta popisná složka. Zatímco 
hodnocení (obzvlášť negativní hodnocení konkrétní osoby) znamená obvykle tečku 
za rozhovorem (kolikrát spíš vykřičník), věcné vyjádření ponechává dveře pootevře-
né další komunikaci. 

Jenom taková možnost (fejeton) 

Tanja mluví o Žitomiru a o českých stopách na tomto místě 
Žila jsem v Žitomiru. Tam máme kostel svatého Václava, to je moje farnost. Máme 
tam i českou komunitu. O farním svátku se tamní Češi oblékají do národních šatů 
a zpívají písně v češtině. Nabízím tedy trochu „společné“ historie: 

V roce 1867 vydala carská vláda dekret, který českým přistěhovalcům z Rakouska
-Uherska zaručil svobodu vyznání, osvobodil je na pět let od daní, pozemkových 
poplatků a vojenské služby. Od následujícího roku se hodně Čechů přestěhovalo na 
Ukrajinu. Většina z nich se usadila ve Volyni. V roce 1868 přišlo na okraj Žitomiru 
184 rodin českých rolníků, o pár let později se objevila vesnice Kroshnia Cheska.  
Ve Volyni pak Češi zahájili 
tradici pěstování chmele, 
přivezli s sebou semena 
nejlepšího žatského chmele 
a založili pro něj velké 
plantáže. Také říkají, že to 
byli oni, kdo přivezl na 
Ukrajinu semena vojtěšky 
a nové technologie v chovu 
dobytka. V roce 1874 byly 
dávky pro Čechy zrušeny. 
Zároveň pro ně byla 
zavedena vojenská služba. 
Tok českých imigrantů se 
výrazně snížil.  

Na začátku 20. století 
jich v Kroshnia Cheska žilo 
více než tisíc (podle údajů 
z roku 1923 to bylo 1733 
lidí), což není na vesnici tak málo. Proto chtěli vlastní katolickou farnost (Češi se 
zřejmě dříve modlili v žitomirských kostelech). Úřady vydaly povolení k vytvoření 
farnosti v roce 1905. Zároveň byl položen základ pro kostel svatého Václava, který 
byl v roce 1908 vysvěcen. 

V Žitomiru založili Češi mnoho podniků, zejména továrnu Machačka a Jansy 
dnes pivovar v Malyovance, řadu pivovarů bratří Albrechtů. 
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Tetiana Tararai 



 

  

Kalendář akcí 

Ne 26. 02. Prezentace obnovených oltářních obrazů (10:30 – kostel sv. Jakuba)  

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

Čt 02. 03. Náboženství pro dospělé (18:30 – IC Sedlec) 

Čt 02. 03. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

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

Pá 03. 03. Pobožnost křížové cesty (17:20 – kostel sv. Jakuba)  

So 04. 03. Fatimská pobožnost se mší svatou (7:20 – kostel Matky Boží) 

So 04. 03. Výlet společenství dětí k prameni svatého Vojtěcha 

Ne 05. 03. Pobožnost křížové cesty (15:00 – kostel Matky Boží)  

Po 06. 03.  Modlitba za charitu (15:00 – kostel Matky Boží)  

Út 07. 02. Mše svatá nejen pro děti (16:00 – kostel Matky Boží)  
15 

Tuhle akci jsem si nevybral, byl jsem tam poslán s tím, abych potom na nějaké 
naší učitelské poradě obeznámil své kolegy o jejím obsahu. Šel jsem tam bez velkých 
očekávání a vrátil jsem se bez výrazného nadšení – to přece tak nějak intuitivně ví-
me; průměrně empatický člověk se i bez školení snaží nezraňovat ostatní svým hod-
nocením... Měl jsem nicméně domácí úkol: svými slovy, pokud možno popisným 
jazykem, shrnout, o čem to bylo. 

