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DO KALENDÁŘE 

So 12. 05. Klášterfest 5 (13:00 – zahrada kláštera sv. Voršily), viz str. 4 

Ne 13. 05. Schůzka ministrantů (10:00 – kostel sv. Jakuba)  

Ne 13. 05. Poutní mše svatá v Souňově (10:30) 

St 16. 05. Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého (16:00)  

St 16. 05. Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily)  

Čt 17. 05. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)  

Pá 18. 05. Společenství mládeže 

So 19. 05. Schůzka Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)  

So 19. 05. Zahájení výstavy Europa Jagellonica (viz str. 4) 

Ne 20. 05. Poutní mše svatá a žehnání křížku v Bahně (15:00) 

Ne 20. 05. Oslava 300. výročí příchodu sester voršilek do Kutné Hory  

St 23. 05. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

So 26. 05. Svatodušní vigilie (místo a čas bude upřesněno)  

Ne 27. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého – Farní den a Den rodin  

St 30. 05. Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Pá 01. 06. Noc kostelů (viz str. 5) 

So 02. 06. Schůzka Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)  

KALENDÁŘ AKCÍ (POKRAČOVÁNÍ) 

Vydáno:  01. 04. 2012 pro vnitřní potřebu farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín. 
Kontakt:  Římskokatolická farnost—arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora, 284 01 
  Tel.: 327 512 115, www.khfarnost.cz 
  P. Jan Uhlíř, tel.: 777 339 233, e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz 

Uzávěrka dalšího čísla je 6. 5. 2012 

 30. 6. – 8. 7.  Tábor Slunečního kmene  

 15. – 21. 7.  Chaloupka Concordie  

 21. – 22. 7.  Oslava sv. Jakuba 

 14. – 19. 8.  Setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (viz str. 5) 

 26. – 31. 8.  Cykločundr 

 6. – 7. 10.  Farní výlet na Moravu  
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 P. Jan Uhlíř 

Milí farníci, 
Svatý týden nám dává prostřednictvím liturgie příležitost hlouběji se ponořit do 
tajemství Ježíšových Velikonoc. Nejde o to lépe poznat historické souvislosti, ale 
především lépe poznat Ježíšovu lásku k Otci i k člověku. A především znovu objevit, 

že vše, co se událo, stalo se kvůli nám. Není příjemné 
sledovat utrpení nevinného člověka a Božího Syna. Je 
však dobré si uvědomovat, že On zemřel „pro nás a 
pro naši spásu“. Zemřel a vstal z mrtvých, aby nám 
dal život. Aby nás ubezpečil, že mu na nás záleží. A 
pokud mu věříme, dává nám poznat svou moc a zve 
nás k účasti na svém vítězství. 
 Kromě liturgie Svatého týdne bych vás rád po-
zval i na květnovou pouť do Sudějova. Byl bych rád, 
kdybychom právě na tomto poutním místě vstoupili 
do mariánského měsíce a společně se modlili za naše 
rodiny. Abychom společně Pánu Bohu děkovali za 
veliký dar rodinného společenství, jeden druhého svě-
řovali do ochrany Panny Marie a všem rodinám vy-
prošovali požehnání a pomoc Boží.  
 Všem vám žehná  a o modlitbu prosí  
 

KŘEST O VELIKONOCÍCH 

 O letošní Veliké noci přijme v naší farnosti křest paní Dita Pelikánová 
(*1976). Povzbuzením na cestě ke Kristu pro ni byl jistě postoj jejího manžela, který 
byl pokřtěn před třemi lety. Od roku 2010 přicházela pravidelně na mše svaté a ved-
la rozhovory s P. Pavlem Tobkem. Na podzim loňského roku se rozhodla pro křest, 
vstoupila do katechumenátu a začala se na tuto svátost pravidelně připravovat. Za 
velmi důležitý moment její duchovní cesty pokládám zapojení se do aktivit farního 
společenství, především do práce s dětmi při nedělních mších svatých v sakristii. Za 
což jí i všem, kteří ji k této službě pozvali, patří velký dík. 
 Křest není slavností jednotlivce, ale celé církve, která děkuje Bohu, že se dává 
poznávat člověku a zve ho k životu z víry ve společenství Božích dětí. Proto bych vás 
rád pozval na velikonoční vigilii, abychom jako Boží rodina mohli nejen obnovit své 
křestní vyznání, ale také přivítat tu, kterou Bůh povolal do našeho společenství. A 
paní Pelikánové v modlitbě vyprošuji slovy svatého Pavla, „aby rostla v poznání Bo-
ha a z moci jeho božské slávy nabyla síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti, aby 
mohla děkovat Otci, který ji připravil k účasti na životě svatých.“ (srov. Kol 1,10-12) 

P. Jan Uhlíř 
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Diecézní setkání ministrantů  
 V sobotu 21. dubna se v Chrudimi usku-
teční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o 
každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících 
u oltáře ve věku mezi 6 a 15 lety. Cílem setkání je 
umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si 
výjimečnost své služby u oltáře, společně prožít 
krásnou liturgii a ve společenství prohloubit 
i vztah k Pánu Ježíši.  
 Z Kutné Hory se pojede do Chrudimi spo-
lečně auty. Odjezd v 7:00 od arciděkanství, návrat 
tamtéž kolem páté ho-
diny odpoledne. Sa-
motné setkání začne 
v 8:30 ve farním kos-
tele Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Právě tam se 
uchovává i milostný 
obraz Nejsvětějšího 
Spasitele, který se stal 
inspirací pro téma se-
tkání: „Hledejte jeho 
tvář“. Jakým způso-
bem mohou děti obje-
vovat Ježíšovu tvář a 

co najdou, poznají během dopoledního programu. Se-
tkání vyvrcholí mší svatou, kterou bude celebrovat otec 
biskup Jan Vokál.  

Více informací naleznete na webových  stránkách www.ministranti.bihk.cz. 
Kontaktní osobou pro ministranty z Kutné Hory a blízkého okolí je Jiří Kárník 
(tel. 607 216 069, e-mail: jiri.karnik@email.cz). U něho se také přihlašujte do 
15. dubna. 

Úvodník   01 

Křest o Velikonocích  01 

Aktuality, pozvánky  02 

Velikonoční bohoslužby 06 

PRF    07 

Charita - raná péče  07 

RC Pec   08 

Reportáže:  

 - Vikariátní odpoledne mládeže 09 

 - Duchovní obnova žen  10 

 - Duchovní obnova dětí  11 

Téma: Ctnost statečnosti 

Vzdělávací okénko  12 

Statečnost   13 

Zamyšlení P. M. Lanžiho 13 

Rozhovor: Jaroslav Bouška 14 

Fejeton: Důležitost slabostí 15 

Omalovánka   16 

Příloha - informace Charity 17 

Kalendář akcí   19 

OBSAH AKTUALITY A POZVÁNKY 

Májové pobožnosti 
 V  květnu máme výjimečnou příležitost prohloubit 
svou úctu k Panně Marii, které je tento měsíc zasvěcen. 
V osobní rovině se nabízí věnovat více prostoru růženci. 
Společně se pak můžeme účastnit májových pobožností. 
V Kutné Hoře se budou konat po každé večerní mši svaté 
(včetně čtvrtečních v klášterním kostele). Pro okolní vsi 
platí následující rozpis s tím, že v pondělí 7. a 28. května 
nebudou z důvodu májových pobožností na Roztěži slouže-
ny mše svaté v Kutné Hoře. 

