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Milí farníci, 
poslouchat vatikánské rádio nemám čas, a tak jsem si zvykl prohlížet jeho webové 
stránky www.radiovaticana.cz. Dozvím se tam mnohdy odlišné názory na dění ve 
světě než v našich veřejných médiích, ale hlavně jsem informován o dění v církvi. 
Od počátku pontifikátu papeže Františka si příležitostně pročítám i jeho kázání. 
Zvláště ta, která má ve všední dny při mších v kapli Domu sv. Marty. Jsou jednodu-
chá, srozumitelná, inspirující, a přesto hluboká. Vyjadřují jeho osobní víru v Krista, 
jeho přesvědčení i touhu předat svoji osobní zkušenost i radost z víry druhým. Vší-
má si pro mě nezvyklých souvislostí v Božím slově a nebojí se upozorňovat i na to, 
co oslabuje či znevěrohodňuje naši víru.  

Jeho poslední homilie nesla název „Hlásat Ježíše beze strachu a bez triumfa-
lismu“. Protože v tomto měsíci začneme kurzy Alfa a stále hovořím o tom, aby nám 
předávání evangelia leželo na srdci, se zájmem jsem si kázání přečetl. Znovu jsem si 
uvědomil, že pravdivost a účinnost našeho hlásání stojí a 
padá na naší osobní víře v Krista a jeho Vzkříšení. Svatý 
otec řekl: „Je mnoho křesťanů bez Vzkříšení, křesťanů 
bez Vzkříšeného Krista. Provázejí Ježíše až ke hrobu, plá-
čou, mají ho velmi rádi, ale jen potud. Když jsem přemýš-
lel o postoji těchto křesťanů bez Vzkříšeného Krista, našel 
jsem tři typy, ale je jich mnoho: bojácní, tedy křesťané, 
kteří se bojí, ostýchaví, tedy křesťané, kteří se stydí, 
a triumfalističtí, tedy křesťané, kteří mají komplex méně-
cennosti.“ Jsou to tvrdá, ale pravdivá slova. Pokud nevě-
řím, že Ježíš má odpovědi na otázky každého člověka, 
pokud nevěřím, že přemohl hřích i smrt a může naplnit 
život každého člověka, nemám důvod překonat svůj při-
rozený ostych. Pokud nevěřím, že jeho moc působí i skrze 
moji slabost, nebudu mít nikdy odvahu o něm s radostí hovořit. Pokud si neuvědo-
muji, že je to především Bůh, který touží dát se poznat člověku jako laskavý, milo-
srdný a mocný, a že já jsem pouze prostředník, který na Krista ukáže a ke Kristu 
druhého doprovodí, ale že je to pak především síla Boží lásky, která sama druhého 
zasáhne pro nás mnohdy neznámým a nepochopitelným způsobem a v nečekaný 
čas, nemohu nikdy prožít radost ze samotného hlásání evangelia. Pokud Krista hlá-
sám z jiného důvodu, než kvůli Němu a člověku, je to nejen troufalost, ale i hřích, 
který brání Boží lásce. 

Svatý otec své kázání končí slovy: „Naše víra, víra ve Vzkříšeného přemáhá 
svět! Jděme za Ním a nechme se, jako ti nemocní, dotknout Jeho mocí, protože On 
je z masa a kostí, není nějakou duchovní ideou. On je živý. Vskutku Vzkříšený. A 
takto přemohl svět. Kéž nám Pán dá milost chápat tyto věci a žít je.“ 

 K tomu vám ze srdce žehná 
P. Jan Uhlíř 
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P. Jan Uhlíř 

V srpnu jsme ve farnosti přivítali nového kaplana, 
P. Filipa Foltána. Mou osobní výhodou je, že ho 
znám už několik let, úzce jsme totiž spolupracovali 
na přípravě několika posledních diecézních minis-
trantských setkání.  

 Otec Filip naváže na své předchůdce a kro-
mě běžné svátostné pastorace povede mladší spo-
lečenství mládeže, setkávání seniorů, bude navště-
vovat nemocné a také učit náboženství v Křeseti-
cích a v Kutné Hoře, a to i na gymnáziu. Také se 
zapojil do práce na přípravě kurzu Alfa. Na pravi-
delné působení v mateřské školce si zatím netrou-
fá, a proto budu tento školní rok roli spirituála 
školky zastávat já.  

Otec Filip má hezký vztah k liturgii, a tak se 
těším, že nejen společně dovybavíme chybějící či 
nevyhovující liturgická roucha v našich chrámech, 
ale především že svými nápady a citem přispěje 
k prohloubení bohoslužebného slavení celého na-
šeho společenství. 

Jak dlouho P. Foltán mezi námi zůstane, 
nevím. Ale věřím, že se mu mezi námi bude líbit a 
že svými dary každého z nás obohatí.  

AKTUALITY A POZVÁNKY 

S novým školním rokem se ve farnosti znovu rozbíhají pravidelné aktivity. Někte-
ré z nich mají pozměněný režim, proto věnujte pozornost všem důležitým informa-
cím na následujících stránkách.  

Bohoslužby v pondělí a v úterý 
P. Josef Tajchl ze zdravotních důvodů nemůže sloužit pondělní mše svaté. Proto 
budou místo nich ve stejnou dobu konány bohoslužby slova. Mše svaté na již zapsa-
né úmysly pondělních bohoslužeb budou slouženy v úterý. 
 Do doby, než se vyřeší převod kláštera do správy biskupství, nebudou zde 
studentské bohoslužby v úterý ráno. Namísto toho se budou konat večerní boho-
služby v kostele sv. Jakuba: každé úterý od 18 hodin. O případném návratu k pů-
vodnímu režimu ranních mší se dozvíte v ohláškách. 

-red- 

Výuka náboženství a mše svaté pro děti 
Výuka náboženství pro děti na prvním stupni základní školy bude počínaje čtvrtkem 
19. září probíhat každý týden v učebnách Církevního gymnázia sv. Voršily.  

Na hodinu náboženství bude pokaždé navazovat mše svatá pro děti, kte-
rá bude sloužena vždy od 16:45 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.  

 Rozhovor s P. Filipem najdete na straně 19 
tohoto vydání Zpravodaje. 
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Na této bohoslužbě se budou děti moci aktivně podílet a lépe tak porozumět jak to-
mu, co se v kostele děje, tak tomu, o čem se učily v hodině náboženství.  

Výuku náboženství pro starší děti a mládež zajišťuje Církevní gymnázium 
sv. Voršily v rámci svého rozvrhu; nabídka je pochopitelně určena nejen studentům 
této školy.  

-red- 
Schůzky družiny Concordia a Slunečního kmene 
Sluneční kmen a družina Concordia jsou společenství kluků a holek ve věku od 
zhruba šesti let. Scházíme se proto, abychom spolu 
zažili legraci a přátelství, abychom poznávali přírodu 
a také abychom objevovali Boha a pěstovali svůj vztah 
k Němu.  

Po prázdninových zážitcích se v novém školním 
roce poprvé potkáme v sobotu 21. září. Pak už se 
schůzky budou konat v pravidelném čtrnáctidenním 
rytmu. Začínáme vždy v 9 hodin v katedrále v Sedlci, 
konec programu je pokaždé ve 12 hodin před sedleckou farou. Děti by na sobě měly 
vždy mít vhodné oblečení na ven, které se nebudou bát ušpinit nebo výjimečně i 
natrhnout :-)  

Rádi mezi sebou uvidíme nové tváře, v případně zájmu o schůzky se na nás 
obraťte. Kontaktní osobou ve Slunečním kmeni (kluci) je Robert Mundil 
(tel.: 721 815 183, e-mail: robert.mundil@seznam.cz), ve družině Concordia Katka 
Telecká (tel.: 739 036 987, e-mail: brehulka@gmail.com).  

Katka Telecká 

Společenství mládeže 
Mládež se v naší farnosti bude i nadále scházet ve třech skupinách.  

„Nejmladší spolčo“ pro kluky a holky ve věku asi 11 – 14 let bude poprvé 
v pátek 20. září. Začne mší svatou v 18 hodin kostele sv. Jakuba, pak bude následo-
vat program na arciděkanství. Spolčo povede P. Jan Uhlíř s Klárkou Karelovou a 
Kubou Šimkem. Víkend 4. – 6. října společně stráví v Uhlířských Janovicích. Kon-
taktní osobou je P. Jan Uhlíř (tel.: 777 339 233, e-mail: januhlir@centrum.cz). 

„Starší spolčo“, kam patří mládež zhruba ve věku středoškolských studentů, 
se poprvé sejde v sobotu 21. září v 19 hodin na arciděkanství. Mládež bude při se-
tkáních doprovázet P. Filip Foltán. Kontaktní osobou je Lída Cinerová 
(tel.: 724 129 887, e-mail: cin.liduse@gmail.com). 

Mládež vysokoškolská, pracující nebo pobývající na rodičovských dovolených 
se bude scházet k modlitbám také v sobotu, vždy od 19:30 na arciděkanství. Poprvé 
se tak stane rovněž 21. září. Kontaktní osobou je Kateřina Telecká 
(tel.: 739 036 987, e-mail: brehulka@gmail.com). 

