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St 15. 02. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)  

Čt 16. 02. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)  

Čt 16. 02. Jednání PRF (18:00 – arciděkanství)  

 17.—19. 02. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově  

So 18. 02. Jmenování Dominika Duky kardinálem  

Ne 19. 02. Karneval s pohádkou (14:30—refektář kláštera sv. Voršily) 

St 22. 02. Popeleční středa (18:00 – chrám sv. Barbory)  

So 25. 02. Duchovní obnova pro seniory (9:00 – aula CG sv. Voršily)  

Ne 26. 02. Svátost pomazání nemocných  (9:00 – kostel sv. Jakuba)  

Ne 04. 03. Živé pašije (17:00 – chrám sv. Barbory)  

Čt 08. 03. Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

 09.—11. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově  

So 10. 03. Vikariátní setkání mládeže v Poděbradech  

St 14. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)  

Čt 15. 03. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)  

Ne 18. 03. Misijní koláč  

 23.—25. 03. Duchovní obnova starší mládeže v Jeníkově u Hlinska  

Út 27. 03. Moravské pašije (19:00 – Tylovo divadlo) 

Pá 30. 03. Křížová cesta městem (18:30 – kostel sv. Jakuba)  

So 31. 03. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  

Ne 26. 02. Setkání ministrantů (10:00 – sakristie kostela sv. Jakuba 

 23.—25. 03. Víkend pro děti z 3.—5. tříd ZŠ v Uhlířských Janovicích 

KALENDÁŘ AKCÍ 

DO KALENDÁŘE 
So 21. 04. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi  

So 12. 05 Klášterfest 5  

Podrobný kalendář všech akcí v naší farnosti najdete na internetových stránkách 
www.khfarnost.cz. 
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 P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
na prosincové „redakční radě“ jsme diskutovali o podobě farního zpravodaje na le-
tošní rok. Shodli jsme se, že chceme uchovat nejen jeho informační, ale i tu vzdělá-
vací rovinu. Asi po hodinové diskuzi jsme se rozhodli věnovat pět letošních čísel 
ctnostem. 

Katechismus nám připomíná, že mravních ctností se dosahuje úsilím a jed-
ná se o pevné postoje a ustálené sklony, které vedou jednání člověka k dobru. Cílem 
lidského života tedy není pouhé a suché plnění povinností a přikázání, ale radostné 
jednání v lásce. Ctnost sice na počátku vyžaduje trpělivé a vytrvalé snažení, ale plo-
dem je vnitřní lehkost (až samozřejmost) při konání dobra.  

Kdo z nás by nechtěl být dobrý? Nejde to bez Boží milosti, ale ani bez naše-
ho svobodného rozhodnutí a vytrvalého úsilí.  

Vytrvalost v dobrém vám i sobě vyprošuje  

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

 Když se ohlížím za uplynulým rokem, vzpomínám na to, co se nám ve farnosti 
podařilo a bylo dobré, ale i na to, co by se dalo udělat lépe. Na mysl mi přichází gra-
tulace k svátkům, narozeninám a jubileím našim duchovním otcům. 
 Když jsme v loňském roce jménem farnosti 
gratulovali našim pánům farářům, někteří z vás 
byli zklamaní, že o chystaném dárku nevěděli, pro-
tože informace běžely jen tichou poštou. Pak zase 
opačně – chystaný dárek jsme připomínali těm, 
kdo již dříve přispěli, a vznikl tak trapas. 
 Mnozí z nás určitě raději volí osobní přání 
nebo dárek, ale pokud jsme společenství, bylo by 
hezké, abychom se prezentovali oficiálně, jednotně 
a hezky. Abychom dali najevo, že na své duchovní otce nezapomínáme 
v modlitbách, ani při oslavách a jubileích, a že na ně nevzpomeneme jenom, když 
něco potřebujeme. 
 Někteří z vás mi třeba připomínali narozeniny otce Jana, záleželo vám na 
tom, abychom nezapomněli. Jiní zase přispěli na dárek až po oslavě, prý aby bylo na 
příště. Co s tím? 
 Napadlo mě, že pořídím do sakristie označenou krabičku—kasičku, a pokud 
se někdo z vás bude chtít zapojit, má možnost do ní kdykoli přispět. Nejen finančně, 
ale třeba i nápadem na dárek, který by udělal radost, případně vymyslet přání a pak 
dárek, za nás všechny, předat. Je to jen nápad – co na něj říkáte? 

Anna Hylská 
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Duchovní obnovy 
 Způsobů, jak se připravit na Velikonoce, je 
jistě spousta. Je dobré si z nich vybrat a být ve 
svém snažení vytrvalý. Krom každodenního snaže-
ní může být dobrým impulsem pro posilu duchov-
ního života i jednorázová duchovní obnova.  
 Pro muže je připravena na víkend 17.—19. 
února (přihlášky a další informace u Jiřího Kubo-
še na e-mailu jiri.kubos@tiscali.cz nebo telefonu 
737 316 718). 
 Ženy mají rezervován víkend 9.—11. března 
2012 (přihlášky a další informace u Moniky Trd-
ličkové na e-mailu monicatrd@seznam.cz nebo 
telefonu 607 188 396). Obě skupiny pojedou do 
Slavoňova a jejich obnovy povede P. Jan Uhlíř.  
 Duchovní obnova pro seniory proběhne 
v sobotu 25. února v aule Církevního gymnázia 
sv. Voršily. Začátek je plánován na devátou hodi-
nu, závěrečná mše svatá začne ve 12 hodin. Obno-
vu povede P. Josef Nerad. Občerstvení bude zajiš-
těno. Duchovní obnova může být vhodnou přípra-
vou na přijetí svátosti nemocných, ke kterému 
bude příležitost v neděli 26. února při mši svaté 
v 9 hodin v kostele sv. Jakuba. 
 Duchovní obnova starší mládeže bude o 

víkendu 23.—25. března v Jeníkově u Hlinska. Více 
informací a přihlášky u P. Pavla Tobka (tel. 604 
701 114). 

Aktuality, pozvánky  02 

Všechno nejlepší  04 

PRF    04 

Pastorační aktivity 2011 05 

Opravy 2011   08 

Tříkrálová sbírka  10 

Církevní gymnázium  11 

RC Pec    11 

Reportáže:  

 - Svátek svaté Barbory  12 

 - Výlet ke svaté  Anežce  13 

 - Návštěva u malé sestry Radky 14 

 - Ohlédnutí za dovolenou   16 

Téma: Ctnost mírnosti 

Vzdělávací okénko  17 

Mírnost   17 

Zamyšlení P. P. Brože  17 

Rozhovor sestry voršilky 19 

Vítejte v Holandsku  22 

Omalovánka   23 

Pro zasmání   23 

Kalendář akcí   24 

OBSAH AKTUALITY A POZVÁNKY 

Pašijová představení 
 Utrpení Ježíše Krista bylo ve všech dobách křesťanských dějin inspirací lidské 
obrazotvornosti a přitahovalo mnohé umělce. Zejména pozdní středověk se stal do-
bou rozkvětu specifického dramaticko-hudebního žánru, pro který se vžil název pa-
šije (z latinského passio – utrpení – pojem se od počátků křesťanství používal pro 
vyprávění o Kristově utrpení obecně).  
 Doba středověku sice dávno minula, pašijím však rozhodně neodzvonilo. 
I dnes je tento žánr živý a vznikají v něm nová díla. Důkazem jsou i dvě autorská 

Křížové cesty 
 Pobožnosti křížových cest se budou konat 
v postní době vždy půl hodiny před páteční a nedělní 
večerní svatou. Kromě těchto pravidelných pobož-
ností půjdeme po zastaveních křížové cesty v našem 
městě: v pátek 30. března vyjdeme v 18:30 od kos-
tela sv. Jakuba.  
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OMALOVÁNKA 

PRO ZASMÁNÍ 

Marie Macková 

 Při úklidu kostela Matky Boží vstoupila do kostela skupina lidí, patrně větší 
rodina. Pokoukali se po kostele a při odchodu jeden z mužů čte na plakátu nahlas: 
„Kup břidlici, zachráníš střechu.“ Druhý na to: „Proč? Já mám plechovou.“ 

Patricie Koubská 
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VÍTEJTE V HOLANDSKU 

Lidé mě často žádají, abych popsala svou zkuše-
nost s výchovou postiženého dítěte—abych se pokusila 
pomoci lidem, kteří nemají tento jedinečný zážitek a pro-
to nemohou pochopit, jaké to je. Je to nějak takhle... 