-red- 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
Ne 01. 04. Příležitost ke svátosti smíření (14:00– kostel sv. Jakuba)  

St 04. 04. Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

 05.— 08. 04 Velikonoční bohoslužby (viz str. 6) 

So 07. 04. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec);  
schůzka Concordie zrušena  

Ne 08. 04. Concordia barví vajíčka (17:30 – sedlecká fara)  

Po 09. 04. Poutní mše svatá s Mons. Janem Vokálem  
18:00 – sedlecká katedrála) 

Út 10. 04. Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel) 

Čt 12. 04. Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)  

St 18. 04. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)  

St 18. 04. Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Čt 19. 04. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)  

Čt 19. 04. Pastorační rada farnosti (18:00 – arciděkanství)  

Pá 20. 04. Setkání členů bývalého farního sboru u Sv. Jakuba  
(14:00 - arciděkanství) 

Pá 20. 04. Společenství mládeže  

So 21. 04. Schůzka Concordie (9:00 – Sedlec); schůzka SK  zrušena  

Pá 04. 05. Společenství starší mládeže  

 04. — 08. 05. Výlet společenství mladší mládeže na Vesmír (viz str. 4) 

So 05. 05. Schůzka Concordie a Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)  

Ne 06. 05. Poutní mše svatá v Hraběšíně (10:30) 

Út 08. 05. Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel) 

So 21. 04. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi (viz str. 2) 

Po 30. 04. Sluneční kmen a Concordia pálí čarodějnice  
(sraz v 18:00 u sedlecké fary)  

Út 01. 05. Pouť za rodiny farnosti do Sudějova (viz str. 3) 

St 02. 05. Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily) 

Čt 03. 05. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel)  

Čt 10. 05. Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba) 
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PRAKTICKÉ INFORMACE OBLASTNÍ CHARITY KUTNÁ HORA 

Mikrobus GLOBUS  
 
Od pondělí 2. dubna do neděle 15. dubna nebude mikrobus Globus 
v provozu. Prosíme jeho uživatele, aby si zajistili vše potřebné jiným způsobem.  
 
Od pondělí 16. dubna bude mikrobus jezdit po upravené trase. Hlavní změna spočí-
vá v tom, že  nebude město objíždět, ale pojede po stále stejné trase mezi Malínem 
a novou poliklinikou. Do historického jádra - centra města - k lékařům a na úřady  
zajede na požádání. Nová trasa je zároveň přípravou na uzavření malínského nad-
jezdu, po jeho uzavření dojde jen k nepatrné změně v jízdním řádu. Mění se i pře-
pravní podmínky pro držitele průkazu ZTP. Ministerstvo práce a sociálních věcí ne-
financuje tzv. fakultativní sociální služby, kam doprava patří, a dotace města a úřa-
du práce nepokrývají celé finanční náklady. Proto držitelé průkazu ZTP budou moci 
mikrobus využít při uhrazení jízdného ve výši 8 Kč za jízdu. Jízdné pro ostatní, 
15 Kč za jízdu, zůstává zatím nezměněné.  (Držitelé průkazu ZTP mají možnost 
k úhradě využít příspěvek na mobilitu.) 
 
Nová trasa mikrobusu – pravidelný jízdní řád od pondělí do pátku 
 
Směr od Malína na polikliniku 
Malín u potravin                              (7:15, 8:33, 11:23, 12:23) 
Pod Háje x Na Chmelnici                (7:17, 8:35, 11:25, 12:25) 
Opletalova ul. – před zast. MHD    (7:20, 8:38, 11:28, 12:28) 
Jana Zajíce – zast. MHD                      (7:21, 8:39, 11:29, 12:29) 
Sběrná – zast. MHD u Penny Marketu  (7:22, 8:40, 11:30, 12:30) 
Čelakovského x Školní                     (7:24, 8:42, 11:32, 12:32) 
Lorecká – Billa                                 (7:26, 8:44, 11:34, 12:34) 
Česká – hřbitov                                (7:32, 8:50, 11:40, 12:40) 
U Havírny – pečovatelský dům   (7:33, 8:51, 11:41, 12:41) 
Kouřimská – poliklinika                 (7:36, 8:54, 11:44, 12:44) 
 
Směr od polikliniky do Malína 
Kouřimská – poliklinika                (8:10, 11:00, 12:00) 
U Havírny – pečov. dům                   (8:13, 11:03, 12:03) 
Liliová x Česká                               (8:14, 11:04, 12:04) 
Lorecká – Billa                                  (8:20, 11:10, 12:10) 
Masarykova – pošta                         (8:23, 11:13, 12:13) 
Sběrná – zast. MHD u Penny Marketu  (8:25, 11:15, 12:15) 
Jana Zajíce – zast. MHD                    (8:26, 11:16, 12:16) 
Opletalova ul. – před zast. MHD   (8:27, 11:17, 12:17) 
Pod Háje x Na Chmelnici               (8:29, 11:19, 12:19) 
Malín u potravin (8:32, 11:22, 12:22) 
 
Kontakt:   Vladimír Harsa 
   Telefon: 731 598 865 nebo 732 715 973 
    E-mail: vladha@centrum.cz 
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Pozvánka na pouť za rodiny do Sudějova 
 Už jste byli v Sudějově? Byla jsem tam před měsícem poprvé a moc se mi tam 
líbilo. A už se těším na úterý 1. května, kdy tam naše farnost pořádá pouť farníků 
za jejich rodiny.  
 Sudějov je znám nejen svým barokním poutním kostelem svaté Anny, ale i 
vydatným vodním pramenem, kterému se odedávna připisují léčivé účinky, zejména 
pak schopnost léčit oční neduhy.  Proud této velmi dobré vody je nyní sveden do 
nedaleké kaple, kde je volně přístupný. K prameni se v minulosti pořádaly pouti ze 
širokého okolí, dokonce až z Uher.  
 Pozvánka na pouť rodin neplatí samozřejmě jen pro rodiny s  dětmi, ale pro 
všechny farníky, neboť každý z nás je členem farní rodiny. 
  
 Program pouti: 

 7.00   sraz pro pěší (22 km) u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře– požehnání  
    Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus. 
 11.00   sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – požehnání 
 12:45    odjezd autobusu z Kutné Hory – stanice BUS: Centrum (nová silnice), 
    U Billy, U Divadla, U Avie 
 13:30   Sudějov, kostel sv. Anny – modlitba růžence 
 14.00   mše svatá, kterou zpěvem doprovodí kutnohorský chrámový sbor.  
    Přede mší svatou bude možné napsat na lísteček nějakou prosbu a  
    vhodit ji v kostele do připravené a označené nádoby. Na tyto úmysly 
    bude mše svatá sloužena. 
 15:00   po mši svaté občerstvení a program pro děti 
 16:30   zakončení pouti v kostele – požehnání a zasvěcení rodin 
 17:00    odjezd autobusu do Kutné Hory 

  
 Rádi bychom se na pouť co nejlépe připravili novénou od 22. do 30. dubna. 
Každý z nás se k ní může kdekoliv připojit jakoukoliv modlitbou, nejlépe ve 21 ho-
din . Na shledanou v Sudějově! 