Všechny skupiny se budou scházet ve čtrnáctidenním rytmu. 
-red- 

1. – 5. třída ZŠ čtvrtek 
16:00 – 17:30 
(i mše svatá) 

Patricie Koubská 
P. Filip Foltán 
P. Jan Uhlíř 

6. a 7. třída ZŠ/prima a sekunda úterý 14:00 – 14:45 P. Filip Foltán 

8. a 9. třída ZŠ/tercie a kvarta čtvrtek 15:15 – 16:00 P. Filip Foltán 

střední školy/vyšší gymnázium čtvrtek 7:05 – 7:50 P. Pavel Tobek 



 

  

  

-red- 

Farní knihovna 
Dlouho očekávané a připravované spuštění provozu farní miniknihovny je konečně 
tady. Během léta jsme komunikovali s pracovníky Městské knihovny v Kutné Hoře, 
kterým jsme vděčni za poskytnutí know-how i technické podpory. V srpnu byla naše 
knihovnička zaevidována na ministerstvu kultury jako Kni-
hovna farnosti sv. Jakuba. Nashromáždili jsme něco málo 
přes sto prvních knížek, které se v tuto chvíli již chystají do 
regálu na chodbě arciděkanství; některé jsme zakoupili 
z prostředků farnosti, za jiné vděčíme šlechetným dárcům. 
 K půjčování knih je třeba stát se registrovaným čtená-
řem knihovny. Registrace je zdarma; slouží pouze k tomu, 
aby bylo možné mít přehled o koloběhu výpůjček. Při první 
návštěvě knihovny tedy vyplníte přihlášku, získáte regis-
trační číslo a hned si můžete začít půjčovat. Výpůjční doba 
jsou čtyři týdny, najednou může mít jeden čtenář vypůjčeno 
maximálně pět titulů. „Katalog“ našeho knihovního fondu 
bude zatím dostupný pouze v knihovně a na nástěnce v kos-
tele, časem by měl být zveřejněn na webových stránkách 
farnosti. 
 Hlavní výpůjční doba farní knihovny je stanovena na neděli po mši svaté 
v 9 hodin, tedy zhruba od 10 do 11 hodin, respektive podle zájmu. Knihy však bude 
možné si půjčit nebo vrátit i mimo tuto hodinu v pracovní době kanceláře. Tehdy 
však mohou mít vyšší prioritu jiné záležitosti, proto je dobré se předem dohodnout 
na možnosti knihovnu navštívit. Kontaktní osobou je Kateřina Telecká  
(tel.: 327 512 115 nebo 739 036 987, e-mail: katerina.telecka@khfarnost.cz).  
 Knihovna farnosti sv. Jakuba bude poprvé otevřena v neděli 22. října. Ur-
čitou dobu pak poběží ve zkušebním provozu. Pokusíme se vysledovat, jaký je o kni-
hy zájem, kterým směrem by se měl rozšiřovat knihovní fond, jaká by měla být pra-
videlná otevírací doba a podobně. Své postřehy a připomínky proto neváhejte pře-
dat nejlépe Kateřině Telecké.  

Kurz Alfa 
Zpráva o chystaném kurzu Alfa snad neminula nikoho, kdo sleduje dění v naší far-
nosti. Přesto věnujte pozornost následujícím informacím, které shrnují vše důležité. 

CO? Kurz Alfa je cyklus setkání, která mají za cíl nabídnout lidem úvod do 
křesťanství a jeho základních témat. Zároveň dává prostor k diskusi a k vyslovení 
otázek, ba dokonce připomínek, které mohou účastníci vůči křesťanství mít.  

JAK? Setkání začínají večeří, při níž si mohou účastníci neformálně popoví-
dat. Poté vždy následuje promluva na téma večera, na niž navazuje moderovaná 
diskuse v menších skupinkách.  

PRO KOHO? Zván je každý, kdo přemýšlí o duchovním rozměru svého bytí a 
vnímá, že život člověka není náhoda ani samozřejmost. Přijít mohou křesťané, kteří 
chtějí přemýšlet o své víře, i lidé, kteří se za křesťany nepovažují a jen hledají odpo-
vědi na existenciální otázky. 

KDY A KDE? Kurz se v naší farnosti rozběhne 26. září, probíhat pak bude 
každý čtvrtek až do 5. prosince. Začátek je vždy v 19 hodin na arciděkanství. Setkání 
budou končit nejpozději v 21:30. 

JAK MOHU POMOCI? V kostele jsou k dispozici tištěné letáčky, které můžete 
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Anna Hylská 

-red- 

Úklid kostela sv. Jakuba 
Milí farníci, díky vám všem, kdo jste obětavě přiložili ruce k dílu a pomohli 
s úklidem před poutí. Bylo toho opravdu hodně, ale vše se zvládlo na jedničku. Díky.  

Slíbila jsem informace pro pravidelný úklid kostela svatého Jakuba. Od červ-
na do konce září tuto službu vykonávají studenti v rámci brigády a od začátku října 
do konce května se budeme střídat my, farníci. Po organi-
zační schůzce, která proběhla před prázdninami, vzniklo 
celkem osm úklidových čet. Jednotlivé skupinky budou mít 
navržený týden, kdy by měly kostel uklidit; rozpis najdete 
na nástěnce v kostele. Pokud termíny nebudou vyhovovat, 
je na domluvě, jak se případně skupinky prohodí. Na lidech 
ve skupince pak bude záležet, aby si určili konkrétní den a 
hodinu úklidu. Je samozřejmě nezbytné respektovat pro-
gram bohoslužeb, koncertů, a vůbec všech akcí ve farnosti. 

Pravidelný úklid by měl obnášet: vymetení všech lavic, odstranění dostup-
ných pavučin, postupné zametení podlah v celém kostele včetně presbytáře a sakris-
tie, utření prachu, vyluxování koberců, zametení venkovního schodiště, vchodů a 
okolí kostela. Úklidové prostředky (košťata, smetáky, lopatka, kbelík a prachovky) 
jsou za hlavním oltářem, vysavač ve skříni v sakristii.  

Klíče od kostela jsou na arciděkanství, kostel je kódován. Pokud bude třeba 
pomoci, jsem k dispozici, dejte mi včas vědět na telefon 731 598 862. 

použít k pozvání svých známých a přátel. Pro přihlášení na kurz je třeba kontakto-
vat Kateřinu Teleckou (tel.: 739 036 987, e-mail: katerina.telecka@khfarnost.cz). 
Přihlášení není závazné, je možné přijít na několik prvních setkání a teprve poté se 
rozhodnout pro dokončení kurzu. Pokud byste měli chuť a možnost přispět svým 
kulinářským uměním a zajistit část občerstvení pro účastníky, třeba  
jen na jeden večer, kontaktuje Annu Hylskou (tel.: 731 598 862, e-mail:  
annahylska@seznam.cz). V průběhu každého čtvrtečního setkání bude v kostele 
sv. Jakuba vystavena Nejsvětější svátost; pokud byste se chtěli zapojit do této mod-
litební služby a některý z večerů se v kostele za kurz Alfa modlit, kontaktujte 
Františka Malíka (tel.: 724 932 554, e-mail: malikf@centrum.cz).  

Volby do PSP ČR 
Milí čtenáři Zpravodaje, jistě jste všichni zaznamenali, že nás čekají předčasné vol-
by, v nichž budeme vybírat nové poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Dovolte mi proto, abych vás povzbudila pár slovy. Především, jděte 
volit. Je to občanská povinnost nás všech. Nenechte se mýlit prohlášeními, že se 
„stejně nic nezmění“. Změnu máme opravdu v rukách my, voliči.  

 Naše rozhodování je usnadněno možností získávat informace prostřednic-
tvím počítače a internetu. Neměli bychom se tolik nechat ovlivňovat médii, ale tvo-
řit si úsudek sami. Dovoluji si vám proto nabídnout pozvání na besedu s předsedou 
KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, která se bude konat v aule Církevního gymnázia 
sv. Voršily v Kutné Hoře v sobotu 21. září od 10 hodin dopoledne. Máte výjimeč-
nou příležitost hovořit s ním osobně.  

Eva Vaňková 

Za politickou situaci v naší zemi se budeme modlit před Nejsvětější svátostí v so-
botu 19. října od 20 do 21 hodin v kostele sv. Jakuba. 



 

  

Kavárna s překvapením 
Milí přátelé kavárníci, Kavárna s překvapením v těchto dnech slaví své první naro-
zeniny. V uplynulém roce jsme putovali po různých koutech země, navštívili jsme 
několik světadílů a v duchu jsme se přenesli do krásných zákoutí, kde jsme obdivo-
vali tvůrčí a nikdy nekončící schopnost Boha Stvořitele. Po stopách svatých jsme se 
vydali do Turecka, Portugalska a Španělska, cestovali jsme i v končinách, v kterých 
prožívali své životy indiáni či Islanďané. Filmové večery v Kavárně byly provázeny 
napětím a očekáváním, jak příběh skončí a co si z něj odneseme do svých životů. 
Nejvíc akční promítání bylo v den zvolení papeže Františka, kdy jsme mohli 
v přímém přenosu sledovat jeho zvolení!  