Když čekáte miminko, je to asi jako když plánuje-
te dovolenou—v Itálii. Nakoupíte turistické příručky a 
začnete plánovat. Koloseum, Michelangelův David, 
gondoly v Benátkách. Naučíte se několik užitečných frází 
v italštině. Nemůžete se dočkat. 

Po měsících netrpělivého čekání den D přichází. 
Vyrážíte. Po několika hodinách letadlo přistává. Letuška 
přichází a oznamuje: „Vítejte v Holandsku!“ „V Holand-
sku!? Co tím myslíte? Letěla jsem do Itálie. Mám být 
v Itálii! Celý život jsem snila o tom, že pojedu do Itálie." 

Jenže změna v letovém plánu zapříčinila, že jste přistáli v Holandsku, a ne-
zbývá než tam zůstat. Důležité ale je, že vás nevysadili na odporném, špinavém, na-
kažlivém místě, plném hladomoru a nemocí. Prostě je to jen jiné místo. Není sice 
tak rozlehlé a oslnivé jako Itálie. Ale poté, co naberete druhý dech a rozhlédnete se 
kolem, všimnete si, že Holandsko je zemí větrných mlýnů a tulipánů. A je zemí 
Rembrandta. 

Nezbývá vám nic jiného než nakoupit nové příručky. A naučit se nový jazyk. 
Potkáte se s úplně jinými lidmi, které byste jinak nikdy nepoznali. 

Ale každý, koho znáte, cestuje právě do Itálie. A všichni vám nadšeně vyprá-
ví, jak úžasně si to tam užili. A vám nezbývá než po zbytek svého života říkat: „To je 
místo, kam jsem měla taky jet. To byl můj plán.“ A bolest nikdy nepoleví, protože 
nesplnění velkého snu je velkou ztrátou. Ale pokud budete celý život naříkat nad 
tím, že jste se nedostali do Itálie, nikdy nepoznáte všechno to krásné a výjimečné, co 
nabízí… Holandsko. 

  
 

 Autorce se v roce 1974 narodil syn Jason s Downovým syndromem. Spolu s 
manželem Charlesem se Emily snaží změnit pohled společnosti na postižené lidi. 
Esej Vítejte v Holandsku vznikla v roce 1987 a byla přeložena do mnoha světových 
jazyků.  
 Emilin postoj je povzbuzením pro každého, kdo prožívá, že věci nevychází 
podle jeho představ. Pokud je přijme, zjistí, že jsou pro něj důležitým bohatstvím.  

… já děkuji za rozhovor. 
Marie Bisingerová 

Jak se vám Kutná Hora a v Kutné Ho-
ře líbí, znala jste naše město již dříve? 

AL: Já v městech rozdíl nedělám, nijak je 
nehodnotím. Každé město má svoji jedi-
nečnost, a abych řekla pravdu, já se 
v umění a kultuře ani moc nevyznám. 
Kutnou Horu jsem znala už dříve, jezdila 
jsem sem na duchovní obnovy. 

RS: Kutná Hora se mi samozřejmě líbí 
moc, je to krásné historické město. Znala 
jsem je již dříve, ale jak se mi líbí v ní, 
neumím zatím říci, jsem tu teprve krátce. 
Snad bude.  

Emily Kingsley 
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Vikariátní setkání mládeže v Poděbradech 
 V sobotu 10. března proběhne vikariátní odpoledne pro mládež 
v Poděbradech. Zváni jsou všichni od zhruba sedmnácti let. Na programu bude tur-
naj v bowlingu, přednáška a beseda s P. MUDr. Jiřím Kordou, který je zároveň psy-
chiatrem a má za sebou praxi v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Setká-
ní bude zakončeno společným slavením mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže. Pří-
spěvky na společný stůl jsou vítány. Přihlášky a další informace (např. o společné 
dopravě) u P. Romportla (tel. 775 651 602). 

Misijní koláč 
 „Každý dar se počítá, žádný váš dar není malý.“ Těmito slovy povzbuzují pra-
covníci Papežského misijního díla. I letos se můžeme připojit k již tradiční sbírce na 
misie. V našich kostelech proběhne čtvrtou neděli 
postní, 18. března. Balíčky s několika kousky pe-
čiva budeme nabízet po nedělních mších svatých u 
východu z kostela, kde bude k dispozici i kasička na 
finanční příspěvek. Proto prosíme, kdo můžete, 
přineste trvanlivější pečivo třeba již v pátek 16. 
března na večerní mši svatou u sv. Jakuba, ostatní 
„koláčky“ pak v sobotu odpoledne od 16 hodin na 
arciděkanství, kde se budou chystat balíčky. Vítá-
me každého, kdo si udělá čas a upeče nebo přijde 
pomoci. 

představení, která budeme mít možnost zhlédnout 
před letošními Velikonocemi v Kutné Hoře. 
 Živé pašije nám přijede více než padesátičlen-
ný soubor mladých lidí z Litomyšle zahrát, zazpívat a 
zatančit v neděli 4. března. Představení začne v 17 
hodin v chrámu sv. Barbory, vstupenky stojí 80 Kč 
(pro studenty a seniory je vstupné snížené na 40 Kč). 
O projektu najdete více informací na 
www.zivepasije.cz. 
 Charismatický herec, vypravěč a komik Víťa 
Marčík nám přijede své jedinečné představení 
s názvem Moravské pašije zahrát v úterý 27. března 
do Městského Tylova divadla. Začátek v 19 hodin, 
vstupné je symbolických 70 Kč. O inscenaci se více 
dozvíte na www.teatr.cz.  

Výzva pro zájemce o letní brigádu 
 Na léto 2012 připravujeme otevření kostelů sv. Jakuba a Nejsvětější Trojice 
pro veřejnost v rámci projektu Europa Jagellonica. Oba kostely budou otevřeny od 
19. května do konce září, chrám sv. Jakuba každý den od 10 do 18 hodin, kostel Nej-
světější Trojice o víkendech od 10 do 18 hodin. Prosíme všechny, kteří by měli o bri-
gádu ve formě průvodcovství zájem, aby se co nejdříve hlásili Mgr. Anně Schustero-
vé na tel. 728 007 485 nebo na e-mailovou adresu anna.schuster@khfarnost.cz. 
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI  

K NAROZENINÁM PANA SVOBODY 

 V závěru svého působení si nyní již bývalá pastorační rada stanovila úkol 
„zhodnotit“ život v naší farnosti. Členové si připravili odpovědi na tři velmi obsáhlé 
otázky: 
 

1.  Co ve farnosti dobře funguje a je dobré to dále podporovat a rozvíjet, pří-
 padně jak? 
2.  Co ve farnosti nefunguje (chybí), ale mělo by fungovat? Co by mělo fungovat 
 lépe? Co pro to udělat? 
3. Co ve farnosti nefunguje, a proto je dobré to opustit? 
 

 Jednání, které proběhlo 18. 1. 2012, vycházelo z od-
povědí na tyto otázky a bylo věnováno diskusi nad nejrůz-
nějšími tématy a oblastmi farního života. Na základě této 
debaty byl vytvořen zdaleka ne vyčerpávající, přesto však 
obsáhlý seznam postřehů, připomínek a nápadů. Protože 
by mohl být inspirativní nejen pro další pastorační radu, 
ale pro každého z příslušníků naší farnosti, rozhodli jsme 
se ho zveřejnit. Dokument je ve formátu pdf umístěn na 
webových stránkách farnosti (www.khfarnost.cz). Kdokoli 
si jej může přečíst a případně k němu zanechat svůj ko-
mentář. 
 Všem členům bývalé pastorační radě bych na tomto místě  rád poděkoval za 
spolupráci a ochotu aktivně se zapojovat do práce pro naši farnost.   