 
 

Za pastorační radu Tereza Šedivcová 

7. 5. 18:00 Roztěž 

8. 5. 16:00 Lomeček 

9. 5. 17:00 Křesetice 

10. 5. 17:30 Chlístovice 

15. 5. 16:00 Paběnice 

17. 5. 18:00 Malešov 

22. 5. 16:00 Hraběšín 

24. 5. 18:00 Grunta 

28. 5. 18:00 Roztěž 

29. 5. 16:00 Třebonín 

Rozpis  
májových   

pobožností 
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Europa Jagellonica 
 Projekt Europa Jagellonica je rozsáhlou mezinárodní výstavou, která má tři 
části. První z nich bude probíhat od 19. 5. do 30. 9. 2012 v Kutné Hoře, další dvě od 
října 2012 do ledna 2013 ve Varšavě a od března do červ-
na 2013 v Postupimi.  
 Hlavním organizátorem kutnohorské etapy je Ga-
lerie Středočeského kraje. Naše farnost se bude na pro-
jektu podílet spoluprací v podobě zpřístupnění empory 
(vnitřního balkonu) chrámu svaté Barbory, kde bude 
instalována výstava mapující etapy výstavby chrámu. 
V rámci Europa Jagellonica budou po celou dobu trvání 
kutnohorské části otevřeny kostely svatého Jakuba 
a Panny Marie Na Náměti (denně od 10 do 18 hodin) a 
kostel Nejsvětější Trojice (o víkendech od 10 do 18 ho-
din).  
 Pozornost bude upřena zejména na umělecká díla, 
která vznikla v době vlády Jagellonců v Čechách, tedy na přelomu 15. a 16. století. 
To se týká především vzácné predely (přední desky) původního oltáře kostela 
sv. Jakuba s motivem Poslední večeře (1515, Hans Elfeldar) a tří oltářů v kostele 
Panny Marie Na Náměti. GASK vytvoří informační tabule s podrobnými informace-
mi o těchto památkách a umístí je do našich kostelů, kde si je budou moci návštěv-
níci výstavy prohlédnout. 

-red- 

Výlet mladšího spolča na Vesmír 
 Společenství mladší mládeže využije ředitelské volno církevního gymnázia 
a státní svátek k výletu na Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Orlických ho-
rách, a to od 4. do 8. května. Náplní programu budou výlety do přírody, hry, každo-
denní bohoslužby a další aktivity, které pro mládež připravují členové vesmírného 
týmu. Cena za ubytování, stravu a cestu bude 600 Kč na osobu.   
 Kontaktní osobou je Lída Cinerová (tel.: 724 129 887, e-mail: 
cin.liduse@gmail.com). 

Klášterfest 5 
 Loni jsme ho málem křísili ze mdlob, ale letos má tolik energie, že sám vstal, 
přišel a klepal nám na okýnko: „Uspořádejte mě!“  A tak nám nezbývá nic jiného než 
mu vyhovět.  
 Připravili jsme mu, jak už je zvyklý, jedno sobotní odpoledne na klášterní za-
hradě: 12. května. Tentokrát ho necháme v klidu se naobědvat a do vzduchu ho pus-
tíme až v jednu hodinu. Ptáte se, co nám všechno nabídne? Zatím se vytahuje, že má 
v zásobě jen samé perly: Jablkoň, Bezefšeho, Beňa & Radványi, Bon Swing, Apathe-
ia, Boudapsova, Studená Sprcha, Kolektivní Halucinace a Maybe Different. Krom 
toho chystá opět program pro děti, stánky s parádou, občerstvení, čajovnu a další. 
Tak mu udělejme radost a přijďme se na něj podívat, ať se nám neurazí a příští rok 
nezůstane v zimním spánku. Víc o něm najdete už brzy na www.klasterfest.cz. 

 
Katka Telecká 

-red- 
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PRAKTICKÉ INFORMACE OBLASTNÍ CHARITY KUTNÁ HORA 

Charitní šatník (Trebišovská 611, bývalá mateřská školka)  
 
Přijímáme letní a zimní oblečení (pánské, dámské i dětské), lůžkoviny, utěrky, ruč-
níky, záclony, závěsy, ubrusy, látky (minimálně 1m2; prosíme, nedávejte nám od-
střižky a zbytky), vlnu, pletací přízi, textilní galanterii, kostýmy (karnevalové, pleso-
vé, divadelní), nádobí a drobné elektrospotřebiče, hračky a školní potřeby, sportov-
ní potřeby, kočárky, autosedačky, sedačky na kolo, polštáře, deky, spacáky, obuv 
(veškerou, ale nepoškozenou), batohy, kabelky, školní tašky, opasky, deštníky, pláš-
těnky, potřeby osobní hygieny (pouze nové), funkční ruční nářadí, dekorační před-
měty, bižuterii a další užitečné věci. Věci je třeba dopravit osobně. 
  
Otevírací doba:  Pondělí   8.30 – 11.00    13.00 – 16.30 
                             Úterý      8.30 – 11.00    13.00 – 16.30 
                             Středa     8.30 – 11.00    13.00 – 16.30 
                             Čtvrtek    8.30 – 11.00    13.00 – 16.30 
                             Pátek      8.30 – 11.00     
  
Kontakt:   Bc. Slávka Kunášková 
   Telefon: 731 598 874 nebo 327 524 028 
    E-mail: slavka.kunaskova@seznam.cz 
  
Na tomto kontaktu lze domluvit i zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úra-
zech, operacích, seniory nebo pro zdravotně postižené občany. Jedná se například 
o polohovací postele, invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace a 
další pomůcky. Pro zapůjčení pomůcek není nutné jejich předepsání lékařem. 

Bazar nábytku (Čáslavská 28) 
 
Přijímáme nábytek v provozuschopném stavu. Nábytek je používán pro potřeby na-
šich středisek nebo pro potřeby občanů za přiměřený příspěvek. Výtěžek 
z příspěvků slouží k úhradě režijních nákladů. Při provozu skladu pomáhají též uži-
vatelé sociální rehabilitace. 
  
Otevírací doba:  Pondělí  9.30 – 12.00    13.00 – 16:00                                                               

   Úterý   6.30 – 15.00    (údržba a svoz)                                                                                         
   Středa  6.30 – 15.00    (údržba a svoz)                                                                                   
   Čtvrtek  9.30 – 12.00    13.00 – 16.00 

 
V úterý a ve středu pracovníci zajišťují údržbu a svoz nábytku, nejsou tedy k dispozi-
ci po celou dobu. Je však možné se s nimi domluvit podle individuálních možností a 
potřeb. Uvítáme popis nebo fotografii nábytku k darování e-mailem. 
  