Milí návštěvníci, jménem celého realizačního týmu Kavárny s překvapením 
bych vám chtěla poděkovat za účast a zároveň vás pozvat na setkání v Kavárně ve 
středu 18. září 2013 od 19 hodin. Překvapením bude farní pouť do Vatikánu a Ří-
ma se zastávkou ve Florencii a Ravenně. Ostatní navštívená místa jsou zatím tajem-
stvím a dozvíte se o nich právě v Kavárně. Forma besedy bude interaktivní, jelikož o 
zážitky se podělí více VIP cestovatelů. Nebude chybět proslulý likér amaretto ani 
pravé italské sušenky. Per favore… entrare :-) 

Svatomartinský průvod 
Jmenuje se někdo z vaší rodiny Martin? Chcete oslavit 
svátek sv. Martina svatomartinským průvodem? Pak si 
poznamenejte do svého diáře 17. hodinu 11. listopadu 
2013, kdy se sejdeme u lípy před arciděkanstvím. Můžeme 
se těšit na průvod s lampióny (ty si určitě nezapomeňte), 
scénku o životě sv. Martina, jak si ji připraví studenti Cír-
kevního gymnázia. Děti už se jistě těší na přivolávání 
sv. Martina na bílém koni, který půjde v čele našeho prů-
vodu k chrámu sv. Barbory, kde se nachází i obraz sv. 
Martina, ke kterému povedou naše kroky. Poselství sv. 
Martina a jeho odhodlání následovat Krista ve svém životě 
je stále živým odkazem, ke kterému se můžete připojit i vy. 
Před obrazem sv. Martina si každý bude moci symbolicky 
rozsvítit své světlo. Na závěr se děti i dospělí mohou těšit 
na malé překvapení.  Marie Slavotínková 

Monika Trdličková 
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Oprava interiéru chrámu sv. Barbory 
Zpráva o postupu projektu „Kámen a světlo“ – Revitalizace interiéru chrámu 
sv. Barbory v Kutné Hoře za období duben až srpen 2013 

V průběhu let 2002 až 2012 se podařilo z dotačních příspěvků státního roz-
počtu velmi zdařile opravit vnější plášť katedrály sv. Barbory. Protože se v rámci 
Integrovaného operačního programu (IOP) s názvem „Vracíme památky do života“ 
nabízely finanční prostředky i pro obnovu a revitalizaci interiéru tohoto chrámu, 
rozhodla se naše farnost do programu v roce 2012 vstoupit a pokusit se projekt revi-
talizace s působivým názvem „Kámen a světlo“ realizovat.  

Od té doby se kolem našeho gotického skvostu stále něco děje a věřte, že jsou 
to události někdy až překotné. Proto má projektový tým, který se v současné sestavě 
akci trvale věnuje od dubna letošního roku, zájem informovat naše farníky i ostatní 
obyvatele města o současném průběhu tohoto projektu.  



 

  

V hrubých rysech se bude jednat o tyto práce: restaurátorské práce na kame-
ni, sanace a restaurování omítek, maleb a fresek, opravy statiky klenebních žeber, 
odvlhčení podlah přízemí v prostoru věnce kaplí, provedení nové elektroinstalace, 
nového osvětlení a ozvučení celého chrámu tak, aby mohl sloužit lépe církevním a 
kulturně – vzdělávacím účelům.  

V současnosti se nacházíme ve fázi třetího kola realizace projektu, kdy je kon-
trolována dokumentace a návrh smlouvy o dílo a vše se připravuje pro vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele. Předcházející kola výběrového řízení se výslovně 
nezdařila, ať z důvodu podání námitky uchazeče na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (v prvním kole), anebo kvůli pochybení externí 
firmy při zadávání podmínek soutěže při opakovaném vý-
běrovém řízení v kole druhém. 
 Lhůta, do které bude možné a reálné projekt realizo-
vat, je dána termínem ukončení celého projektu; tím je 
31. prosinec 2014. Projektový tým pevně věří, že vlastní 
práce spojené s revitalizací a obnovou interiéru chrámu sv. 
Barbory budou zahájeny na přelomu roku. Pokud by došlo 
k dalšímu výraznému zpoždění v této přípravné fázi pro-
jektu, byl by projekt se souhlasem biskupství ukončen a 
přidělené prostředky by se vrátily poskytovateli dotace. 
 Stále je ještě velká naděje, že se tento náš projekt 
podaří realizovat.  

za projektový tým IOP 
P. Jan Uhlíř 

Setkání Pastorační rady farnosti začalo v úterý 10. září krátkou adorací v kostele 
sv. Jakuba. Samotné jednání pak probíhalo na arciděkanství. Rada zhodnotila 
prázdninové akce, krátce se zastavila u chystaného kurzu Alfa a blížícího se otevření 
farní knihovny. Dále diskutovala o tom, jak řešit nastalou situaci kolem pondělní 
liturgie. Zdravotní stav P. Tajchlovi neumožňuje sloužit mše svaté; P. Uhlíř i P. Fol-
tán bývají mimo Kutnou Horu. Rada doporučila, aby bylo učiněno jasné rozhodnutí 
a aby pondělky podléhaly pravidelnému režimu; proto se budou každé pondělí večer 
konat bohoslužby slova. Byl vznesen návrh na uspořádání adorace za politickou si-
tuaci v naší zemi, jako příhodný termín byla zvolena sobota před volbami do posla-
necké sněmovny. Během října se budeme před večerními bohoslužbami společně 
modlit růženec, jeho zajištění koordinuje Marie Cvešprová. Jednalo se také o způso-
bu přípravy na Vánoce a Velikonoce: v adventu uskutečníme kromě rorátů tradiční 
duchovní obnovu, patrně 7. prosince; pro postní dobu byl vznesen návrh společné 
modlitby nešpor každou sobotu večer. Konkrétní podobu pobožností bude rada pro-
jednávat na svém příštím setkání. Během období příprav na velké svátky bychom se 
měli také snažit o přípravu vlastních přímluv, tak jak se o tom hovořilo již několi-
krát. Rada podpořila návrh uspořádat ve farnosti tzv. vigilii za (nenarozený) život, 
k níž vyzýval Benedikt XVI. Bude se konat posledního listopadu. V závěru byli čle-
nové rady informováni o chystaném Roku diecéze a o blížícím se stém výročí vysvě-
cení kostela na Gruntě (24. května 2014). Také zhodnotili aktivitu četby Nového 
zákona na pokračování a doporučili, aby se podobný rozpis připravil pro Starý zá-
kon. Příští jednání Pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 19. listopadu.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

-red- 
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Co je nového v CMŠ sv. Jakuba 
V tomto školním roce jsme mezi sebou přivítali 
šest nových dětí, z nichž některé jsme již znali, 
protože loni doprovázeli do školky své starší 
sourozence. Školní rok začal v pondělí 2. září 
v kostele sv. Jakuba mší svatou pro děti. Potom 
jsme si na školní zahradě udělali malou zahrad-
ní slavnost. Měsíc září pro nás bude měsícem 
seznamování. Poznáváme nové kamarády, se-
znamujeme se s novými hračkami i s novými 
učitelkami. Během roku za námi bude jednou 
týdně docházet P. Jan Uhlíř.  

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA 

Semináře o pedagogice Franze Ketta  
Program Aby malé bylo velké – metodická příručka náboženské výchovy předškol-
ních dětí v mateřských školách a ve farnostech je program určený pro práci ve sku-
pinách předškolních dětí a jejich rodičů, kteří se scházejí ve farnostech, při boho-
službách dětí, ve skupinách mladých rodin s dětmi apod. Program je akreditován 
ministerstvem školství. Učí pozitivnímu vztahu k životu, předává hodnoty, které 
jsou společností přijímány jako obecně dobré a prospěšné. 

Program se snaží postihnout život dítěte v jeho celistvosti. Témata setkání a 
jejich uspořádání počítají s vývojovými zvláštnostmi věku dítěte. Dotýkají se kon-
krétních výchovných i rodinných situací a existenciálních otázek, které si děti kla-
dou a které přivádějí do hloubky smyslu věcí, situací a vztahů a mohou vést 
k povzbuzení v křesťanském prožívání víry. Témata setkání nejsou zaměřena jen na 
děti a jejich vývojové potřeby, ale mohou se stát námětem k výměně zkušeností me-
zi rodiči a jejich sdílení. 

Cílem programu není mluvit „o Bohu a o Ježíši“, učit děti základní modlitby, 
učit je znát biblické příběhy a nacvičovat písně k liturgii, ale radovat se z toho, že 
spolu naplňujeme křesťanské soužití a zprostředkováváme si navzájem křesťanské 
hodnoty. O Bohu se nemluví jako o někom, kdo se k životu dítěte „přidává odjinud“ 
jako autorita a je autoritou rodiny potvrzován, ale kdo je v prostoru života přirozeně 
přítomný jako jeho Tvůrce a děti se jej v procesu výchovy učí odkrývat, objevovat a 
pojmenovávat. Další informace lze najít na oficiálních stránkách Společnosti peda-
gogiky Franze Ketta: www.kett.cz.  