+ Josef, biskup, spoluministrant z mládí 

 V předminulém roce jsme si připomínali výročí 600 let života kutnohorské 
farnosti u Svatého Jakuba. A Ty, milý Doďo, v ní sloužíš už víc než půl století.  
 Nejdříve jako ministrant. Někdy kolem roku 1965, než přišla „obleva Pražské-
ho jara“, jsme v této službě byli, tuším, jen 
my dva. To byla „dolní úvrať“ vnějšího 
života farnosti. Bohu díky je ta doba pryč. 
Jako stárnoucí člověk se vracím 
v myšlenkách k období našeho mládí 
s vděčností, že jsem v kutnohorských 
chrámech a v setkávání s lidmi ve farnosti 
dostal formaci pro celý svůj budoucí život. 
 Nyní už několik let, milý Doďo, 
sloužíš jako „asistent provozu“, jak nazval 
jeden kněz svého kostelníka. Tvá věrnost 
službě ve farnosti je krásná, pro všechny 
příkladná a myslím, že je motivována stejnými zážitky, které mám i já z mládí 
v Kutné Hoře. 
 Ze „Svobodné Evropy“ jsem se dozvěděl, že se blíží Tvé pětašedesáté naroze-
niny. Proto Ti přeji a vyprošuji zdraví, sílu a hojné Boží požehnání. 
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Vždy jsem si říkala, jak člověk může vě-
dět, do jakého má jít řádu. Já jsem v tu 
chvíli věděla, že chci jít někam, kde bu-
du nějakým způsobem spojena 
s misiemi. V tu dobu jsem znala už sest-
ry voršilky a věděla jsem, že jsou mezi-
národní a je u nich možnost jít někam 
na misie, tak jsem měla jasno. Formace 
má několik stupňů. Nejprve je období 
kandidatury, kandidátka jezdí jednou za 
čas k sestrám, je to však individuální. Já 
jsem do Prahy k sestrám dojížděla asi 
půl roku a potom jsem byla na internátě 
mezi děvčaty a asi tak dvakrát za měsíc 
jsem jela na víkend domů. Po maturitě 
jsem vstoupila do postulátu a chodila do 
práce na půl úvazku. Pracovala jsem 
v Domově Sue Ryder v Praze, kde jsem 
poskytovala pečovatelskou službu. 
V této fázi formace jsem už mohla cho-
dit do klauzury a tak jsem mohla se-
strám pomáhat více, chodila jsem na 
nákupy, vařila jsem a uklízela nebo dě-
lala to, co bylo potřeba. Už jsem také 
měla pravidelná setkání se sestrou, kte-
rá mě měla na starosti. Vlastně tato se-
tkání byla už i v kandidatuře. Při setkání 
jsme probíraly katechismus nebo nějaká 
náboženská témata. Potom jsem měla 
na Slovensku v Trnavě noviciát. Byla 
jsem tam skoro dva roky. Je to čas, kdy 
novicka rozlišuje své povolání, poznává 
více sama sebe a spiritualitu naší zakla-
datelky Matky Anděly. Je to období, kdy 
se novicka učí žít v duchu svaté Anděly a 
tak mění své zvyky, lépe řečeno zlozvy-
ky. Za sebe mohu říci, že noviciát je vel-
mi dobrodružný, moc mě obohatil a 
troufám si říci, že díky němu začínám 
žít novým životem. Teď jsem na začátku 
juniorátu, je to období dočasných slibů. 
Pokračuji ve formaci, která byla 
v noviciátě, a je to fáze, kdy se hlavně 
učím dobře si rozvrhnout čas na modlit-
bu, studium, apoštolát a komunitní ži-
vot.  
 

RS: Řád sv. Voršily jsem si vybrala po 
poradě se svým zpovědníkem, za něhož 
se jako za kněze modlila právě jedna 
sestra voršilka, Sr. Marcela. Roli hrálo i 
to, že jsem povoláním učitelka, i když 
původně jsem netušila, že nějaký řád se 
věnuje učitelské činnosti. A netušila 
jsem ani to, že právě do takového řádu 
vstoupím. V tomto u mě opravdu platí, 
že Boží cesty jsou nevyzpytatelné… Moje 
formace probíhala a probíhá obvyklým 
způsobem: byla jsem nejdříve kandidát-
kou, poté jsem strávila postulát 
v pražském klášteře, noviciát ve sloven-
ské Trnavě a svá juniorátní léta začínám 
zde. 
 
Co bude vaším pracovním úkolem ve 
z d e j š í  k o m u n i t ě ,  p ř í p a d n ě 
v církevním gymnáziu sv. Voršily? 

AL: V komunitě máme práci rozděle-
nou, každá děláme něco, a když je po-
třeba, tak se i střídáme. Momentálně 
jsem ukončila studium na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové, tak se trochu 
změní i má dosavadní služba 
v komunitě. Teď ještě přesně nedokážu 
říci, co vše bude mojí náplní, teprve se 
to vyvíjí. Jedna z věcí bude to, že budu 
pomáhat s duchovními obnovami. Jinak 
mám na starosti nástěnky, když je třeba, 
tak řídím auto, starám se o hrob na 
hřbitově a kapličku v zahradě, mám na 
starosti techniku – počítač, tiskárnu 
apod., také uklízím, vařím a mám na 
starosti nákupy. Dále chodím do školní-
ho klubu a ve čtvrtek vyučuji nábožen-
ství. A též pomáhám PMD. 
 
RS: V místní komunitě je mi svěřeno to, 
co většině sester, tedy vaření, úklid, 
prádlo, zkrátka běžná péče o domác-
nost. Také jsem sakristiánkou a velmi se 
těším na léto, že snad budu moci praco-
vat na zahrádce. Také studuji Teologic-
kou fakultu v Olomouci a v našem gym-
náziu jsem převzala hodiny po Sr. Ma-
rii-Anně. 
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la. Jinak jsem chodila do skauta. A co 
škola? Na základní škole jsem byla prů-
měrná, řadila bych se jako „trojkařka“. 
Po základní škole jsem šla na evangelic-
kou akademii studovat obor sociální 
pečovatelství, a tam jsem patřila k těm 
lepším, protože už jsem měla k tomu 
nějaký vztah a měli jsme i praxi. 
 
RS: Moje dětství a mládí bylo docela 
obyčejné a velmi hezké. Mám dva jen o 
málo mladší sourozence, s nimiž se má-
me navzájem moc rádi, a tak nám býva-
lo opravdu veselo, jistě k radosti rodičů, 
ale hlavně prarodičů… Vystudovala 
jsem gymnázium a pedagogickou fakul-
tu, od dětství jsem ráda četla a láska 
k literatuře a jazyku mě provází celý 
život, takže tím bylo nasměrováno i mé 
studium. 
 
Jaké máte zájmy? 

AL: Mám jich celkem hodně, pokusím 
se vybrat ty hlavní. Ráda hraji fotbal, 
ping pong, nebo si čtu duchovní litera-
turu (momentálně knížku Síla Eucharis-
tie od Eliase Velly), někdy se podívám 
na nějaký evangelizační film (např. Vze-
přít se obrům) nebo nějakou komedii 
s hezkou myšlenkou. Ráda chodím do 
přírody, už i ráda uklízím nebo něco 
upeču či uvařím. Mojí srdcovkou jsou 
však také misie. Ještě před vstupem do 
kláštera jsem jezdila do Špindlerova 
Mlýna pomáhat Papežským misijním 
dílům (PMD) a stále mě spolupráce 
s nimi velmi těší. 
 
RS: Mé zájmy souvisejí s mou profesí - 
mám ráda literaturu, četbu, obecně ráda 
studuji. Za civilního života jsem chodila 
často do divadla, to je teď možné samo-
zřejmě v menší míře. Odpočinu si i při 
vaření nebo prací na zahradě. 
 
Kdy a proč jste se rozhodly pro řehol-
ní život? 

AL: Tuto otázku mi kladlo už mnoho lidí 
a ráda na ni odpovídám. Někdy přijdu 
na nové okamžiky, které jsem si dříve 
neuvědomovala. V této době už zpětně 
vidím, že Pán si mě vedl a připravoval 
už od dětství – nebo ještě dříve. Prvního 
nadšení pro Pána si jsem vědoma, když 
jsem chtěla ve druhé třídě ministrovat – 
sloužit u oltáře, doma jsem si dokonce 
hrála na kněze, potom bylo období 
„klidu“. Dalším významným bodem byl 
konec 9. třídy, kdy se mě někdo zeptal, 
jestli, když jdu na evangelickou akade-
mii, budu řeholní sestrou, a já jsem řek-
la: „V žádném případě!“ To byl červen 
2004 a zhruba rok na to jsem si kladla 
otázku: „Nemám být řeholní sestrou?“ 
Když jsem přijela ze setkání se Svatým 
Otcem z Kolína nad Rýnem, tak jsem 
nad tím začala uvažovat více. 
K takovému hlavnímu rozhodnutí došlo 
ve Špindlerově Mlýně na Eljonu v neděli 
30. července 2006 okolo 16.50, když 
jsem seděla v kapli. Přemýšlela jsem co 
a jak dál v mém životě až jsem Pánovi 
řekla: „Ano Pane!“ V tu chvíli mě zapla-
vila nepopsatelná radost. 
 