Kontakt:   Vladimír Harsa 
   Telefon: 731 598 865 nebo 732 715 973 
    E-mail: vladha@centrum.cz 
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Příprava dětí na první svaté přijímání 
 V neděli 25. března bylo při ranní mši svaté představeno jedenáct dětí, které 
se v naší farnosti připravují na první přijetí svatého přijímání: Karol Dabrowski, 
Marie Faltýnová, Eliška Gargulová, Jiří Kárník, Marie Komárková, Lukáš Králík, 
Kateřina Králíková, Klára Kubošová, Josefína Pazderová, Jakub Verdán a Klára 
Verdánová. 
 Přípravu dětí vede P. Milan Romportl. Příprava má podobu čtyř nedělních 
setkání na arciděkanství. Kromě toho děti strávily spolu s dalšími kamarády, které 
znají zejména z hodin náboženství, víkend na faře v Uhlířských Janovicích. O této 
akci se dočtete na straně 11 v článku paní Mudrochové.  Důraz je kladen i na spolu-
práci s rodiči, kteří se zúčastní celkem tří tematických schůzek a spolu se svými dět-
mi také kající pobožnosti bezprostředně před přijetím svátosti Eucharistie. Tato 
slavnostní událost pak proběhne v neděli 10. června při mši svaté v 9 hodin 
u Sv. Jakuba.  -red- 

Noc kostelů  
 Po úspěšném „nultém“ ročníku v loňském roce se i letos naše farnost zapojí 
do akce Noc kostelů. Její konání tentokrát připadá na Den dětí (1. června) a mottem 
je „Vy všichni jste děti světla“. Již nyní vám můžeme nabídnout přehled místních 
kostelů, ve kterých bude program probíhat: kostel sv. Jakuba, chrám sv. Barbory, 
kostel Nejsvětější Trojice, kostel Panny Marie Na Náměti, klášterní kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, kostel sv. Jana Nepomuckého, dále kostely v Gruntě, Malešově, 
Křeseticích, Třeboníně, Paběnicích a Chlístovicích.  
 V těchto dnech se intenzivně pracuje na programu v jednotlivých kostelech. 
Již teď je jisté, že o letošní Noci kostelů zazní biblické texty v podání Alfreda Strejč-
ka doprovázeného varhanní hudbou Michala Hanuše, renesanční hudba pěveckého 
sboru Cantica, proběhne také komentovaná prohlídka kostela Matky Boží Na Ná-
měti, setkání se svatým Jakubem, program pro děti, prohlídky běžně nepřístupných 
prostor kostelů a mnoho dalšího. V rámci Noci kostelů 2012 bude vydán ve spolu-
práci se sedleckou farností a s ostatními církvemi regionu „poutnický pas“. Veškeré 
informace naleznete na stránkách www.nockostelu.cz.  

Monika Trdličková 

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 
 V letošním roce se koná již páté celostátní setkání mládeže. Zváni jsou na něj 
všichni ve věku mezi 14 a 30 lety, kteří chtějí strávit několik dní ve společenství věří-
cích z celé republiky. Setkání proběhne od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sáza-
vou. Motto: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5, 22) 
 Účastníky čeká pestrý program, možnost seznámit se s novými lidmi, kate-
cheze a setkání s biskupy, zajímavé přednášky, diskusní skupiny, mše svaté, kultur-
ní a duchovní program, výtvarné dílny, sport a mnoho dalšího. Na sobotu 18. srpna 
se chystá program pro rodiny. 
 Přihlášky je nutné vyplnit do konce července. Cena, ve které je zahrnut účast-
nický poplatek, strava a ubytování, je 1100 Kč; při zaplacení do konce května sníže-
ná na 950 Kč. Finanční potíže by však neměly být překážkou účasti – proto se 
v takovém případě včas obraťte na P. Jana Uhlíře nebo Diecézní centrum pro mlá-
dež (DCM) v Hradci Králové, mohou Vám pomoci najít řešení. Podrobnější infor-
mace a přihlášky získáte na webu zdar2012.signaly.cz nebo na DCM.   

-red- 
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2012 
Květná neděle 
1. dubna 2012  

7:00 chrám sv. Barbory 

9:00 kostel sv. Jakuba 

9:00 Křesetice 

9:30 Sedlec 

10:30 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Matky Boží 

Zelený čtvrtek 
5. dubna 2012  

16:00 Třebonín 

17:00 Křesetice 

18:00 kostel sv. Jakuba 

18:00 Sedlec  

Velký pátek 
6. dubna 2012  

12:00 křížová cesta— kostel sv. Jakuba 

16:00 kostel sv. Jakuba  

17:00 Křesetice 

18:00 Třebonín 

18:00 Sedlec  

Velikonoční vigilie 
7. dubna 2012  

18:00 Třebonín 

18:00 Sedlec  

20:30 kostel sv. Jakuba  

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
8. dubna 2012  

7:00 kostel sv. Jakuba  

9:00 chrám sv. Barbory 

9:00 Bykáň 

9:30 Sedlec 

10:30 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Pondělí velikonoční 
9. dubna 2012  

7:00 chrám sv. Barbory 

9:00 kostel sv. Jakuba 

9:00 Chlístovice 

10:30 Paběnice 

18:00 Sedlec, poutní mše sv. s Mons. Janem Vokálem 

Bohoslužby velikonočního tridua v Sedlci  
budou svou délkou a formou přizpůsobeny dětem. 
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Přestěhoval ses na nové místo, na-
stoupil do nové práce a přišel mezi 
řadu nových lidí. Pro někoho to může 
být vzrušující dobrodružství“, pro 
jiného naopak nepříjemný stres. Jak 
to prožíváš ty? Co je pro tebe v takové 
situaci důležité, o co se můžeš opřít? 

I přes množství práce, do které jsem se 
ponořil, by se dalo říci, že si to užívám. 
Jsem zvyklý v práci trávit hodně času, 
takže to pro mě velká změna není. 
V bývalém zaměstnání jsem cítil, že po-
třebuji změnu. A ta změna přišla, za což 
děkuji hlavně Pánu, že mě nasměroval 
sem. Snažím se věci brát tak, jak jsou 
a zároveň se snažím žít přítomností. Je 

pro mě velice důležité cítit se užitečný a 
vědět, že moje práce, má smysl, že je 
potřeba, že si jí někdo váží. A dobré 
vztahy, to je pro mě k nezaplacení. O co 
se můžu opřít? Asi o Ježíše. Pokud vě-
řím, že mě chce mít tady, tak mi to stačí. 
Pak mi toto vědomí pomůže i v těžkých 
chvílích.  

Děkuji za rozhovor. Myslím, že ti můžu 
za všechny kutnohorské farníky popřát 
hodně zdaru a slíbit, že se budeme sna-
žit, aby ses mezi námi cítil dobře :-).  
 