Naše školka nabízí zejména rodičům malých dětí ve farnosti mož-
nost zúčastnit se celkem tří seminářů v rámci tohoto programu. Budou se 
konat v CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře a v ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové o 
sobotách od 9 do 17 hodin v těchto termínech: 

 5. října 2013 (CMŠ Kutná Hora) – téma: podzim 

 30. listopadu 2013 (ZŠ a MŠ Hradec Králové) – téma: advent a Vánoce 

 1. února 2014 (CMŠ Kutná Hora) – téma: Velikonoce 
 Jednotlivé semináře budou lektorovat Eva Muroňová a Tomáš C. Havel. Cena 

jednoho semináře je 300 Kč. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu 
materska.skola@khfarnost.cz.  

Barbora Křivohlavá 

Barbora Křivohlavá 

http://www.kett.cz
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V týdnu od 8. do 12. dubna navštívila naši školu skupina studentek církevního 
lycea v Bensheimu (Hesensko). Během týdne si prohlédly památky Kutné Hory, 
účastnily se vyučování s našimi studenty, navštívily Prahu, připravovaly společný 
program v aule školy a poznávaly život v českých rodinách. Škola v Bensheimu se 
stala v tomto školním roce další partnerskou školou v Německu po gymnáziu 
v Münsteru. 

 V měsíci dubnu tak, jako každý rok, v hojnější míře naši studenti navštěvova-
li nejrůznější přednášky, výstavy, divadlení představení. Z těch nejzajímavějších lze 
uvést festival Planeta Země, výstavu Tutanchamón v Národním muzeu, Archeos-
kanzen Všestary či exkurzi po pražských stavebních památkách. 

 Na poli sportu dosáhli naše studentky i naši studenti výrazných úspěchů ve 
florbale. Tým děvčat vyššího gymnázia vyhrál celorepublikový turnaj církevních 
středních škol, jehož pořadatelem již dlouhá léta je právě naše škola. Tým chlapců 
se prosadil nečekaně na velmi silně obsazeném florbalovém turnaji v Ostravě, kde v 
konkurenci 13 škol obsadil pěkné páté místo, což je ve srovnání s minulými roky 
velký úspěch. 

 Z dalších úspěšných sportovních odvětví, kde naši studenti a studentky 
obsazují přední místa, lze zmínit atletiku. Děvčata z nižšího gymnázia obsadila 
v okresním kole atletického čtyřboje druhé místo. 

 22. a 23. dubna se konaly přijímací zkoušky pro zájemce o studium na naší 
škole. Zkoušek se účastnilo celkem 41 uchazečů. Do primy bylo přijato 26 nových 
studentů. 

 I letos v jarních měsících proběhla tři výjezdová setkání v rámci Programu 
osobnostního růstu, na škole všeobecně nazývané Dny pro duši. Své duše občerst-
vovali postupně v Jeníkově u Hlinska studenti kvinty s tématem Dobro a zlo, stu-
denti sekundy s tématem Závislosti a studenti kvarty s tématem Partnerské vztahy. 

 30. dubna studenti oktávy prožívali své poslední zvonění. 2. května jim začal 
maraton státních písemných maturitních zkoušek a od 13. do 17. května proběhl 
přípravný týden před ústními maturitními zkouškami. V dalším týdnu, od 20. do 
23. května proběhly ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkušky. 
31. května byli absolventi školy slavnostně vyřazeni. Po bohoslužbě, kterou sloužil 
biskupský vikář P. Karel Moravec, převzali absolventi maturitní vysvědčení a poté 
proběhlo setkání absolventů, rodičů a vyučujících v aule školy. 

 V mezičase maturitních zkoušek se také konal jarní koncert školy, tentokráte 
v kostele Panny Marie Na Náměti. Školní sbor opět dirigovala Anna Schusterová. 

 Měsíc červen proběhl ve znameni konání mezinárodních srovnávacích 
zkoušek z anglického jazyka. Zkoušky konali studenti tercie (úroveň KET), kvinty 
(PET) a septimy (FCE). Kromě toho byl připraven od 3. do 7. června pro nejlepší 
studenty angličtiny na vyšším gymnáziu tzv. Anglický týden, týden intenzivní výuky 
v anglickém jazyce. 

 Třída sexta navštívila 4. června Židovské vzdělávací centrum v Praze. Po 
přednášce o dějinách židovské komunity v českých zemích si studenti prohlédli Pin-
kasovu synagogu, Starý židovský hřbitov a Španělskou synagogu. 

 18. června studenti kvinty a část studentů sexty navštívili Novou scénu 
Národního divadla v Praze. Účastnili se baletního představení Tanecbook a poté 
navštívili Českou tiskovou kancelář. 

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM SV. VORŠILY 



 

  

Josef Poživil 

 19. června odjela třída septima na třídenní vodácký výcvik na řeku Sázavu. 
Během měsíce června se také konaly jednodenní výlety tříd. 

 24. června proběhla závěrečná pedagogická porada a poté se uskutečnila 
přípravná informační schůzka budoucích studentů primy a jejich rodičů s pedagogy 
školy. 

 27. června proběhl na zahradě kláštera slavnostní nástup studentů školy, při 
kterém bylo poděkováno úspěšným studentům reprezentujícím školu v olym-
piádách a nejrůznějších vědomostních soutěžích a byla jim předána drobná 
pozornost. Zároveň byli drobným dárkem odměněni i studenti, kteří během 
školního roku svým jednáním, pozorností vůči ostatním či svou pomocí přispěli 
k dobrým vztahům na naší škole. 

 V měsíci červnu také vrcholily přípravy oslav dvacátého výročí založení 
církevního gymnázia, které proběhly na počátku měsíce září.   

 V kostele sv. Jakuba se 28. června uskutečnilo slavnostní zakončení školního 
roku. Slavnostní bohoslužbu sloužil mons. Josef Kajnek, pomocný biskup králo-
véhradecký. 

 Již zmíněné oslavy výročí 
20 let školy se konaly v prvním 
vyučovacím týdnu nového 
školního roku. Slavnostní mši 
svatou sloužil Mons. Josef 
Socha. Hudební doprovod zaji-
stila Čáslavská chrámové schola, 
která po mši svaté v krátkém 
koncertu představila část svého 
repertoáru, to vše pod vedením 
dirigentky Petry Bělohlávkové. Dvacet let života školy bylo zachyceno na výstavě 
umístěné v prostorách školy. Vynikajícími a zajímavými přednáškami se v rámci 
oslav představili i hosté, Pavel Janáček, literární historik a publicista, a Marek 
Vácha, římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. O tom, že bývalí 
absloventi nezapomněli na svou školu, přesvědčil i jejich koncert na počest školy. 
Týden oslav vyvrcholil v Tylově divadle divadelní hrou David a Goliáš, kterou se 
představil ochotnický divadelní spolek z Čestína, jehož členy jsou i studenti 
a zaměstnanci gymnázia. 

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 

Známky na misie 
Většina návštěvníků kostela se s tímto pojmem už setkala. Na stolcích v kostele vi-
díme krabičky nebo sklenice na použité známky. Nějak matně tušíme, že se s nimi 
asi děje něco užitečného, ale o mnoho víc o tom nevíme. 

 Již krátce po svém vzniku se Oblastní charita Kutná Hora spojila s Oblastní 
charitou Pardubice, která již tehdy měla zpracovaný způsob jak známky vytřídit a 
kam je odeslat, aby opravdu přinesly užitek. Potom nastal čas určitého útlumu, 
v naší farnosti se práci se známkami věnovala paní doktorka Maříková a v charitě 
několik dobrovolníků a uživatelů našich služeb pomáhalo známky odlepovat a tří-
dit.  

10 
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 Zhruba před dvěma lety se podařilo paní Haně Rathouzové z Oblastní charity 
Kutná Hora navázat znovu spolupráci s Oblastní charitou v Pardubicích, kde se díla 
se známkami ujala paní Novotná s manželem a starají se o to, 
aby známky byly vytříděny, dopraveny do míst, kde mohou 
být prodány s jistotou, že výtěžek opravdu poslouží potřeb-
ným ve třetím světě. 
 Spolupracují s benediktinským klášterem v německém 
Münsterswarzachu , kde se misijní činnosti věnuje bratr 
Stephan Veit. Z prodeje známek jsou financovány projekty na 
stavbu mateřských a základních škol v Tanzanii. Na každo-
denní nákup mléka pro děti předškolního věku v Peru nebo 
na projekt pomoci dětem žijících na ulici ve Venezuele. 
 Kromě tohoto hmatatelného výsledku, mají známky i 
ten význam, že vyplňují volný čas lidem, kteří chtějí být užiteční. Obohacují svojí 
krásou životy těch, kdo je berou do ruky. Dávají radost a užitek. 