RS: O řeholním životě jsem uvažovala 
od mládí, pamatuji se, že už od sekundy 
na gymnáziu. Rozhodla jsem se pro něj 
po studiích, když jsem pak několik let 
učila. Důvod byl prostý, cítila jsem se 
k této životní cestě Pánem Bohem povo-
lána a svým životem jsem se snažila od-
povědět. Tedy stále se snažím.  
 
Z jakého důvodu jste si vybraly právě 
řád sv. Voršily a jak probíhala a pro-
bíhá vaše dosavadní formace?  

AL: Souvisí to s tím, co už jsem řekla. 
Když jsem se rozhodla pro řeholní život, 
tak jsem právě byla ve Špindlerově 
Mlýně pomáhat otci Jiřímu Šlégrovi, 
národnímu řediteli PMD a jeho asis-
tentce Lence Novákové s misijními ma-
teriály. Mé misijní nadšení ovlivnilo 
výběr řádu.  
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 Všem, kdo se účastnili voleb, i všem, kdo byli ochotni kandidovat, upřímně 
děkuji za tuto formu vyjádření zájmu o dění ve farnosti. Voleb se účastnilo 124 lidí, 
s jejich výsledky se můžete seznámit na nástěnce v kostele sv. Jakuba. Nové pasto-
rační radě vyprošuji dary Ducha svatého a těším se na vzájemnou spolupráci. 

P. Jan Uhlíř 

Kněží:    P. Jan Uhlíř 

 P. Milan Romportl  

Zvolení členové: Monika Trdličková  

 František Malík  

 Bc. Kateřina Telecká 

 Ing. Jiří Karela 

 Jiří Hlavinka  

Delegovaní členové:  Ing. Josef Poživil  
(Církevní gymnázium)  

 RNDr.  Robert Otruba  
(Oblastní charita Kutná Hora)  

Jmenovaní:  Marie Cvešprová  

 Mgr. Tereza Šedivcová 

Počínaje 5. únorem letošního roku má pastorační rada naší farnosti nové složení. 

PASTORAČNÍ AKTIVITY 2011 

Leden 
• Žehnání domů a bytů 
• Tříkrálová sbírka, živý Betlém 
• Přednáška Michaely Ottové Řád a neřád sochař-

ské výzdoby kostela sv. Barbory 
• Týden modliteb za jednotu křesťanů, Alianční tý-

den modliteb, ekumenické bohoslužby 
• Maturitní ples Církevního gymnázia sv. Voršily 
   

Únor 
• Výlet Slunečního kmene za P. Jägerem do Nového 

Města nad Metují 
• Nové webové stránky farnosti 
• Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 
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Březen 
• Karneval pro děti (CDP Semínka) 
• Postní almužna 
• Duchovní obnova farnosti (P. Petr Kubant) 
• Duchovní obnova žen ve Slavoňově 
• Duchovní obnovy pro mládež v klášteře sv. Voršily a 

v Jeníkově u Hlinska 
 

Duben 
• Misijní koláč 
• Novéna ke křtu 
• Víkend pro děti z 3. – 5. tříd ZŠ v Uhlířských Janovicích 
• Křížová cesta městem 
• Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 
 

Květen 
• Křest katechumenů 
• Májové pobožnosti 
• Klášterfest 4 
• Uvedení Mons. Vokála do úřadu diecézního biskupa 
• První sv. přijímání dětí 
• Přednáška P. Fialy Dobrovolníci proměňují svět 
• Noc kostelů 
 

Červen 
• Svatodušní vigilie  
• Farní den 
• Přednáška Pavla Rause Muž, který se nebojí být otcem 
• Beseda s Jiřím Arnetem Dary Ducha svatého – vyznamenání nebo pomoc? 
 

Červenec 
• Tábor Slunečního kmene v Lipí u Náchoda 
• Chaloupka družiny Concordia v Mastech u Dobrušky 
• Oslavy svátku sv. Jakuba 
• Chaloupka pro mládež od 15 let v Jiřetíně 
• Příchod P. Milana Romportla do Kutné Hory 
 

Srpen 
• Farní den v Třeboníně 
• XXVI. světový den mládeže v Madridu 
• Cykločundr pro kluky od 10 let 
 

Září 
• Obnovení každonedělní pravidelnosti ranních mší svatých v chrámu sv. Barbory 
• Cykločundr mládeže Šumava 
• Farní výlet do Milevska, Prachatic a Lomce 
• Vikariátní setkání mládeže v Kutné Hoře 
• Přednáška a beseda s P. Prokopem Brožem O církvi 
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Můžete se nám na úvod představit 
občanskými jmény? 

Sestra Alžběta (AL): Ano, Lenka Ladna-
rová. 
 
Sestra Růžena (RS): Občanským jmé-
nem se jmenuji Zuzana Svačinová. 
 
Odkud pocházíte, jste z věřících ro-
din?  

AL: Pocházím z Červeného Kostelce a 
jsem z věřící rodiny. Doma nás bylo cel-
kem pět – rodiče, dva bratři, Josef a 
Jan, a nejmladší jsem byla já. 
 
RS: Pocházím z jižní Moravy, jsem ro-
dačka z Hodonína a s rodinou jsme žili 
v Břeclavi. Ano, jsem z věřící rodiny. 
 
Jaké bylo vaše dětství, mládí a vaše 
studium? 

AL: Mé dětství i mládí nebylo nijak spe-
ciální. Pocházím z rodiny, která má ma-
lé „hospodářství“ – když jsem byla ještě 
doma, tak jsme měli slepice, králíky, 
kočku, kocoura, morče, rybičky, křečky, 
ovce a kozy a ty (ovce a kozy) vystřídala 
kobyla, která měla už dvě hříbata, a 
k tomu jsme si pořídili ještě fenku; teď 
už mají jen rybičky, fenku, slepice a 
zhruba do března ještě kobylu s jedním 
hříbětem, to je myslím vše, když nepočí-
tám to, co jsme měli, když jsem byla 
úplně malá. Z toho můžete poznat, že 
jsem hodně času strávila venku okolo 
zvířat. V létě to hlavně vyžadovalo sušit 
seno, což se mi nikdy moc nechtělo, při-
znám se však, že jsem raději pomáhala 
taťkovi venku, než abych pomáhala 
mamce doma s vařením nebo uklíze-
ním, ale i tomu jsem se někdy nevyhnu-

ROZHOVOR  

Na podzim loňského roku 
opustily kutnohorskou komu-
nitu sester voršilek sestry Ma-
rie-Anna a Benedikta. Na je-
jich místa přišly sestra Alžbě-
ta (na fotografii vlevo) a sest-
ra Růžena. Naše farnost by se 
o nich ráda něco dozvěděla, 
proto se na ně obracíme 
s několika otázkami. 