Katka Telecká  

DŮLEŽITOST SLABOSTÍ  

 Jeden hospodář vozil každý den vodu od pramene do vesnice ve dvou velkých 
džbánech přivázaných na hřbet osla. Jeden džbán byl starý a plný prasklin, takže 
cestou vodu ztrácel. Druhý byl však nový a 
dokonalý, uchovával celý svůj obsah, aniž by 
ztratil jedinou kapku.  
 Starý a popraskaný džbán se cítil mé-
něcenný a zbytečný, zvláště když nový džbán 
nevynechal příležitost, aby se pochlubil svou 
dokonalostí: „Já neztratím ani kapku vody.“ 
Jednoho rána se svěřil svému pánovi: „Ty 
víš, že jsem si vědom svých omezení. Ztrácíš 
mojí vinou čas, námahu i peníze. Než doje-
deme do vesnice, už jsem poloprázdný. Od-
pusť mi mou slabost a mé rány.“  
 Následující den se hospodář na cestě 
obrátil k popraskanému džbánu: „Podívej se 
podél cesty.“ „Ale to je nádherné! Je to tu 
plné květin!“ odpověděl džbán. „Vidíš? A to 
všechno jen díky tobě,“ řekl hospodář. „To ty každý den zavlažuješ okraj cesty. Já 
jsem koupil pytlík semínek květin a vysel jsem je tam. A ty, aniž bys to věděl a chtěl, 
je každý den zavlažuješ.“ Starý džbán to nikdy nikomu neřekl, ale toho dne se cítil 
k smrti šťastný. 

Všichni jsme plní ran a prasklin. Ale pokud chceme, můžeme skrze své slabosti či-
nit divy. 

Z neznámého zdroje přeložil P. Jiří Pešek 
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ROZHOVOR  

Od začátku letošního března působí v kanceláři 

naší farnosti mladý muž jménem Jaroslav Bouš-

ka. Dalo by se říct, že sem spadl přímo z nebe: 

jednak přišel zdánlivě zničehonic, jednak nám ho 

samo nebe poslalo, protože vědělo, jak moc nám 

někdo jako on ve farních službách chybí. Obojí je 

důvodem položit mu několik otázek. 

Pro začátek obligátní otázka. Odkud, 
Jardo, pocházíš? Co bys nám řekl 
o své rodině, studiu a předchozí prá-
ci? 

Pocházím ze Skutče, která má přibližně 
pět tisíc obyvatel, takže bydlet v Kutné 
Hoře je pro mě docela velká změna. Po-
cházím z úplně normální rodiny. Mám 
jednu starší sestru a dva mladší bratry. 
Střední školu jsem vystudoval v oboru 
obchodu a služeb. Po studiu jsem krátce 
pracoval na Městském úřadě ve Skutči. 
Pak jsem pracoval v Městském muzeu 
ve Skutči, kde jsem měl na starosti digi-
talizaci sbírek a kde jsem byl také kurá-
torem jedné z hlavních sbírek muzea – 
obuvi. Poslední rok jsem pracoval opět 
na Městském úřadě na sekretariátu sta-
rosty. No a odtamtud to byl už jen krů-
ček na sekretariát arciděkanství :-). 

Jaké jsou tvé záliby? Co ti udělá ra-
dost? Jak trávíš svůj volný čas?  

Mojí zálibou je mimo jiné historie. Rád 
navštěvuji muzea, hrady a zámky. Po-
kud jsem měl tu možnost, zašel jsem ob-
čas také do divadla. V letních měsících 
jezdím na chatu, kde trávím čas na za-
hradě, třeba i prací jako je sekání trávy. 
Dokážu se radovat z maličkostí a hlavně 
z hezkých vztahů mezi lidmi. V poslední 
době trávím volný čas studiem – jsem 
ve třetím ročníku teologie – musím po-

dotknout, že laické teologie, takže kněz 
ze mě zatím nebude :-). 

Jaká jsi měl nebo máš očekávání od 
práce a života v naší farnosti? Jak se 
naplnila? Co tě na novém působišti 
překvapilo? 

V nové práci i ve farnosti se těším na 
nové zkušenosti, na nové vztahy mezi 
vámi farníky a kolegy.  Jsem tu velice 
krátce, ale vůbec té změny nelituji. Dě-
kuji všem, se kterými jsem se již setkal, 
za milé přijetí, které mě utvrzuje ve 
správnosti mého rozhodnutí. Zatím mě 
toho moc nepřekvapilo, ale ani neodra-
dilo. 

V čem tvoje práce ve farní kanceláři 
spočívá? 

Dalo by se říci, že v zajišťování běžného 
chodu farní kanceláře – vyřizování tele-
fonů, pošty, zakládání dokumentů a je-
jich evidence, evidence smluv a ostatní 
administrativní práce dle potřeby far-
nosti a otce Jana.  Spousta práce se uká-
že také časem.  Jsem tu velice krátce, ale 
už teď vím, že práce tu bude víc než dost 
a že nudit se tu rozhodně nebudu. Budu 
se snažit být panu faráři k ruce třeba 
i proto, aby měl více času na vás farníky 
a na duchovní věci.  
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 
 Jednání pastorační rady farnosti proběhlo ve čtvrtek 16. února. Rada se sešla 
v plném počtu, přítomen byl i jeden host. Členové, kteří nebyli přítomni při jmeno-
vání PRF 5. února, složili slib a přijali jmenovací dekret. Proběhla volba místopřed-
sedy (P. Milan Romportl), sekretáře (Kateřina Telecká) a zástupce PRF v ekonomic-
ké radě farnosti (Jiří Karela).  
 Byl představen plán akcí na rok 2012, z nichž se 
některé dočkaly podrobnějšího komentáře nebo diskuse: 
pouť za rodiny farnosti do Sudějova, farní den a farní vý-
let na Moravu. Hovořilo se o některých částech slavení 
velikonoční liturgie. Následně rada odsouhlasila návrh 
zřídit kasičku, do níž by farníci mohli jednoduše přispívat 
na dárky pro duchovní, který byl publikován ve Zpravo-
daji 1/2012. PRF byla seznámena s projektem Postní al-
mužna. Dále odsouhlasila obohacení ohlášek o informaci, 
kdo celebruje kterou mši svatou. Byla zdůrazněna nabíd-
ka pro každého člena farnosti podílet se na přípravě ne-
dělní liturgie formou sestavení přímluv.  
 Další setkání pastorační rady je plánováno na čtvrtek 19. dubna od 18 hodin 
na arciděkanství. Jednání rady je veřejné, kdokoli z farníků sem může zavítat a vy-
slechnout si diskusi nad tématy, která se týkají celého našeho společenství. 

 Středisko rané péče (Palackého náměstí 320, Kutná Hora; vchod z ulice Na 
Sioně) zahajuje provoz Hřiště na Sioně, které bude otevřeno od poloviny dubna do 
října. Otevírací doba je každé pondělí, středu a pátek od 9 do 14 hodin a každé úterý 
a čtvrtek od 9 do 16 hodin. Případné změny v otevírací době budou každý den na 
vývěsce střediska u vchodu. Zveme srdečně děti, rodiče i prarodiče! 