Marie Macková 

Deváté diecézní setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové 
Na toto setkání byl v sobotu 15. června vypraven farní mikrobus. Odjeli jsme (bylo 
nás šest) s otcem Ondřejem v 8:15. Setkání se uskutečnilo v Novém Adalbertinu a 

jeho tématem byl svatý Pavel, apoštol víry. Setká-
ní začalo v 9:45. Po úvodním slovu generálního 
vikáře Mons. Josefa Sochy následovala přednáška 
Mons. Bohumila Koláře na téma „Apoštol Pavel, 
jeho osobnost, život a dílo“. Přednášející mluvil o 
sv. Pavlu uspořádaně, logicky a srozumitelně. 
Probíral jeho život farizeje pronásledujícího křes-
ťany, uvedl zázrak u Damašku a obrácení ke křes-
ťanství. Dále pak popsal jeho misijní činnost na 
různých místech. Po této náročné a vyčerpávající 

činnosti uzavírá život sv. Pavla mučednická smrt. Přednášející byl odměněn bouřli-
vým potleskem. Po krátké přestávce následovala videoprojekce s komentářem Vero-
niky Čepelkové o putování na místa spjatá s apoštolem Pavlem. Během polední pře-
stávky se mohli účastníci občerstvit, navzájem si popovídat a prohlédnout, eventu-
álně zakoupit nabízenou literaturu. Po přestávce vystoupil divadelní soubor Spojené 
farnosti a předvedl muzikál o Pavlovi z Tarsu. Před 15. hodinou začala slavnostní 
bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jejímž hlavním celebrantem byl 
otec biskup Josef Kajnek. Koncelebrovali čtyři kněží včetně našeho otce Ondřeje. 
Návštěvnost byla veliká. Homilii přednesl pan biskup na téma „Vaše slovo buď 'ano, 
ano – ne, ne.'“ (Mt 5,37) Po skončení mše svaté jsme odjížděli a přijeli do Kutné 
Hory v 17 hodin. Auto řídil otec Ondřej. Je to nejen seriózní kněz a člověk připrave-
ný k logické diskusi a poučení, ale též výborný řidič. Na tomto místě bychom mu 
chtěli upřímně poděkovat za to, co pro nás udělal. A vřelý dík patří i P. Janu Uhlíři, 
který nám umožnil realizaci tohoto zájezdu v rámci farnosti.  

Zdeněk Trdlička 



 

  

Církevními restitucemi křížem krážem 
Kutná Hora hostila v pátek 21. června setkání mladých křesťanských demokratů a 
jejich příznivců, aby se u kulatého stolu seznámili s aktuální situací kolem církev-
ních restitucí. Hlavním hostem večera byl právník a vysokoškolský učitel Jakub 
Kříž, který byl jedním ze spolutvůrců zákona o restitucích. 

V úvodu se účastníci seznámili s problematikou církevního majetku v širší 
historické perspektivě. Nejvíce majetku vlastnila církev před husitskými válkami a 
od té doby jej kontinuálně ztrácí. Kříž připomněl také, že majetek církví byl vždy 
světskými úřady považován za soukromý. Všichni, kteří vyvlastňovali církevní maje-
tek, od Josefa II. až po komunisty, předpokládali aspoň teoreticky i náhradu za toto 
vyvlastnění. Kdyby církvím tento majetek nepatřil, jak tvrdí dnešní odpůrci restitu-
cí, jevila by se existence náhrady jako velmi paradoxní. A podobným způsobem vy-
vracel Jakub Kříž i další námitky odpůrců restitucí. Jako příklad lze uvést fakt, že 
jako první s náhradou ve výši 100 miliard přišli právě sociální demokraté ústy svého 
tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála. Stejně tak přiblížil i detaily vyjednávání, 
která probíhala kolem tvorby zákona i kolem následného řízení u Ústavního soudu. 

Jan Málek 

Setkávání hledajících 
Je to přibližně rok, co se na kutnohorské faře začala scházet skupina lidí, kteří se 
chtěli dozvědět něco více o křesťanství. Z původního počtu téměř patnácti osob vy-
krystalizovalo společenství šesti žen—a my s panem farářem máme obrovskou 
čest být svědky toho, jak si je Bůh vede a jak i skrze ně působí v dalších lidech včet-
ně nás samotných. Poslední červnový víkend jsme s nimi strávili v Jeníkově u 
Hlinska. Přečtěte si, co o svých zážitcích píše Jarka Brunclíková.  
 
Chtěla bych se podělit o příběh neustále vznikající a odehrávající se v blízkosti Pána. 

Naše první schůzky jsou nesmělé a plné pochybností, které se mění v diskuse. 
Naše srdce překvapeně jihnou z Boží dobroty a 
lásky. Říkáme si, že to není možné! Není přece 
možné, aby nás někdo tak moc miloval. Hledá-
me tedy chyby, nějakou skulinu kde „Ho na-
chytat“. Co nacházíme? Je to pravda? Možná… 
záleží jen na tom, jakou pravdu chce člověk 
vidět. 

 Naše vzniklé společenství nám pomáhá, 
abychom neztratili tu správnou cestu. Najed-
nou jsou z nás přítelkyně a vytváříme ve svých 
duších skutečné hodnoty, které prospívají nejen nám, ale i ostatním lidem kolem 
nás. Tedy nejen těm, kteří věří v Pána Boha, ale i těm, kteří o něm nechtějí slyšet. 

S Boží přítomností trávíme společný víkend v malé vesničce u Hlinska. Naše 
srdce se spojují v Boží milosti. Není možné se znovu neptat a nezjišťovat. Nachází-
me oporu, vstřícnost, vzájemnou úctu a obohacení… 

Myslím si, že mohu poděkovat za nás všechny panu faráři Uhlíři a Katce Te-
lecké za společný víkend s modlitbami a poznáváním Pána. Děkuji i Pánu Bohu za 
jeho vedení a za vše dobré, co vzniká a existuje v našich srdcích… 

12 

Jarka Brunclíková 

Katka Telecká  
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Tábor Slunečního kmene (29. 6. - 6. 7., Javorník u Trhového Štěpánova) 

Chaloupka družiny Concordia (29. 7. - 5. 8., Vápenný Podol) 



 

  

Stanislav Slavík 

Charismatická konference: Několik postřehů naprostého laika 
Motto: „On je hostem u hříšného člověka.“ (Lk 19,7) 

 Nejvíce mne zaujala přednáška Charlese Whiteheada na téma „Zachee, pojď 
rychle dolů“ (Lk 19,5), přednáška Karla Řeřábka, která vycházela z verše „Kdo to 
viděli, reptali“ (Lk 19,7), a přednáška P. Aleše Opatrného o otázce, jak moc lze pře-
dat víru v rodině. Charles Whitehead je v současné době mimo jiné poradcem kurzů 
Alfa. Ve své přednášce zprostředkoval pro mne zčásti nový pohled na tuto část evan-
gelia. Karel Řeřábek je pastorem Křesťanského společenství. Jeho přednáška mne 
zaujala hlavně proto, že i já často „reptám“. Škoda, že v tomto množství posluchačů 
nebylo možné diskutovat nebo vznášet dotazy. P. Aleš Opatrný je kanovníkem Vyše-
hradské kapituly a vyučuje na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Jeho před-
náška mi osvětlila naše chyby ve výchově dětí a jak je napravit. Je však škoda, že 
jsem se této přednášky nemohl zúčastnit před padesáti lety. 

Co mne chytlo za srdíčko: především modlitby chval, kázání otce biskupa 
Františka Radovského a pohoda a vstřícnost většiny účastníků konference, při tom-
to množství lidí věc neobvyklá. Čtvrteční posezení u cimbálu s ochutnávkou vín uká-
zalo, že katolíci nejsou žádní škarohlídi a umí se také bavit. Při cestě na ubytovnu 
pak dokázali rozezpívat celou tramvaj. Výuka biblických tanců mi moc nešla, přesto 
jsem se dobře bavil. 

Musím poděkovat paní Hylské za pozvání a organizaci a P. Uhlíři za bezpeč-
nou dopravu. Snad jsem moc nereptal.  