P. Prokop Brož 

musí ctít sebe i druhé. Aby se vyhnul celkem nepříjemnému protěžování sama sebe, 
nafoukanosti a pýše, popř. sebepodceňování, mírnost vede člověka k pokoře. A ještě 
jedna touha dřímá v člověku: čím víc máme, tím víc chceme. Mírnost proti nezříze-
né touze vlastnit učí střízlivé chudobě, umění spokojit se s málem.  
 Mírnost je velmi krásná cesta lidského života, na níž se učíme žít radostně. 
Pokud se tato cesta spojí s cestou Kristova lidství, pak se navíc může celý náš život 
nést v duchu „blahoslavení tiší (mírní), neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ A sva-
tý Pavel bude připomínat věřícím: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 
se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem!“ (Fp 4,4–5) 
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ná někdy protne jako bolestné píchnutí myšlenka na konec hry – a co potom? Zná-
me krásné týdny dovolené s velmi obtížným koncem návratu do světa rutinní práce. 
Bezstarostnost je stav neskutečný, byť ho vlastně k životu potřebujeme. Je možné žít 
se starostmi, a přitom se jimi nenechat usmýkat? Nebo podobně: je možné být prav-
divým, i když čas od času zalžu? Mohou se lidé na mě spolehnout, i když občas 
selžu?  
 Skloubit poctivost, dobro a pravdivost člověka s jeho temnou stránkou je 
možné tak, že se my, lidé coby bytosti duchovní, vydáme ve svém životě po cestě 
ctností. Ctnost není jen poučení či vyčtenina. Ctnost je naživo získaný postoj, který 
prozrazuje duchovní původ lidské osoby a který není jen schopnost zvládat obtížné 
situace (tu bychom do budoucna mohli nahradit umělou inteligencí), ale kloubí do-
sažené dovednosti se stále novou schopností tvořivého přístupu. Seneca, učenec 
a znalec života v Kristově době, pravil: „Kdo chce uniknout svým starostem, nepo-
třebuje jinou zemi, ale jinou osobnost.“ Ctnost vede člověka ke stálé mladosti, pra-
cuje se stálou novostí, neupadne do stereotypů, jak bychom dnes řekli, ale osvědče-
né pojí se stálou pozorností k novému. 
 Tradičně se hovoří o čtyřech kardinálních ctnostech. Jde tedy o cesty lidského 
ducha, které spojují bezpečnou zakotvenost v osvědčeném s otevíráním se novému. 
Čtyři velké sochy vysoko pod klenbou chrámu sv. Barbory upomínají na tyto velké 
postoje lidského ducha: prozíravost (moudrost), spravedlnost, statečnost a mírnost.  
 Co je to mírnost? Je to schopnost vnášet pravou míru do lidských tužeb, hnu-
tí, nápadů. Umí krotit naléhavost touhy či hnutí na jedné straně – to aby člověka 
neutahala – a současně nedovolí, aby následně dobrá touha nevyhasla. Umí totiž 
přivést neočekávanou nebo nezkrotnou „jiskru“ do celku lidského jednání.  
 Umí například člověka, který má přece pud výživy, přivést ke zdrženlivosti a 
ke schopnosti se postit. Člověk dovede na základě nápojů, pokrmů, ale též hudby či 
sportu dosáhnout povzbuzení až omámení; ctnost mírnosti se zde může projevit 

jako střízlivost. Na sexuální touze dovede mír-
nost člověka k tomu, že tato velmi vzácná dis-
pozice lidské přirozenosti je postupně integro-
vána do celého života tak, že vytváří skutečnou 
laskavou tvář lidské bytosti nazývanou čistota. 
Rovněž se mírnost uplatní jako stud tam, kde 
má být projev lidské osobnosti spojen s jeho 
intimitou, s jeho nitrem. Máme-li něčeho 
v životě dosáhnout, musíme být na sebe i své 
okolí též přísní. Jenže přísnost se může změnit 
v neústupnost, tvrdohlavost, chůzi přes mrtvo-
ly. Pak nás mírnost vede k tomu, abychom byli 
mírní, shovívaví, dobrotiví. Podobně je pro 
kulturního člověka nutné, aby poznával sebe, 
svět techniky, historie, lidské příběhy a osudy, 
seznamoval se s politickým děním. Od hltání 
informací není leckdy daleko k naprostému 
nezájmu o dění. Mírnost ukovává člověka 
v postoji snaživosti a píle. Víme velmi dobře, že 
člověk musí mít dobrou dávku sebevědomí, 
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Říjen 
• Modlitby růžence 
• Víkend pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ v Uhlířských Janovicích 
• Duchovní obnova pro seniory ve Slavoňově 
• Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba a chrámu sv. Barbory 
• Přednáška Jana Sokola Rodina a role jejích členů 
• Prezentace CD M. Hanuše Varhany v kostele sv. Jakuba 
 

Listopad 
• Svatomartinský průvod 
• Výročí kanonizace sv. Anežky 
• První sliby sester Růženy Svačinové a Alžběty Ladnarové 
• Přednáška Mileny Lenderové Vývoj rodiny v průběhu 

staletí 
• Duchovní obnova farnosti (P. Pavel Seidl) 
 

Prosinec 
• Poděkování za dokončení opravy chrámu sv. Barbory, návštěva Mons. Vokála 
• Roráty v chrámu sv. Barbory 
• Mikulášská pro děti 
• Rorátní mše sv. nejen pro děti 
• Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie 
• Adventní koncert CG sv. Voršily 
• Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy 
 

Pravidelné aktivity 
• Adorace za obnovu farnosti 
• Modlitby matek 
• Biblické hodiny 
• Setkávání seniorů 
• Modlitební setkání mužů a žen 
• Mše sv. pro děti 
• Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia 
• Společenství mládeže 
• Chrámový sbor 
• Výuka náboženství 

 křty svatby pohřby 

Kutná Hora 35 12 16 

Bykáň  1 1 1 

Třebonín 4 0 4 

Statistika 2011 

-red- 
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OPRAVY V ROCE 2011 

Stavební úpravy na farním kostele sv. Jakuba  
Oprava krovů nad východní částí hlavní lodi, oprava trámového roštu, demontáž 
krytiny (břidlice), montáž bednění a pojistné hydroizolace, oprava sanktusníku 
včetně oplechování. 

Budova arciděkanství  
Oprava štítů západního průčelí - zpevnění, armování, omítky, štuky, oplechování, 
oprava stropů a krovů v severním křídle, statické zajištění stropů a zdiva severního 
křídla objektu.  

Chrám sv. Barbory  
Dokončení vnějšího pláště západního průčelí a započetí opravy balkonu, která bude 
dokončena na jaře 2012. Tímto budou dokončeny několikaleté opravy vnějšího pláš-
tě objektu.  

Celkové náklady v roce 2011  1 893 639 Kč  

PZAD* 2011—státní rozpočet 1 225 000 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory  100 000 Kč 

Vlastní podíl farnosti  568 639 Kč  

Celkové náklady v roce 2011 4 756 021 Kč  

PZAD* 2011—státní rozpočet 2 450 000 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory 640 000 Kč  

Středočeský kraj 500 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 1 166 021 Kč  

Celkové náklady v roce 2011   19 600 000 Kč 

Římskokatolická farnost — arciděkanství Kutná Hora 
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VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO  

 Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. Dovoluje člověku nejen konat 
dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší. Ctnostná osoba všemi svými smys-
lovými i duchovními silami směřuje k dobru, hledá je a volí v konkrétním jednání. 
Ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu. 
 Lidské ctnosti jsou pevné postoje, ustálené sklony, trvale nabyté dokonalosti 
rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše 
chování podle rozumu a víry. Jejich plodem je snadnost, sebeovládání a radost při 
úsilí o mravně dobrý život. Ctnostný člověk je ten, který svobodně koná dobro. 
Mravních ctností se dosahuje výchovou, vědomými úkony a vytrvalým úsilím člově-
ka. Boží milost je očišťuje a povznáší. Jsou to plody i zárodky mravně dobrých skut-
ků; uzpůsobují všechny mohutnosti lidské bytosti k tomu, aby vstoupila do spole-
čenství božské lásky. 
 Základní funkci v mravním životě mají čtyři ctnosti, které se proto nazývají 
„základní neboli kardinální“. Jsou to: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. 
Všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny okolo těchto základních ctností. 
 Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší a dává člověku 
schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabezpečuje vládu vůle nad pudy a 
udržuje touhy v mezích počestnosti. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby 
k dobru, uchovává si zdravou rozvážnost, nejedná podle svého pudu a „nenásleduje 
choutky a vášně svého srdce“ (Sir 5,2). Starý zákon často chválí mírnost: „Nedej se 
strhnout svými touhami, a drž na uzdě své choutky“ (Sir 18,30). V Novém zákoně je 
nazývána „umírněností“ nebo „střízlivostí“.  
 Podle KKC §1803 – 1805, 1809, 1839 

MÍRNOST  

 Jeden sochař zobrazil ctnost mírnosti v podobě 
mladého silného muže. Lidé se mu divili: „Jak může takový 
svalovec vystihovat zrovna mírnost? Tohle přeci není žádný 
umírněný chudáček.“ Sochař na to pravil: „Ctnost mírnosti 
taky žádný chudáček není. Je to pořádný silák, protože mu-
sí ovládnout všechny lidské vášně. Je to pořádný chlap, 
který drží na uzdě nesmírně silné koně.“ 