 V rámci sbírkového projektu Pomozte dětem byl o rané pé-
či natočen krátký dokument. Představen bude jako 13. díl cyklu 
Kde peníze pomáhají (datum vysílání: 8. 4. 2012 v 17:40 na ČT2, 
repríza: 15. 4. 2012, 06:25 na ČT1, režie: Lenka Cingrošová). Ob-
lastní charita Kutná Hora představí projekt Chci být s vámi. Pro-
jekt zajistí poskytování terénní rané péče v rodinách s dítětem se 
zdravotním postižením do 7 let a nabídne doplňkové služby. Raná 
péče umožňuje cílenou podporu vývoje dítěte a jeho rodiny. Dětem 
dá lepší předpoklady pro zdárné zapojení se do školy i do společ-

nosti. Rodinu dítěte projekt podpoří tak, aby byla schopna s dítětem pracovat od 
počátku, kdy jsou kompenzační schopnosti nervové soustavy obrovské, aby lépe 
a přirozeněji dítě přijala i s jeho handicapem a naplňovala jeho potřeby. Třináctý díl 
můžete sledovat on-line na webu České televize. Dívejte se s námi :-). Více zde: 
http://ranapece-kutnahora.webnode.cz/news/zveme-ke-sledovani-maleho-
dokumentu-o-nasi-rane-peci-/ 

ZPRÁVY ZE STŘEDISKA RANÉ PÉČE 

Markéta Sieglová 

-red- 
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Rok 2011 v Rodinném centru Pec 
 Rodinné centrum Pec je centrem pro rodinu a v tomto duchu pořádá různé 
kulturní akce a besedy. V loňském roce se nám podařilo realizovat již tradiční kul-
turní akce jako Karneval s pohádkou, Malování velikonočních pohledů pro Misie 
dále pak Oslavné dny v Semínkách (Den Země, Den matek, Den otců, Den dětí, Den 
rodin). Na podzim také proběhl projekt Rodina za Pecí, ve kterém se uskutečnily tři 
besedy (o kojení a besedy s hosty Janem Sokolem a Milenou Lenderovou), a Svato-
martinský lampiónový průvod. Na každé z těchto akcí byla účast více než hojná a 
nás velmi potěšilo, že jsou v Kutné Hoře lidé, kteří ještě stále mají chuť se bavit, 
vzdělávat nebo jen tak posedět se známými. 
 Dále provozujeme Centrum denní péče (CDP) Semínka u sester voršilek. Ale-
spoň dočasně se nám podařilo sehnat dostatek peněz pro dvě nové pracovní síly 
(pečovatelku a hospodářku), a to díky dotacím z EU a projektu Od kolébky do prá-
ce. Ve spolupráci s Úřadem práce v Kutné Hoře jsme rovněž získali další zdatnou 
pečovatelku. Současný stav pracovních sil RC Pece jsou čtyři zaměstnanci a řada 
dobrovolníků. Co se týče návštěvnosti, k dnešnímu datu máme přihlášených 25 dětí. 
Kapacita CDP Semínka je 20 dětí na den; průměrná návštěvnost je 16 dětí denně. 
Bohužel, každá dotace jednou vyprší a CDP Semínka není schopné fungovat jen 
z výběru školného. Hledání a shánění možných finančních zdrojů pro realizaci toho-
to projektu není jednoduché, přesto se stále snažíme o nemožné. 
  Ve spolupráci s Mateřským centrem Světýlka z Vlašimi jsme podali projekt do 
Evropských strukturálních fondů s názvem Pracovní přání. Projekt se týkal neza-
městnaných žen, mužů na 
rodičovské dovolené, lidí 
ohrožených nezaměstna-
ností kvůli věku a také 
těch, kdo se starají o posti-
ženého rodinného přísluš-
níka. Měl informovat za-
městnavatele o možnos-
tech snížených pracovních 
úvazků, měl nabízet služby 
hlídání dětí v době nemoci 
atd. CDP Semínka mělo 
fungovat jako doplňková 
služba k tomuto projektu, 
k čemuž byla nutná rekvalifikace našich zaměstnankyň, kterou jsme započali. 
Nicméně projekt nebyl pro svou údajnou komplikovanost doporučen ke schválení.   
 V září 2011 jsme se sešli s P. Karlem Moravcem, biskupským vikářem pro 
pastoraci a církevní školství královéhradecké diecéze, a žádali jsme jej o podporu 
pro naše CDP Semínka.  
 Na základě dalších jednání začaly kutnohorské farnosti uvažovat o zřízení 
křesťanské mateřské školky. RC Pec se zavázalo podpořit tuto aktivitu a informovat 
rodiče o možnosti přihlásit děti do této školky.   
 Náš hospodářský výsledek najdete na webových stránkách www.rcpec.cz 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODINNÉ CENTRUM PEC  
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 Jistě si vzpomenete na sochaře, který zobrazil ctnost mírnosti v podobě 
mladého silného muže. Tentýž sochař ztvárnil Statečnost jako mladou krásnou dív-
ku. „Proč je ta dívka symbolem statečnosti?“ ptali se ho návštěvníci výstavy. 
„Statečnost dává sílu k oběti a překonávání překážek v duchovním životě. Nevinná 
panna statečnost probouzí. Každý, kdo se do ní zamiluje, dostává odvahu se pro ni 
obětovat. A touto krásnou nevinnou pannou je duše každého z nás. Máme myslet na 
krásu své duše, milovat ji a nebát se pro ni podstoupit duchovní boje. Chránit ji tak, 
aby se jednou mohla stát nevěstou Krista, našeho partnera na věčnosti.“ 

STATEČNOST  

Podle projektu Učící se církev farnosti Krásensko  

ZAMYŠLENÍ O STATEČNOSTI  

 Nejednou jsem se zamýšlel nad tím, jaký by byl náš dnešní život, kdyby po 
Únoru 1948 všichni kněží byli zajedno a nikdo z nich nekolaboroval. Jaké by církev 
měla renomé? Kolik kněží, sester a laiků by bylo mučedníky? Jaký by to mělo vliv na 
věřící? Na vývoj občanské společnosti? Bylo by to podobné jako za Francouzské re-
voluce, kdy byli nejenom kněží popravováni a nedělní mše svaté se sloužily po sto-
dolách nad ránem, jak to čteme v životopisu sv. Jana Vianneye? Jak bych se zacho-
val já sám? Podepsat? Nebo nějak spolupracovat, abych mohl nadále sloužit svým 
farníkům? Anebo bych podepsal jenom ze strachu? O sebe či příbuzné? Jak by vlast-
ně vypadal život církve? Určitě by žila. Jak? To se už nedovíme. Víme, jak jsme na 
tom dnes. Máme martyry, mukly, i kolaboranty. Vzory, které nás zvou 
k následování, nebo nás varují. 
 Nejenom nedávná historická zkušenost, ale i ta aktuální nám vyjevuje, jak 
nejisté je lidské srdce. Kolik pohnutek může rozhodnout. Pokud tedy má smysl si 

pokládat zde předložené otázky 
(a protože historie je učitelkou života, 
tak má), jak s tím vším naložit dnes? 
 Již Platón zpracoval starou ná-
boženskou tradici a rozvinul ji ve své 
nauce o spravedlnosti. Třem stavům, 
kněžím (učencům), válečníkům, rolní-
kům (a obchodníkům) přisoudil 
moudrost, statečnost a rozvahu. Jejich 
průnikem je pak spravedlnost. Každé-
mu co jeho je. Bible říká jasně, Bohu 
Boží. 
 Jednou jsem nezastavil na stop-
ce u přejezdu. Záhy se objevil policajt. 