Oslava svátku sv. Jakuba 
Naše farnost o víkendu 27. – 28. července oslavila svátek svého patrona, apoštola 
Jakuba Staršího. Bohatého programu se účastnili nejen farníci, ale i desítky dalších 
lidí, kteří přišli na základě pozvání, nebo je na slavnost zavedla náhodná cesta ko-
lem kostela.  
 Program začal v sobotu večer exkluzivním koncertem saxofonisty Romana 
Fojtíčka a varhaníka Michala Hanuše. V kostele svatého Jakuba zazněly skladby 
Dietricha Buxtehudeho, Oliviera Messiaena, Johanna Sebastiana Bacha nebo Vladi-
míra Wimmera, jehož úprava židovských motivů pro saxofon a varhany nemohla 
sklidit nic než bouřlivý potlesk.  
 V neděli dopoledne vrcholil celý program slavnostní mší svatou, kterou zpě-
vem doprovodil chrudimský pěvecký sbor Salvátor pod vedením Tomáše Židka. 
Hlavním celebrantem liturgie byl převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. 
Při homilii zdůraznil, že je jako křesťané potřebujeme mít neustále na zřeteli cíl, za 
kterým běžíme, protože pokud ho ztratíme z očí, není v našich silách, abychom ve 
svém běhu vytrvali. Svůj běh k cíli, kterým je Ježíš Kristus a jeho Království, jsme 
započali při křtu, jehož význam v našich životech bychom si měli často připomínat. 
Právě obnova křestního vyznání byla ústředním motivem celé letošní Oslavy svátku 
svatého Jakuba a mezi účastníky slavnosti měli svým způsobem výjimečné postave-
ní ti, kdo byli v kutnohorském farním kostele pokřtěni. Po obnově křestních závaz-
ků byla nově požehnána voda ve křtitelnici a ti, kdo z ní před časem přijali svátost 
křtu, měli možnost přistoupit, smočit prsty a přežehnat se znamením kříže. Mnozí 
tak mohli využít příležitosti a získat i plnomocné odpustky, které jsou s návštěvou 
křtitelnice v Roce víry spojeny. 
 Po skončení bohoslužby bylo v prostoru mezi kostelem sv. Jakuba a budovou 
arciděkanství nabízeno občerstvení, na jehož přípravě se podílela řada farníků. Ná-



 

  
15 

Tip na nevšední dovolenou: Poutní slavnosti Neratov 
Neratov je poutní místo v Orlických horách na česko-polské hranici, zasvěcené Pan-
ně Marii Nanebevzaté. Zdejší chrám byl určen k demolici, naštěstí přišel rok 1989 a 
demolice byla zastavena. Příchodem P. Suchára do Neratova začíná obnova chrámu. 

 My jsme s manželkou začali do Neratova jezdit v polovině devadesátých let 
minulého století. To ještě na zdech kostela 
rostly břízy, střecha nebyla, na podlaze 
udusaná hlína, sedělo se na fošnách polo-
žených na špalcích, ale atmosféra při mši 
svaté a při půlnoční adoraci byla úžasná. 
Nyní je vše jinak, chrám má novou stře-
chu, částečně prosklenou, novou podlahu, 
zdi opravené a připravuje se nové vnitřní 
vybavení. Nijak to však nezmenšilo kouzlo 
tohoto místa, spíše naopak.  

Při letošní poutní mši byl kostel zcela zaplněn poutníky z Česka, Německa i 
Polska. Poutní slavnosti trvají vždy několik dní, letos od 15. do 18. srpna. Každý den 
je mše svatá, modlitba růžence a večerní adorace, letos zaměřená na obnovu křtu. 
Poslední roky bývá sobotní mše v blízké Rokytnici, odtud jde procesí do Neratova. 

Poutní slavnosti skýtají i bohatý kulturní program, letos v pátek to bylo diva-
delní představení Romeo a Julie v podání sdružení Jiné jeviště spolu s klienty sdru-
žení Neratov, dále vystoupení písničkáře Jiřího Černého a světelná show sdružení 
Jiné jeviště, v sobotu jarmark výrobků chráněných dílen, atrakce pro děti, šermířské 
vystoupení, koncert Sboru z hor, při kterém jsme si s chutí zazpívali i my, znovu 
divadlo, koncert české hudby a poezie, a znovu světelná show. Běhu naděje proti 
rakovině se zúčastnilo devadesát běžců. V neděli po poutní mši svaté vystoupila 
Filharmonie Hradec Králové. 

Neratov není jenom poutní místo, ale též sídlo sdružení Neratov, které se sta-
rá o hendikepované děti a jejich rodiny. Je až neuvěřitelné, co za ta léta dokázali. 
Začínali prakticky z ničeho a hleďme, jak vypadá Neratov dnes. 

Pro ty, kteří chtějí spojit nevšední duchovní a kulturní zážitek také s údržbou 
tělesné schránky, je v okolí mnoho turisticky zajímavých míst, možnost koupání 
v Pastvinské přehradě, na zpáteční cestě se někdy zastavujeme v Králíkách,  

vštěvníci měli po celý den možnost zdarma si prohlédnout kostel, zhlédnout výstavu  
obrazů z farního depozitáře nebo krátký film o opravě střechy a varhan svatojakub-
ského chrámu. Odpoledne se více než padesát posluchačů zúčastnilo besedy 
s Prokopem Siostrzonkem, který s publikem hovořil o benediktinské spiritualitě a o 
úloze mnišství v současné společnosti. Mezitím byl v kostele připraven program pro 
děti. Mohly si projít nejdůležitější události života Pána Ježíše, přičemž úspěch slavi-
lo zejména umisťování figurek do Betléma, které působilo v parném letním dni pat-
řičně exoticky. Na děti i dospělé pak čekalo ještě strhující loutkové divadlo o Pi-
nocchiovi v podání divadla Játojsem, tedy Adama Bergera a Víti Marčíka mladšího. 
Celá Oslava byla ukončena zpívanými nešporami ve farním kostele.  
 S radostí z vydařené slavnosti děkujeme Bohu za to, že naše společenství mů-
že vytvářet něco krásného pro sebe i pro druhé. V neposlední řadě jsme vděční za 
spolupráci s městem Kutná Hora. Příští Oslava svátku svatého Jakuba se bude ko-
nat, dá-li Pán, o víkendu 26. – 27. července 2014.  

Kateřina Telecká 
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Stanislav Slavík 
 
Pouť je cesta... 
V poslední chvíli skočím do vozíku a už se vezu. Ze strany na stranu, světla blikají a 
z reproduktoru duní jedna hitovka za druhou. Přichází zatáčka. Pevně sevřu železné 
zrezivělé madlo a modlím se, aby jistící řetěz vydržel. Po dlouhou minutu se mě sna-
ží vozík setřást. A je konec. Stejně rychle jako jízda začala i končí. Počítám zbylé pe-
níze a už se rozhlížím po další atrakci – a že je jich tady plno. Stačí si vybrat. 

Tak to je pouť, jak si ji představí většina lidí. Já ne. Pro mě je pouť cesta a cíl, 
chleba a sůl a mapa. Tohle všechno, ale nejdůležitější je cesta. 

Cesta na poutní místo. 
Cesta, při které se modlím. 
Cesta, která je půstem. 
Cesta, která je možností, jak se ponořit hlouběji do sebe a znovu nastartovat 

vztah s Bohem. 
 Právě takovou pouť jsem absolvoval o těchto prázdninách. Byl to jeden pro-

dloužený víkend v srpnu, kdy jsem vyrazil z Kutné 
Hory do Příbrami na Svatou horu. Nebylo to vždy jed-
noduché, ale to od pouti ani nečekáte. Byl to jeden 
z těch zážitků, ze kterého budu ještě dlouho čerpat. 
 Pokud jste pouť nikdy nezažili, zkuste to. Třeba 
jinam, třeba jinak, ale zkuste být chvilku s Bohem na 
cestě. Vždyť nás provází celým životem a celý život je 
cesta. Když cesta může být naplňující, co teprve cíl? 

Cyril Malík 

Cykločundr 
Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří příprava studentstva na nadcházející školní 
rok. V naší farnosti je tomu trochu jinak, alespoň u chlapců. Dalo by se říct, že se 
jedná už o tradici, protože letos se konal již pátý ročník cykločundru. Využili jsme 
1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

Z cykločundru jsme udělali pouť z Kutné Hory na Velehrad. Odjezd z Kutné 
Hory byl stanoven na pátek 23. srpna ráno. První etapa nás měla dovést do obce 
Nasavrky, která leží v Železných horách. Jak se ukázalo, překonání Železných hor 
bylo teprve jednou z mnoha překážek, které nás na pouti čekaly. Na faře 
v Nasavrkách nás přivítal pan farář se svojí maminkou a ubytovali nás. Zlatým hře-
bem pátečního večera měla být večeře, kterou nám na cestu připravil pan Svoboda. 
Knedlíky, omáčka a maso. Otec Jan o té dobrotě celou cestu básnil a používal ji jako 
motivační prostředek k lepším výkonům. Shodou nešťastných náhod však maso 
zůstalo v lednici v Kutné Hoře. Nu což, byl pátek, tedy postní den, proto jsme se 
(ne)dobrovolně tohoto půstu zúčastnili. Hlad nás ale nesužoval.  

jindy ve Vamberku v muzeu krajek nebo v pevnosti Hanička. 
Ubytovat se lze přímo v Neratově, což jsme letos nestihli, nebo v blízkém oko-

lí, například v Bartošovicích, vzdálených od Neratova asi 5 km. Stravovat se lze 
v Neratovské hospodě nebo ve stanu pod kostelem. 
 Nemohu nevzpomenout na závěr mše svaté za zpěvu písně Neratovská: 
„Pomoz nám, prosím, naše milá Paní, postavit z trosek zas krásný chrám. Ten první 
z kamene, ten druhý v srdcích, tak jak si přeje tvůj Syn, Král.“ 
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Druhý den nám počasí přálo a jeli jsme z Nasavrk do městečka Bystré. Sobota 
proběhla bez zásadních zvláštností, a protože příští den byla neděle, chtěli jsme se 
zúčastnit farní mše v kostele sv. Jana Křtitele. Počasí nás ale donutilo změnit plány. 
Na kola jsme museli nasednout brzo, abychom ujeli dešti, který se na nás chystal. 
Mše tak byla přesunuta do večerních hodin. Cesta z Bystrého do Boskovic nebyla 
dlouhá, jen třicet pět kilometrů. Byla velká šance, že se dešti vyhneme… nepovedlo 
se. Oběd proběhl na autobusové zastávce v marném čekání na konec deště. Do Bos-
kovic jsme dojeli mokří, ale protože nás čekala teplá polévka, brzy jsme na útrapy 
deště zapomněli.  
 Po vydatném spánku byla před námi asi nejnáročnější část cesty, trasa 
z Boskovic na Hrušku. Ranní předpověď počasí nevěstila nic dobrého a vzdálenost, 
která nás čekala, nebyla malá. Po ujetí asi dvaceti kilometrů začalo pršet a nepřesta-
lo po zbylých čtyřicet pět. Nasadit pláštěnky, nezastavovat, aby nebyla zima, a snažit 
se dojet co nejdříve do cíle – to bylo motto celého odpoledne. Zvládli jsme to, i když 
nám déšť rozmáčel mapu a my jeli dál jen díky chytrým telefonům.  