Podle projektu Učící se církev farnosti Krásensko  

MÍRNOST A UMĚNÍ ŽÍT  

 Umět žít znamená už prvními návyky si osvojovat často obtížné dovednosti a 
nikdy neustrnout jen u dosaženého. Současně víme, že život bude stále větší, takže 
ruku v ruce s osvojením se musím učit přijmout nedostatky, nedokonalosti. Jedno i 
druhé patří k půdorysu lidského života. Spojení zdaru i nezdaru v životě člověka 
přivádí nikoliv k rezignaci, ale k vědomí, že život je plný starostí. Známe dobře svět 
dětské hravosti, který je bez starostí. Bez něj by nevyrostl žádný člověk, neuměli 
bychom odložit starosti a věnovat se soustředěně jen jedné věci. Nicméně dětskou 
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jakou korunu. Zároveň však víte, že to není řešení. Asi i proto mají sestry právě tolik 
peněz jako Romové, aby nebyly sužovány tímto pokušením. Rády se rozdělí o to má-
lo, co mají, ale finančně pomohou pouze mimořádně a musí s tím souhlasit celá ko-
munita.   
 Večer jsem se sestrami slavil mši svatou v jejich kapličce a po večeři jsem se 
rozloučil a odjel přespat na místní faru. S krásnými dojmy jsem druhý den opouštěl 
kraj pod Nízkými Tatrami. Uvědomil jsem si, jak jsem si mezi těmito lidmi nejen 
dobře odpočinul, ale snad se jim i trochu přiblížil. Náš největší problém asi není to, 
že nevíme si rady, jak jim pomoci, ale spíše to, že jsme jim ještě neotevřeli svá srdce 
a oči. 
 A jak se daří malé sestře Radce? Jednoduše řečeno, myslím, že je šťastná, 
neboť šla za hlasem svého Pána. V létě zakončí noviciát a bude skládat své první 
řeholní sliby. Bude to vhodná příležitost třeba i pro vás se s ní setkat a také Pánu 
Bohu poděkovat, že právě z našeho společenství někoho povolal k zasvěcenému ži-
votu. A možná, že to bude také další příležitost podívat se do slovenského Brezna. 
Ježíš ať žehná svým malým sestrám i těm, ke kterým je poslal. 

Společenství malých sester Ježíšových založila malá sestra Magdaléna Ježíšova 
(1898 – 1989) v Alžírsku v roce 1939. Inspirací ji byl blahoslavený Charles de Fou-
cauld, který zemřel v roce 1916 v kmeni Tuaregů, za který obětoval svůj život. Své 
poslání malé sestry nalézají v přítomnosti mezi nejubožejšími a nejchudšími, aby 
jim skrze své přátelství mohly zprostředkovat Boží lásku. 

P. Jan Uhlíř (zkráceno; celý článek najdete na www.khfarnost.cz)  

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA DOVOLENOU 
 V loňském roce se mi splnil dlouholetý sen. S manželem jsme navštívili ost-
rov Kypr. Lákala nás jeho historie, která spoluvytvářela celou kulturu Evropy. Netu-
šila jsem, jaké překvapení mě čeká. Když jsem si po ubytování půjčila informace 
o místě pobytu, dočetla jsem se o neuvěřitelných skutečnostech. Například krimina-
lita není na Kypru téměř žádná. Dále, rozvodovost se pohybuje kolem pouhých dvou 
procent. Proti našim třiceti je to až neuvěřitelné. Auta se nezamykají. Umíte si to 

představit? Žádné alarmy ani jiné za-
bezpečení. Napadla mně otázka, zda čtu 
dobře. Kde to jsem, v jaké zemi? A četla 
jsem dál: 78% obyvatel jsou pravoslavní 
věřící. K tomu ještě musím dodat, že 
nás paní průvodkyně během svých in-
formací svorně ujišťovaly, že Kypřané 
jsou opravdu hodně pobožní. A myslí to 
asi vážně, usoudila jsem po další infor-

maci o tom, že na Kypru neexistují dětské domovy. Každý Kypřan je pokřtěn, úloha 
kmotra je brána velmi vážně. A tak, když dítě ztratí rodiče, je samozřejmé, že kmotr 
se o dítě postará.  
 A jaké jsem si z toho vzala poučení? Že být „opravdu hodně zbožný“, jak to 
formulovaly paní průvodkyně (já si to překládám tak, že beru svoji víru v Boha zcela 
vážně), se opravdu vyplácí. A to už tady na zemi. Co říkáte?  

Eva Vaňková  
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Kostel Matky Boží Na Náměti 
Oprava vnějšího pláště, vnitřní omítky, výmalba opravené části, osvětlení, ozvučení. 

Kostel sv. Trojice 
Oprava odvodnění, svodů a okapů a oprava střešního pláště kvůli zatékání. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě 
Oprava lodi šindelové střechy kostela – počátek oprav. 
Dokončení plánováno na rok 2012. 

Kaple Panny Marie v Roztěži 
Oprava opěrné kamenné zdi a pramene. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bykáni 
Oprava dřevěné klenby a krovu kostela (havarijní stav), oprava krytiny. 

Celkové náklady v roce 2011  1 691 000 Kč   

PZAD* 2011—státní rozpočet 935 000 Kč   

Fond Regenerace Města Kutné Hory  300 000 Kč   

Vlastní podíl farnosti  256 000 Kč  

Celkové náklady v roce 2011  38 629 Kč  

Vlastní podíl farnosti  38 629 Kč  

Římskokatolická farnost Třebonín 

Římskokatolická farnost Bykáň 

Oprava varhan v kostele sv. Jakuba 

Celkové náklady v roce 2011  150 679 Kč  

Vlastní podíl farnosti  150 679 Kč  

Celkové náklady v roce 2011  242 000 Kč  

Biskupství Hradec Králové — 
Fond solidarity 

200 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 42 000 Kč 

Celkové náklady v roce 2011  53 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti  53 000 Kč  

Celkové náklady v roce 2011  40 680 Kč  

Biskupství královéhradecké - Fond solidarity 40 680 Kč  

Soňa Telecká 

* PZAD = Program záchrany architektonického dědictví 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 Oblastní charita Kutná Hora děkuje koled-
níkům, dárcům a všem příznivcům za zdárný 
průběh tříkrálové sbírky 2012. Můžeme se těšit 
z toho, že bude dokončeno centrum pro seniory 
v Trebišovské ulici, že budeme dále potkávat 
v ulicích Kutné Hory bezbariérový mikrobus Glo-
bus. V Čáslavi bude podpořena činnost center 
Domek a Kopretina. V regionu zůstává 65 % vý-
těžku, ostatní prostředky jsou věnovány na čin-
nosti Diecézní charity Hradec Králové a Charity 
Česká republika. Více na www.trikralovasbirka.cz.  