Umluvil jsem ho a slíbil, že to na sebe zažaluji v neděli v kostele, a on se nechal ob-
měkčit, že mi odpustí. Kolega, který seděl na místě spolujezdce a během mé debaty 
s ochráncem spravedlnosti mlčel, pak jenom lakonicky zacitoval slova našeho Pána: 
„Kdo je věrný v malém, je věrný i ve velkém.“ 
 P. Martin Lanži 
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 Statečnost je mravní ctnost uschopňující člověka při obtížích vytrvat v úsilí 
o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního 
života. Je předpokladem v úsilí o jakou-
koliv jinou ctnost a odvozují se od ní další 
ctnosti jako například věrnost, trpělivost 
a vytrvalost. Statečnost neznamená, že se 
člověk nikdy nebojí, ale že strachu nepod-
léhá a dokáže i přes různé obavy vytrvat 
v dobrém jednání. Ctnost statečnosti dává 
schopnost překonat i strach ze smrti a 
čelit zkouškám a pronásledování. Doko-
nalým projevem statečnosti je připrave-
nost podstoupit mučednickou smrt nebo 
položit svůj život při obraně spravedlivé 
věci.  V této ctnosti vynikaly mnohé bib-
lické postavy jako například David proti 
Goliášovi (1Sam 17,26nn), Eliáš proti Ba-
alovým kněžím (1Král 18,20nn), Panna 
Maria svým rozhodnutím říci Bohu ano (Lk 1,38), Štěpán na soudu, Pavel proti in-
trikujícím Židům (Sk 14,2) a hlavně Ježíš Kristus v Getsemanské zahradě (Lk 
22,40nn).  
 Opakem statečnosti je na jedné straně zbabělost, nutící ke hříchu, a na straně 
druhé hazardérství, pohrdající nebezpečím. 

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO  

Podle KKC  § 1808 a Přehledu křesťanské etiky od Jiřího Skoblíka  

tou. Před večeří ještě nazkoušely židovské tance, kterými jsme chtěli večeři ukončit. 
 Naše „poslední večeře“ začala společným příchodem do večeřadla. Otec Milan 
ztvárnil roli Ježíše, otec Jan byl průvodcem, který doplňoval večeři vyprávěním 
a vysvětlováním. Celá večeře měla obrovskou atmosféru. I když byly děti hladové, 
trpělivě poslouchaly a jedly pouze potraviny, které jim průvodce dovolil. Začínali 
jsme hořkými bylinami, poté zeleninou. Následně vzal „Ježíš“ chléb, požehnal, lá-
mal a dal učedníkům. Pak přišla řada na „velikonočního beránka“. Před ním děti 
snědly kousek vajíčka a pak se s velikou chutí pustily do kuřecího masa (beránka) 
s „nekvašenými chleby“. K tomu mohly dle libosti přidat zeleninu a další dobroty. 
Po večeři vzal „Ježíš“ kalich s vínem a požehnal jej. V průběhu večeře byly čteny tex-
ty ze Starého zákona a zpívány písně. Večeře byla zakončena společným židovským 
tancem okolo stolu. Nakonec jsme sešli nazpátek dolů do klubovny, kde proběhla 
společná motlitba, děkování a prosby. 
 Neděle už byla spojena pouze s balením, úklidem a odjezdem domů. Z této 
obnovy mám krásný pocit. Už samotné téma bylo vybráno velice dobře, zejména 
s ohledem na děti, které se připravují na přijetí prvního svatého přijímání. Přáním 
nás všech, kteří obnovu připravovali, je, aby si děti uvědomily, co poslední večeře 
znamenala pro Pána Ježíše, co znamená pro nás a co při každé mši svaté ve znamení 
Beránkovy oběti slavíme.  Jana Mudrochová 
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Barbora Hlavinková 

 Po mnoha přípravách, telefonátech a modlitbách jsme se v sobotu sešli 
v nečekaně velkém počtu jedenácti lidí a tří aut před arciděkanstvím. Do aut jsme 
nasedli a vyrazili směr Poděbrady, kde mělo proběhnout vikariátko, jehož takovým 
malým cílem, kromě vzájemného setkání, 
mělo být povzbuzení poděbradské mlá-
deže k vytvoření společenství. Jaké tedy 
bylo naše překvapení, když jsme vstoupili 
na faru a uviděli aspoň tucet mládežníků 
v čele s nám dobře známými sestrami 
voršilkami. 
 Po úvodní modlitbě, přivítání a 
seznámení jsme se vypravili k místnímu 
bowlingu, kde, troufám si říct, každý 
z nás zažil svoji premiéru. Někteří z nás 
poprvé drželi v ruce bowlingové koule, jiní poprvé hráli s téměř třiceti spoluhráči a 
jen málokteří (včetně obsluhujícího personálu) viděli někdy jindy na dráze řeholní 
sestru. Brzy nám však vypršel čas, a tak jsme se po dvou odehraných kolech vydali 
na zpáteční cestu, kterou měla polovina z nás zpestřenou vymýšlením opery na té-
ma curlingové baletky, jež měla být hlavní cenou pro druhou, výherní skupinu. 
 Na faře už nás čekala výborná zelňačka, teplý čajík a spousta lahodných 
buchet od poděbradských farníků. Nasyceni dobrým jídlem, obrátili jsme svou po-
zornost na kněze a psychiatra v jedné osobě, P. Jiřího Kordu, který nám velmi pou-
tavým způsobem vyprávěl o nemocech těla i duše. Vyzval nás, abychom se za ne-
mocné nejen modlili, ale uměli jim doporučit i odbornou lékařskou pomoc – a to 
zvláště těm psychicky nemocným, kteří si své onemocnění neuvědomují nebo se za 
něj stydí. V závěrečné diskusi jsme se dotkli i modliteb za uzdravení rodových koře-
nů, kde jsme se dozvěděli, že to jsou vlastně modlitby za naše předky, že v nich pro-
síme o odpuštění pro ně. A jestli to má nějaký benefit  i pro nás, tak jenom dobře, 
ale není to to podstatné. 
 Společné setkání vyvrcholilo slavením mše svaté, kterou zpěvem doprovázela 
nově vznikající a velmi nadějná schola. A tak jsme to nakonec byli my, kdo odjížděl 
povzbuzen poděbradskou nadšeností ke vzájemnému setkávání. 

VIKARIÁTNÍ ODPOLEDNE V PODĚBRADECH 

Anežka Cinerová 

A co připravujeme pro rok 2012? 
• Beseda o Ugandě  - 26. dubna - místo konání ještě upřesníme, sledujte naše 

webové stránky www.rcpec.cz. 
• Projekt Aktivní rodina s Pecí 
• Den rodin - 27. května - místo konání: klášterní zahrada sv. Voršily. Navštíví nás 

čtyřnohý host z nadace Dítě a kůň, užijete si skákací hrady, hudbu a soutěže pro 
celou rodinu. 

• Kurz Respektovat a být respektován – kurz bude realizován na podzim tohoto 
roku a povede jej paní PhDr. Jana Nováčková. Termíny jednotlivých seminářů: 
15. září, 13. a 27. října a 10. listopadu.  