Poslední část pouti z Hrušky na Velehrad se nesla ve znamení dlouhých kop-
ců a prudkých stoupání. Za odměnu pak přišel dlouhý, několikakilometrový sjezd až 
na Velehrad. Naše první kroky po příjezdu na Velehrad vedly do baziliky. Vstup do 
chrámu v nás vyvolal velké emoce a slova údivu. Po krátkém poděkování za šťastné 
doputování se nás ujali setry cyrilometodějky, hlavně pak jejich generální předsta-
vená, sestra Václava. Starali se o nás takovým způsobem, že se to nedá nazvat jinak 
než all inclusive.  

Nedaleko Velehradu stojí replika kostela z dob Cyrila a Metoděje. Tam jsme 
večer při svíčkách obnovili svoje křestní sliby. Celý obřad narušovalo jedno kotě, 
které jsme museli nejdříve vynést za dveře, aby nás pak rozptylovalo svým mňouká-
ním a dožadováním se pozornosti. Docela jsme se zasmáli. 

Příští den nás čekala soukromá slavnostní mše v bazilice u hlavního oltáře, 
rozloučení se sestřičkami a jejich chráněnou dílnou, kterou nás provedly, a samo-
zřejmě cesta domů.  

A závěrem shrnutí: ujeli jsme 276 km, překonali 8800 výškových metrů, 
zmokli jsme a dokázali to. Pouť by bez překážek a sebezapření nebyla poutí, ale jen 
výletem. Tak snad každý z nás nějaké to duchovno odvezl domů. 

Karel a Marie Mackovi 

Pozdrav od P. Preislera 
Milí přátelé z kutnohorské farnosti, je nám vel-
kou ctí, že můžeme prostřednictvím Zpravodaje 
tlumočit srdečný pozdrav od P. Josefa Preislera, 
který v naší farnosti působil v osmdesátých le-
tech. Navštívili jsme ho v době naší dovolené. 
Setkání bylo krátké, ale velmi milé. Překonal 
zdravotní potíže a dál vypomáhá v Mladočově u 
Litomyšle. V lednu oslaví osmdesáté narozeniny. 
Připravíme gratulaci, abyste ji mohli podepsat, 
pokud budete mít zájem, ale to dáme včas vě-
dět.  

Jiří Vitouš 



 

  

Jak jste se mohli dočíst v červnovém vy-
dání letošního Zpravodaje, začátkem 
srpna letošního roku se novou ředitelkou 
Církevní mateřské školky sv. Jakuba sta-
la Barbora Křivohlavá. Uprostřed shonu 
spojeného s nástupem na nové místo i se 
začátkem nového školního roku si našla 
čas k zodpovězení několika otázek, za což 
jí patří dík. 

Paní ředitelko, i když v Kutné Ho-
ře nejste žádným cizincem, farní-
ci vás většinou neznají. Mohla 
byste se na úvod stručně předsta-
vit? Odkud pocházíte, co Vaše ro-
dina, jaký máte vztah k našemu 
městu? 

Jmenuji se Barbora Křivohlavá. Žiji 
v Praze se svou rodinou, mám dvě děti. 
Pocházím z malé vesnice na jihu Čech, 
ze Zvíkovského Podhradí. Po studiích 
na vysoké škole jsem zůstala bydlet 
v Praze a seznámila se se svým manže-
lem, který pochází z Kutné Hory. Jsme 
spolu již devatenáct let a pravidelně jez-
díme do Kutné Hory za manželovými 
rodiči. Vždy se nám tu líbilo a několikrát 
jsme přemýšleli, že bychom se sem pře-
stěhovali. Díky práci v Církevní mateř-
ské školce sv. Jakuba se mi to i částečně 
podařilo.  
 
Jak jste se dostala ke své profesi a 
kde jste doposud s dětmi pracova-
la?  

K profesi učitelky v mateřské škole jsem 
se dostávala postupně. Po základní ško-
le jsem začala studovat střední zdravot-
nickou školu. Na konci studií mě to stá-
le více táhlo k dětem. Rozhodla jsem se 
pro studium speciální pedagogiky 
v Praze, abych mohla být užitečná dě-
tem, které jsou nějakým způsobem hen-
dikepované či stojí na okraji společnos-
ti. Po studiích a mateřské dovolené jsem 

nejdříve začala učit ve Speciální mateř-
ské škole Sluníčko a později na základní 
škole ve třídě pro děti se speciálními 
poruchami učení. Před sedmi lety potře-
bovali paní učitelku do nově vznikající-
ho přípravného ročníku při základní a 
mateřské škole, a tak jsem nastoupila do 
třídy pro děti ze sociokulturně znevý-
hodněného prostředí.  
 
Co je pro vás motivací a kde bere-
te sílu při práci s dětmi? Máte ně-
jaké zajímavé zkušenosti ze své 
předchozí praxe? 
Práce s dětmi je náročná, ale každý den 
zažíváme s dětmi drobné radosti, vidí-
me jejich rozzářené oči. Největší moti-
vací je jejich úsměv. A právě minulý rok 
jsem měla ve třídě jednu holčičku, která 
vypadala jako malý plačící uzlíček 
neštěstí, málokdy něco řekla, málokdy 
se smála. Během školního roku se z ní 
stalo děvčátko, které umí říci, co si mys-
lí, dokáže si říct o to, co potřebuje a do-
konce se začalo smát.  
 Během své pedagogické praxe 
jsem poznala spoustu dětí, jejich rodičů 
i jejich životních osudů, které byly ne 
vždy veselé a ne vždy končily dobře. 
Mnozí rodiče nám na konci roku děko-
vali, jaký kus práce jsme společně 
s dětmi odvedli. Ale až minulý rok jsem 
si uvědomila, že největší ocenění pro mě 
bylo poděkování šestiletého chlapce za 
to, co jsme spolu prožili. 
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Co vás vedlo k rozhodnutí ucházet 
se o místo ředitelky školky v naší 
farnosti? 

O výběrovém řízení ve vaší školce jsem 
se dozvěděla před Velikonocemi, kdy mi 
to jen tak mezi řečí pověděla sestra mé-
ho bratra. Při sobotní vigilii ve Sv. Jaku-
bu jsem si tak přemýšlela o tom, jaké by 
to bylo, kdybych mohla pracovat zde, 
v tomto klidném prostředí, s dětmi lidí, 
kteří byli při této noční bohoslužbě 
v kostele. Nejdřív jsem potřebovala znát 
názor své rodiny, jestli mě v tomto roz-
hodnutí bude podporovat. Domluvili 
jsme se, že to zkusíme, že má rodina to 
zvládne.  
 
 
 

Co je podle vás hlavním posláním 
Církevní mateřské školy sv. Jaku-
ba?  

Pro mě je nejdůležitější, aby byly děti ve 
školce spokojené, abychom společně 
s nimi, s Bohem, s jejich rodinami a 
s celou farností mohli prožívat celý rok. 
Církevní mateřská škola má nabízet 
prostředí, ve kterém se děti budou cítit 
dobře, bezpečně a které bude stavět na 
křesťanských hodnotách. Je důležité, 
aby kolektiv zůstal stabilní, aby si děti i 
učitelé vzájemně pomáhali, abychom 
všichni táhli za jeden provaz. 
 
Děkuji za rozhovor. Věřím, že vám mo-
hu za celou naši farnost vyjádřit pod-
poru a popřát mnoho zdaru ve vaší 
práci.  