Marie Macková 

Obec Výtěžek 2011 Výtěžek 2012 

Bahno 4 052 Kč 4 674 Kč 

Bylany 1 629 Kč 1 974 Kč 

Dolany, Čertovka 1 362 Kč 1 109 Kč 

Grunta 3 586 Kč 3 158 Kč 

Hořany 839 Kč 1 490 Kč 

Hraběšín 7 100 Kč 6 750 Kč 
Kluky  
(Olšany, Pucheř, 
Nová Lhota) 6 273 Kč 0 Kč 

Křesetice 8 679 Kč 9 509 Kč 

Kutná Hora 91 623 Kč 102 156 Kč 

Libenice 1 054 Kč 2 566 Kč 

Malešov 0 Kč 3 566 Kč 

Nové Dvory 4 674 Kč 4 973 Kč 

Sv. Mikuláš 4 237 Kč 6 524 Kč 

Třebonín 4 527 Kč 4 095 Kč 
ostatní obce 
v regionu 185 560 Kč 208 797 Kč 

Celkem 325 195 Kč 361 341 Kč 

Tříkrálové sbírce jsou věnovány Charitní listy v únorovém vydání IKD. Pokud jej 
nemáte v tištěné podobě, podívejte se na webové stránky diecéze (www.bihk.cz), 
kde IKD najdete v sekci Ke stažení/Informační centrum. 
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hrál 50 euro v automatech, pak přišel nějaký mladík poprosit sestry o prášek na bo-
lení zubů. Jen jsem seděl, díval se a poslouchal. Představoval jsem si sebe, jak bych 
byl netrpělivý, kdyby mi před obědem přišla už pátá návštěva. Na sestrách však ne-
byla žádná netrpělivost poznat. Všechny vlídně a srdečně přijímaly, pokud mohly, 
posloužily, a po krátkém rozhovoru se s nimi rozloučily. Bylo opravdu cítit, že u 
sester se ti lidé cítí přijati a v bezpečí.  
 Oběd se stal příležitostí k vyprávění o životě sester. Mimo jiné jsem se dozvě-
děl, že každá z nich si před své jméno píše ještě slovo malá. Proto se učím hovořit 
o malé sestře Radce. Jejich spiritualitou je život mezi chudými a potřebnými. Proto 
také žijí pouze z dávky hmotné nouze a společně s některými Romy chodí v rámci 
veřejně prospěšných prací uklízet město a třídit odpad. Ve výsledku vycházejí se 
124 euro měsíčně, což si neumím přestavit.  
 Po kávě jsme se vydali na procházku osadou. Romové se mnohdy stydí, že 
nemohou návštěvu náležitě pohostit, ale 
vždy ji rádi přijmou. Zavítali jsme nejprve 
do domu, kde žije celkem pět rodin. Matka 
deseti dětí nám vyprávěla o svém životě a 
především o svém nejmladším synovi Mar-
kovi. Narodil se jí v šestém měsíci těhoten-
ství a lékaři mu nedávali mnoho naděje. Po 
jistých vnitřních bojích se jej ujala a společ-
ně s manželem ho naučili chodit i mluvit. 
Postižení je i dnes na již dospělém chlapci 
vidět. Ale když se člověk dozví, že každý 
den chodí na bohoslužbu, ministruje, je 
v rodině oblíben a ještě celkem hezky zpívá, 
nezbývá než Boha chválit a zároveň prosit 
za odpuštění, že pro nás někdy není každý 
život stejně drahý a vzácný.  
 Při další návštěvě jsme hovořili o dětech i o problémech se dřevem. Paní Mo-
nika říkala, že si bude muset půjčit 20 euro na dřevo, aby měla zítra čím topit. Záro-
veň však v místnosti, kde bylo jako v sauně, otevřela dvířka od kamen a vhodila do 
nich jedno z posledních polínek :-) 
 Věděl jsem, že těm lidem nemohu nějak konkrétně pomoci, ale zároveň jsem 
prožíval radost, že jim mohu vyprošovat Boží požehnání. V každé rodině jsem požá-
dal, zda se za ně mohu pomodlit a svěřit je do Boží ochrany. V uších mi stále zněla 
odpověď sestry Brigity na otázku jak jim pomoci: „Otevřít své srdce a oči pro Romy 
je víc než jim posílat peníze.“ 
 Po cestě osadou jsem poznal leckdy otřesné podmínky, ve kterých lidé žijí. 
Dozvěděl jsem se, že se Romové bojí zubařů, a proto k nim vůbec nechodí a mají 
neustálé bolesti. Peníze si půjčují se stoprocentními úroky (!) a bojí se je nesplatit, 
protože by je v komunitě pomluvili. Nevdávají se a nežení, protože nemají na hosti-
nu pro početnou rodinu. Dozvěděl jsem se, jak je po ně těžké sehnat dřevo, protože 
při krádeži v lese jim hrozí pokuty. Poslouchal jsem vyprávění, jak chodí do na 
„čučoriedky“ do Nízkých Tater, nebo kolikrát je jejich vlastní kápové podvedli, když 
jim nedali náležitou mzdu za odvedenou práci.  
 Je těžké poslouchat tolik nářků. Nejraději byste otevřeli peněženku a dali ně-
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zatajil se nám dech úžasem. Užasli jsme 
nad nádhernou výzdobou sálu – míst-
nosti, kde byl volen velmistr řádu – ale i 
nad okouzlujícím výhledem na Pražský 
Hrad a Karlův most. 
 Závěr výletu patřil kostelu sv. Ma-
těje v Dejvicích, kde na nás čekalo něko-
lik zajímavých betlémů. Vůně při vchodu 
do kostela signalizovala, že největší bet-
lém je vyroben z hmoty, kterou máme 
všichni moc rádi – z perníku. Postavičky 
„oděné“ do českých a moravských krojů 
se na nás usmívaly a dotvářely úžasnou 
atmosféru narození našeho Pána. Ostatní betlémy, ať už ze dřeva, keramiky, skla 
nebo africké hlíny, upoutaly naši pozornost miniaturními detaily umělecky ztvárně-
ných postaviček. 
 Po celodenním „běhání“ po zajímavostech jsme rádi usedli do autobusu a mí-
řili zpět do Kutné Hory. Naše počáteční rozmrzelost z toho, že s námi nemohl jet 
P. Uhlíř, se v závěru výletu vytratila, protože byl jako tvůrce programu celou dobu 
s námi.   

Monika Trdličková  

NÁVŠTĚVA U MALÉ SESTRY RADKY  

 Jsou to už skoro čtyři roky, co se Radka Loudová rozhodla odejít z Kutné Ho-
ry do fraternity malých sester Ježíšových. Každé Boží povolání k zasvěcenému živo-
tu není pouze osobním darem, ale i darem celé církvi. Povolání malé sestry Radky je 
tudíž darem pro celé kutnohorské farní společenství. Vždy, když sestra Radka zavítá 
na pár dní do naší farnosti, zpytuji svědomí, jak ji já osobně, ale i naše společenství, 
duchovně podporujeme v době jejího rozhodování. Člověk si v takových chvílích 
bohužel uvědomí pravdivost rčení „Sejde z očí, sejde z mysli.“ Proto jsem se rozhodl, 
že ji musím v době jejího noviciátu navštívit. 
 Městečko Brezno leží nedaleko Banské Bystrice. Žije zde početná romská ko-
munita (asi 3 000 Romů), ve které se sestry rozhodly působit – především s těmito 
chudými lidmi sdílet jejich způsob života.  
 Spolu se sestrou Radkou žijí 
v malém domku uprostřed romské osady 
další tři sestry: představená sestra Brigita, 
která pochází z Německa, Slovenka sestra 
Ĺubica a sestra Janka, Romka 
z východního Slovenska. Centrem domku 
je malá kuchyňka, kde se dveře netrhnou. 
Tolik „neohlášených“ návštěv jsem oprav-
du nečekal. Nejprve se objevili sousedé, 
pak přišla paní poprosit o telefonát do ne-
mocnice, vzápětí si přišla jiná paní postěžo-
vat na svého příbuzného, který v noci pro-
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CO JE TO TA PEC? A KDE SE TADY VLASTNĚ VZALA?  

ZPRÁVY Z CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA 

Stanislava Lisková 

Svátek sv. Anděly Merici 
 V pátek 27. ledna jsme si připo-
mněli svátek sv. Anděly Merici, zakla-
datelky řádu sv. Voršily. Po slavnostní 
mši svaté v klášterním kostele násle-
doval program pro jednotlivé ročníky. 
Primáni se vydali po stopách kutno-
horských barokních památek. Návště-
va sekundy a tercie v galerii GASK 
byla věnována kutnohorské iluminaci, 
studenti měli možnost si práci vyzkou-
šet a iluminovat své písmeno. Pro 
kvartu byla připravena beseda s kaza-
telem církve bratrské Radkem Pospíši-
lem. Radek Pospíšil pracuje s mládeží, zabývá se oblastí negativních sociálních jevů 
a se studenty gymnázia hovořil na téma vztahů mezi chlapci a dívkami. Ročníky 
kvinta a sexta zhlédly v aule film Roberta Benigniho Život je krásný. Protože má 
škola zájem na udržování kontaktů s bývalými studenty a pěstování sounáležitosti 
mezi nimi a studenty současnými, zve tradičně na tento slavnostní den také absol-
venty, kteří besedují se studenty nejvyšších ročníků. Také tentokrát se s nimi podě-
lilo o své zkušenosti ze studia na vysokých školách sedm bývalých studentů. 
 Na pozvání sester voršilek přijeli do Kutné Hory studenti a studentky Dívčí 
katolické školy z Kolína. Hudební doprovod mše svaté, který zajišťuje vždy školní 
schola, doplnili tentokrát kolínští hosté. Ve školním klubu besedovali s kvintány 
gymnázia a poté byli provedeni historickou budovou voršilského kláštera. 