V následujících dnech jsem se na to tedy musel zaměřit. Poslouchal jsem sebe 
i lidi okolo a teprve v tu chvíli to začalo být opravdu zajímavé. Překvapilo mě (spíš, 
upřímně, uzemnilo), jak málo popisného a jak mnoho hodnotícího (a porovnávající-
ho a hypotetického) je v tom, co říkáme. „O čem byl ten film?“ – „To bylo strašný.“ 
„Co berete v dějepise?“ – „Nevěřil byste, jaká je to nuda.“ „Co bylo k obědu?“ – „Šlo 
to.“ Samozřejmě uvádím spíše křiklavější, ale o to víc ilustrativní výroky. Na to, če-
mu právníci říkají skutková podstata věci (to popisné), se zaměřujeme nejčastěji 
když se nás na to někdo konkrétně zeptá (Kdo hrál v tom filmu?) nebo když jsme za 
to placení (jak se řeší logaritmická rovnice). 

Je to téma spíš na román nebo diplomovou práci než na fejeton. Ale až poté, co 
člověk vypracuje domácí úkol – zkušenost je zkrátka už zase mnohem víc než infor-
mace. To, co říkáme, obsahuje svou věcnou část mnohdy jenom jako i obsahuje svou 
tečku: úplně bez ní to obvykle nejde, ale nestojí to na tom. Popisovat znamená spíš 
vyjadřovat to, hodnotit znamená spíš vyjadřovat se. A zredukovat svá hodnocení 
znamená tedy dát se tak trochu do závorky. 

Rozlišovat mezi popisnou a hodnotící složkou mi přijde zajímavé mimo mnoho 
jiného ze dvou důvodů. Za prvé – může to být to první, co udělat pro to, abychom se 
(obecně) o malinko snáze shodli. U toho, co se stalo, jak to vypadalo nebo co kdo 
udělal, většinou nebývá potíž dojít ke konsenzu. Neshoda je mnohem častěji v hod-
nocení. V tom, co to znamená a co si o tom kdo myslí. 

A za druhé – zanedlouho začíná postní doba. Omezit hodnotící složku je přínos-
né a náročné. Může to být přínosnější (například pro naše vztahy) a náročnější než 
omezit cukr nebo vepřové. Ale to už je věta, která hodnocení obsahuje, takže vám to 
předkládám jenom jako možnost. 

Václav Schuster 



 

  

Út 07. 03. Jednání pastorační rady farnosti (19:00 – arciděkanství) 

St 08. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 09. 03. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 10. 03. Pobožnost křížové cesty (17:20 – kostel sv. Jakuba)  

10.—12. 03. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

So 11. 03. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 11. 03. Seminář o evangelizaci v Hradci Králové 

So 11. 03. Společenství starší mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne  12. 03. Zkouška dětského sborečku (10:15 – arciděkanství) 

Ne  12. 03. Pobožnost křížové cesty (15:00 – kostel Matky Boží)  

Út 14. 03. Modlitba za mateřskou školu (20:00 – CMŠ)  

St 15. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 16. 03. Náboženství pro dospělé (18:30 – IC Sedlec) 

Čt 16. 03. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 17. 03.  Studentská mše svatá (10:00 – klášterní kostel) 

Pá 17. 03.  Pobožnost křížové cesty (17:20 – kostel sv. Jakuba)  

So 18. 03. Pečení misijních koláčů (8:00 – arciděkanství) 

So 18. 03. Duchovní obnova s P. Prokopem Tobkem (13:00 – IC Sedlec) 

Ne 19. 03. Mše svatá nejen pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba)  

Ne 19. 03. Misijní koláč – sbírka na světové misie  

Ne 19. 03. 
Prezentace bytů chystaných v klášteře sv. Voršily  
(po mši svaté na arciděkanství) 

Ne 19. 03. Pobožnost křížové cesty (15:00 – kostel Matky Boží)  

Po 20. 03. 
Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále (16:30); 
nutno zakoupit vstupenky předem 

St 22. 03. Kavárna s překvapením: Everest trek s P. Vladislavem Brokešem 

St 22. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 23. 03. Eucharistická adorace (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

Pá 24. 03. Pobožnost křížové cesty (17:20 – kostel sv. Jakuba)  

24.—26. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

So 25. 03. Schůzka Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 25. 03. Vikariátní duchovní obnova mládeže (9:30 – arciděkanství) 

Ne 26. 03.  Pobožnost křížové cesty (15:00 – kostel Matky Boží)  