• Svatomartinský lampiónový průvod – 11. listopadu. 
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 Týden po Živých pašijích v chrámu sv. Barbory, nabiti dojmy z netradičního 
zpracování posledních dnů Ježíše na zemi, jsme si my ženy spolu s P. Uhlířem zaba-
lili torničky a vyrazili směr severovýchod do domu schönstattského hnutí Mariina 
ve Slavoňově. Karavana byla složena ze tří vozů, přičemž jeden z nich jel na výlet 
tohoto typu poprvé. Bezedný kufr farního mikrobusu naplnily nejenom batožiny, ale 
i dostatek proviantu nutného k přežití víkendu v osamělé vesničce. Ale to nebyl ten 
pravý smysl, odpoutat se od běžných starostí. Pravý smysl byl přiblížit se k Bohu, 
porozumět a naslouchat Jeho slovům, výzvám, jednoduše nechat působit Boží mi-
lost.  
 V pátek večer jsme se vydali do přírody na křížovou cestu, všichni jsme cítili a 
prožívali utrpení našeho Pána, ale zároveň jsme byli naplněni nadějí, že nekonečné 
světlo ozáří náš život stejně, jako měsíc ozařoval místa jednotlivých zastavení. Alter-
nativní program byl film Krajina stínů o spisovateli C. S. Lewisovi, emotivní příběh 
o vztahu Lewise a jeho manželky, o přibližování názorově, povahově i kulturně veli-
ce rozdílných osobností, jež si dokonale porozuměly a dokázaly nalézt naději a víru 
i tváří v tvář Joyině smrtelné chorobě. 
 Téma duchovní obnovy – požehnání – prolínalo sobotní přednášky a medita-
ce. Odpoledne jsme vyrazili na poutní místo Rokole, kde nás otec Jan zaskočil úko-
lem. No to víte, začalo to mezi 
námi šumět. Co to bude? Zvládne-
me to? Nebude to nějaký test na 
letopočty, církevní dějiny? Kde-
pak, bylo to něco daleko hlubšího 
a citového. „Napište požehnání 
pro svoji milovanou osobu – dítě, 
rodiče, manžela, sourozence…“ 
Najednou bylo ticho a my jsme si 
pomalu uvědomovaly, jak je důle-
žité žehnat těmto lidem, žehnat si 
navzájem. Sobotní den vyvrcholil 
adorací v krásném dřevěném kos-
tele sv. Jana Křtitele ve Slavoňo-
vě. Té předcházela vzájemná modlitba s vkládáním rukou. Bylo to úžasné až nepo-
psatelné, jeden za druhého jsme se mohli modlit a vyprošovat Boží požehnání. 
 Po nedělní bohoslužbě v místním kostelíku přišla dynamická přednáška 
s diskusí, jejímž základem byla kniha Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. To byste 
nevěřili, kolik popisovaných scének a citací se objevuje v našich každodenních situa-
cích! Autor zde však nabízí i řešení mnohdy zdánlivě neřešitelných konfliktů, takže 
po přečtení si budeme už všichni rozumět a život bude happy :-). 
 Krásný víkend končí, ale my jedeme dál, odnášíme si z něj radost v duši a víru 
v sílu vzájemného požehnání, skrze nějž můžeme získat to nejkrásnější, co člověk na 
zemi potřebuje – lásku Boží. Díky všem za krásnou, optimismem naplněnou atmo-
sféru, otci Uhlířovi za skvělý program. Za rok na shledanou!  

Monika Trdličková  

DUCHOVNÍ OBNOVA ŽEN VE SLAVOŇOVĚ 
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 O víkendu 23. – 25. března se pro děti z kutnohorské farnosti a pro děti, které 
navštěvují výuku náboženství na církevním gymnáziu v Kutné Hoře, konala duchov-
ní obnova. Téma této duchovní obnovy bylo Poslední večeře. 
 Do Uhlířských Janovic jsme si přivezli nádherné počasí a výbornou náladu. 
Většina dětí komunitní centrum v Uhlířských Janovicích již zná, a tak organizační 
záležitosti proběhly hladce. I díky tomu jsme mohli v klidu zasednout k večeři, po 
které následovala první část připraveného programu. 
 Pan kaplan Milan Romportl připravil pro děti na páteční večer film Král 
egyptský, v němž děti viděly Mojžíšův příběh. Po skončení filmu následovala beseda 
s dětmi. Hovořilo se o jejich názorech a otázkách na postavu Mojžíše, faraona nebo 
egyptské rány. Stěžejním bodem diskuse se však stal moment, kdy izraelský národ 
připravuje nekvašené chleby a beránka před svým rychlým odchodem z Egypta. 
Dalším bodem byla oběť beránka, jehož krev ochránila izraelské domy od poslední 
rány. Tak jsme se dopracovali až k tomu, co znamená slovo Velikonoce (Veliká noc) 
ve Starém zákoně a jak Velikonoce dostanou 
v Novém zákoně s Pánem Ježíšem nový roz-
měr. Celý den byl zakončen společnou modlit-
bou a zpěvem. 
 Sobotní dopoledne bylo věnováno kate-
chezi a sportu. Děti si s otcem Uhlířem poví-
daly o tom, jaké vlastnosti má beránek (zvíře) 
– mírnost, tichost, poslušnost, ale i statečnost 
při obraně stáda. Tyto vlastnosti má i Beránek 
Boží, Pán Ježíš, ten, který sňal hříchy světa. 
Aby se děti mohly dále připravit na slavení 
velikonoční večeře, sledovaly část filmu o Je-
žíši. Stěžejním bodem tohoto filmu se pro děti 
stala pasáž o samotné poslední večeři. Po ná-
sledné diskusi přišla nezbytná přestávka. Spo-
lečně se sestrou Alžbětou se děti proběhly po farní zahradě. Poté dostaly možnost, 
aby se samy zapojily do přípravy velikonoční večeře. Děti, které půjdou k první sva-
tému přijímání, si vyráběly svíčky. Ostatní děti zatím s paní Klingerovou ozdobily 
ubrus na tuto večeři. Namalovaly na ubrus beránka, chléb, kalich s vínem. Všechny 
děti si potom barvami namalovaly své dlaně a lem ubrusu ozdobily obtisky svých 
rukou. 
 Odpoledne, kdy už byly všechny děti společně v klubovně, vyslal pan kaplan 
dva „učedníky“, aby šli najít člověka, který nese džbán vody a který je zavede do 
místnosti, kde se bude konat velikonoční večeře. Učedníci opravdu tohoto člověka 
potkali, ten je odvedl do horní místnosti, kde se měla večeře připravit. Tento oka-
mžik byl pro děti velikou výzvou. Dostaly za úkol, aby samy připravily místnost, vý-
zdobu, jídlo a vše potřebné pro důstojné slavení velikonoční večeře. Při přípravě 
místnosti byl hlavním ubrusem pro stolování ten, který děti vlastnoručně namalova-
ly. Děti připravily květiny, které našly na zahradě, prostírání. Společně jsme při-
chystali hořké byliny, zeleninu, víno, chléb, vajíčka, maso, rozdrobený perník 
(symbolizoval hlínu), zkrátka vše, co má být na velikonoční večeři. Když bylo vše 
připraveno, vydaly se děti s panem kaplanem do lesa, aby v přírodě slavily mši sva- 

DUCHOVNÍ OBNOVA DĚTÍ 