 Nevím přesně, kdy se maminky malých dětí začaly scházet v klášteře sv. Vor-
šily se sestrou Magdalenou. Nad modlitbou, nad společným sdílením starostí o rodi-
nu, o děti a své blízké. Ty, které se těchto setkání účastnily, by vám řekly samy. Já 
sama jsem na tato setkání začala chodit, až když se mi narodil syn Bartoloměj 
(podzim 2004, pozn. red.). V té době už skupinku maminek vedla sestra Anežka a 
scházely jsme se na klášterní zahradě sester voršilek, případně v tehdejší „klubovně“ 
u sester (nyní má v tomto prostoru azyl Rodinné centrum Pec a jeho Centrum denní 
péče Semínka). Pocit sdílení, který jsem čerpala z těchto setkání, byl pro mě nečeka-
ně povznášející. Nejsem člověk, který by o svých pocitech mluvil hned s každým, ale 
chvíle, kdy jsme se setkávaly s maminkami, a ty hovořily o podobných starostech, 
mě velmi pomáhaly a já jsem cítila, že vím, kam patřím. Společná modlitba, četba 
Písma i společné zachraňování dětí před pádem do neznáma byly moc fajn. Velkou 
oporou a povzbuzením mi byla tato setkání v době příchodu a odchodu druhého 
syna Matouše.  

Rodinné centrum Pec, aneb jak to s námi bylo... 
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Bára Hlavinková 

OSLAVA SVÁTKU A CHRÁMU SVATÉ BARBORY  

 S nástupem našich dětí do 
mateřských školek jsme si začaly 
uvědomovat, jak moc nám chybí 
křesťanský a více individuální pří-
stup těchto institucí. Začaly jsme 
snít o křesťanské školce. Po vzoru 
spřáteleného Rodinného centra 
Světýlka z Vlašimi jsme se roz-
hodly založit občanské sdružení a 
daly mu název Rodinné centrum 
Pec. Jeho hlavní náplní je podpora 
vícegenerační rodiny, slaďování 
profesního a rodinného života, 
besedy o výchově, kulturní akce.  
 Stále jsme však snily o školce. Připravily jsme projekt a podaly žádost o dotaci 
z Evropských strukturálních fondů, oslovily jsme potenciální klienty a čekaly. Žá-
dost nevyšla. Měly jsme přihlášených osmnáct dětí a místo na provoz žádné. V tu 
chvíli nám velmi pomohly sestry voršilky. Vzaly nás pod svá ochranná křídla a po-
skytly nám azyl ve svém klášteře. V říjnu 2010 jsme otevřely Centrum denní péče 
Semínka a na podzim loňského roku oslavily rok jeho fungování.  
 CDP Semínka v současné době navštěvuje průměrně šestnáct dětí denně. 
U široké veřejnosti máme velmi dobré ohlasy a to nás těší. Je vidět, že práce konaná 
jak zaměstnankyněmi, tak i dobrovolnými členy občanského sdružení nese své ovo-
ce a má smysl. Přesto, jako každá nezisková organizace, se potýkáme s nedostatkem 
peněz a lidí ochotných dělat něco jen za úsměv. Proto chceme všem, kteří nám po-
máhají a podporují nás ať už finančně, svým dobrovolnictvím nebo modlitbou, ve-
řejně poděkovat. Velmi si ceníme, že jste v tom s námi.  

 Oslava svátku svaté Barbory coby patronky města je pro kutnohorskou far-
nost tradiční událostí začátku adventní doby. V sobotu 3. prosince loňského roku se 
středem pozornosti více než jindy stala budova svatobarborského chrámu a všichni, 
kdo se podíleli a podílejí na její stavbě a opravách. V roce 2011 totiž skončila etapa 
generálních oprav vnějšího pláště tohoto svatostánku.  
 Oprava započala v roce 1994. Její první zásadní část, tedy rekonstrukce stře-
chy, obvodových zdí a opěrného systému, trvala více než patnáct let. Inicioval ji 
P. Vladimír Hronek a podílelo se na ní množství odborníků z řad projektantů, pa-
mátkářů, restaurátorů a řemeslníků, přičemž za koordinaci jejich práce zodpovídala 
ředitelka Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Dagmar Fundová.  
 Právě Dagmar Fundová před zahájením slavnostní bohoslužby v základních 
obrysech nastínila průběh prací, ocenila jejich profesionalitu a poděkovala všem 
dárcům a podporovatelům opravy, mezi něž patří Středočeský kraj, Ministerstvo 
kultury, Národní památkový ústav a další.  P. Jan Uhlíř se pak ujal slova, aby spolu 
s otcem biskupem Janem Vokálem poděkoval ředitelce nadace, Mons. Hronkovi a 
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přítomným zástupcům firem a institucí, 
které mají na opravě svůj podíl. 
 Následovala liturgie mše svaté 
s otcem biskupem, kterou svým zpěvem 
doprovodil královéhradecký smíšený sbor 
pod vedením profesora Václava Uhlíře. 
V homilii otec biskup hovořil o významu 
poselství svaté Barbory, které lze sledovat 
prostřednictvím jejích atributů.  
 Po skončení bohoslužby se velká 
část jejích účastníků odebrala na arcidě-
kanství, kde byla připravena doslova pře-
hlídka kulinářského umění farníků. Občerstvení a možnost popovídat si byla pří-
jemnou tečkou za celou oslavou svátku svaté Barbory.  
 Bůh žehnej nejen dalším pracím na kutnohorském velechrámu, ale i všem 
lidem, kteří k němu jakýmkoli způsobem patří. 

Katka Telecká 

STŘÍPKY VZPOMÍNEK NA VÝLET ZA SV. ANEŽKOU ČESKOU  

 Píše se třetí sobota roku 2012, nad hlavami se nám honí mraky plné sněho-
vých vloček, ale nám to nevadí, protože jsme se rozhodli vyrazit do stověžaté Prahy 
na pouť za jednou z největších světic naší země, Anežkou Českou.  
 P. Milan Romportl výlet zahájil modlitbou za jeho zdárný průběh, a také za 
P. Jana Uhlíře, který podlehl zákeřným bacilům. Krátce před půl desátou jsme byli 
přivítáni milým P. Vladimírem Kelnarem, který nám přiblížil život farníků kostela 
sv. Haštala. Jen na okraj, tomuto světci jsou zasvěceny v Evropě pouze dva kostely, 
z nichž jeden je právě ten pražský, který jsme navštívili. Po prohlídce nás P. Kelnar 
provedl klikatými uličkami až ke klášteru sv. Anežky, kde jsme byli vtaženi do života 
této řeholnice.  
 Kdybychom výstavu absolvovali sami, bez výkladu, tak bychom se možná za-
stavili u jednotlivých exponátů, konstatovali bychom jejich uměleckou krásu, hod-
notu, techniku tvoření… ale my jsme měli možnost na exponáty pohlížet očima těch, 
kteří prožívají živost sv. Anežky. P. Kelnar, kurátor výstavy, nám s radostí a jemnos-
tí vyprávěl o životě sv. Anežky: kudy chodila, kde navštěvovala nemocné, kde dlela 
na modlitbách a plnila Boží vůli… Vše demonstroval na vystavených obrazech, před-
mětech, výjevech, takže jsme měli na pár hodin pocit, že jsme o několik století zpět. 
Prohlídka výstavy byla doprovázena duchem zvědavé otázky, kdy a kde uvidíme část 
oltáře z kutnohorského kostela Matky Boží Na Náměti. Dočkali jsme se a byli jsme 
rádi, že naše farnost mohla přispět k vyobrazení života této světice. Dozvěděli jsme 
se totiž, že některé farnosti nebyly tak vstřícné a exponáty pro výstavu nezapůjčily.  
 Posléze jsme se mezi sněhovými vločkami přesunuli do kostela sv. Františka 
z Assisi ke společné bohoslužbě, kterou sloužil P. Ptáček. Po mši svaté jsme se zapo-
slouchali do výkladu o historii kostela, jeho architektonických skvostech a umělecké 
výmalbě. To nejzajímavější nás však teprve čekalo. P. Pučalík nás nechal vystoupat 
do výšin kláštera křížovníků s červenou hvězdou, kde jsme vešli do kapitulní síně a 