Katka Telecká  

ROZHOVOR S P. FILIPEM FOLTÁNEM 

Další změna se udála na pozici kaplana, 
tedy, abychom byli přesní, farního vikáře. 
Po odchodu P. Ondřeje Matuly k nám 
v polovině prázdnin nastoupil P. Filip Fol-
tán. Mnozí z nás už měli tu čest se s ním 
setkat a poznat ho osobně, nicméně i oni 
určitě ocení tento rozhovor :-) 

Otče Filipe, hezky od začátku – 
povězte nám, odkud pocházíte, 
kde jste vyrůstal, co vaše rodina…  
Pocházím ze Slovenska (hrdě říkáme, že 
ještě ze západního Slovenska), z malé 
(cca 2000 obyvatel) vesnice Veľké 
Uherce. Moje rodina je katolická, mám 
ještě tři sourozence – všichni jsou starší 
a mají své rodiny. Po mém odchodu ze 
Slovenska jsem si „musel“ vytvořit záze-
mí i tady v Čechách, abych zde mohl 
působit. Takže nyní mám „trvalé poby-
ty“ dva: kromě slovenského ještě jeden 
v Červeném Kostelci.  

Jaká byla vaše cesta ke kněžství? 
Kdy, proč, za jakých okolností 
jste se rozhodl pro toto povolání?  

Kněžství je specifické povolání hlavně 
tím, že si ho člověk nevybírá sám. „Mé“ 
kněžství je spíše odpovědí na rozhodnu-
tí někoho jiného. Takže jakési 
„pohnutky“ jsem cítil od dětství. Ačkoli 
byly chvíle, kdy jsem na kněžství nemys-
lel. Spíše jsem chtěl být někým jiným. 
Ale Pán Bůh mě převálcoval :-) Je 
spousta momentů, kdy jsem byl utvrzen 
v povolání. Hodně z nich jsou úplně 
obyčejné události, které mě ale 



 

  

v konkrétní situaci oslovily jinak než 
celé okolí, a třeba si ani nikdo nevšiml, 
že právě tyto chvíle byly pro mě důleži-
té. Během gymnázia jsem v naší vesnici 
hrával na varhany a vedl malý mládež-
nický sbor. Takže mě služba v církvi 
hodně vyhovovala, a tak jsem se do se-
mináře přihlásil, ale nebyl jsem si jistý. 
Na Slovensku jsem se do semináře ne-
dostal. Pak jsem studoval Katolickou 
teologickou fakultu v Praze, kde jsem 
prožíval spoustu okamžiků, v nichž jsem 
víc pociťoval touhu po kněžství. A tak 
jsem uzavřel s Pánem Bohem „dohodu“: 
Pokud mě, Pane, opravdu zveš, tak já Ti 
odpovím tím, že si podám přihlášku do 
hradecké diecéze, a když mi skrze ně 
odpovíš „ano“, tak já to už řešit nebudu. 
A oni v Hradci řekli „ano“.  
 
Jaké máte vzpomínky na studi-
um? Byl jste vzorný student? Co 
vás na škole nejvíc bavilo?   
Teď nevím, o jaké studium jde ;-) Zá-
kladní škola byla v pohodě, pak násle-
dovalo gymnázium (sportovní, ale já 
nejsem velký sportovec) a následně teo-
logie v Praze – s ročním přerušením 
v teologickém konviktu. Na studium 
obecně mám moc dobré vzpomínky. Asi 
nejlepší léta jsem prožil na gymnáziu a 
v konviktu. Co se týče mého osobního 
studia, na gymnáziu mě nejvíce bavily 
dějiny – obzvláště starověk. Na teologii 
to byly obdobné předměty – patrologie 
a liturgika. Jsou to předměty, které se 
zabývají zkoumáním obřadů a jejich 
smyslu a kořenů liturgické praxe. Což ve 
výsledku dává hlubší smysl prožívání 
jednotlivých liturgických úkonů.  
 
Co je vaší parketou nebo speciali-
zací ve vašem kněžském poslání? 
A jaké jsou vaše „obyčejné“ koníč-
ky ? 
Jelikož jsem takové kněžské „mrně“, tak 
si nedovoluji říct, co je mou specializací. 

Ale vím, co mám rád. Rád se obklopuji 
mladými lidmi, rád vedu ministranty a 
mám rád liturgii. Na kněžství mě vždy 
fascinovalo slavení svátostí smíření a 
Eucharistie – na ně kladu důraz. A na 
Diecézním centru života mládeže a 
v Červeném Kostelci jsem se snažil učit 
mladé tyto prvky prožívat v kontextu 
běžného dne a života. U některých se to 
docela povedlo. ;-)  
 A „obyčejné“ koníčky? Rád si 
přečtu něco teologického. Rád se podí-
vám na pěkný film. Rád si zajdu zapla-
vat, ostatní sporty jako kolo a běhání 
jsem za poslední roky zanedbal. Ale rád 
bych se k nim vrátil.  
 
Kde jste působil předtím, než jste 
přišel do Kutné Hory? Co si 
s sebou ze svých předchozích pů-
sobišť přinášíte? 

V Praze jsem nakonec studium „zkrátil“ 
o jeden rok, ale nestihl jsem dopsat di-
plomovou práci, proto mě otec biskup 
Dominik poslal na poslední formační 
rok do Diecézního centra života mládeže 
Vesmír v Deštném v Orlických horách, 
kde jsem dopsal diplomovou práci a pak 
rok působil ještě jako jáhen. Pak mě pan 
biskup Jan poslal do farnosti Červený 
Kostelec, kde jsem pak měl i primici a 
působil jsem tam jako kaplan.  
 Co si přináším? Banánové krabice 
plné knih a z Kostelce i nábytek.  Ale 
hlavně si přináším z malých střípků 
v srdci to, že jít za Pánem Bohem se vy-
platí a že moje služba má smysl a cenu. 
Z Deštného si odnáším zkušenost malé-
ho farního společenství a schopnosti 
spolupráce s obcí. Pak si odnáším pěkné 
vztahy z Vesmíru a spoustu známých. 
Moc rád se tam vracím. Z Červeného 
Kostelce si odnáším zkušenost velkého 
společenství a tradičního prostředí, ale 
taky spoustu krásných osobních vztahů. 
Odnáším si zázemí a hluboká přátelství. 
Duchovní vedení, zkušenost výuky ná-



 

  

Václav Schuster 

boženství ve škole a zkušenost pastorač-
ních návštěv. ;-) 
 
Jaký máte dojem z Kutné Hory? 
Na co se tu těšíte, máte nějaké 
obavy?  

Kutná Hora je krásná, těším se na spo-
lečenství s panem arciděkanem a na 
farní společenství. Aktivity, které mi 
byly představeny, jsou skvělé, mám zku-
šenosti z předcházejících farností, takže 

se na to všechno těším. Obzvláště se 
těším na hodiny náboženství, případné 
mládežnické aktivity a na společné sla-
vení Eucharistie. Upřímně mám obavy 
ze školky, protože to s malými dětmi 
neumím. 
 
Děkuji za rozhovor. I my se těšíme na 
setkávání a spolupráci s vámi a přeje-
me vám, abyste se mezi námi cítil dob-
ře. 

Katka Telecká  

FEJETON 

Když mě asi před půl rokem navštívili rodiče, darovala mi matka květinu zvanou 
Columnea krakatau. Věnoval jsem jí (květině) patřičnou starost – obstaral adekvát-
ní květináč, umístil jej do nádoby vybavené drenáží a postavil do okna směřujícího 
na západ. O vzdušnou vlhkost jsem se, pravda, příliš nestaral (mlžím nerad), ale 
jinak jsem svou péči v rámci možností nepodcenil.  

V průběhu léta postihla Columneu choroba: na listech se objevily malé černé 
nepohyblivé věci velikosti máku. Hledal jsem řešení, ale po několika neúspěšných 
pokusech o terapii začaly malé černé nepohyblivé věci opadávat na nedávno nabíle-
ný parapet a vytvářet tam desítky mastně vypadajících odporných flíčků – a rostlina 
nadále chřadla. V obavě, aby se nákaza nepřenesla na blízký Ficus pumila, vyhodil 
jsem květinu na kompost a bylo mi pochopitelné smutno.  

Jenže tam, na kompostě – vyhozená, kořenovým balem téměř vzhůru – Co-
lumnea zjevně okřála. Zotavila se, malé černé nepohyblivé věci zmizely a po několi-
ka týdnech vypadala zdravě: roste vzhů-
ru, ke světlu, a je zelenější. Největší pře-
kvapení nastalo ovšem před čtrnácti 
dny, kdy se ukázalo, že kvete. Má dva 
tmavě červené, přesvědčivé, jakoby jazy-
kové květy.  

Všichni víme, že kámen, který 
stavitelé zavrhli, se stal kvádrem nárož-
ním. Jak je to s Columneou, nevím. Ně-
kolik věcí z toho jistě plyne (tedy kromě 
toho, jak je to se schopností jistých lidí 
starat se o Columney). Například že, co 
se týká zranitelnosti, některé květiny jsou na tom o poznání jinak oproti té, kterou si 
vzal na starost Malý princ. 

Přijde mi nicméně, že když se to opravdu stalo, nemusí z toho nutně něco 
podstatného plynout, aby bylo zajímavé to sdělit. 
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Obrázek můžeš vybarvit a doplnit odpověďmi na jednotlivé otázky. Podepiš ho, napiš 
k němu kontakt na sebe nebo na rodiče a vhoď ho do určené obálky v kostele (nejpozději 
29. září). Správné odpovědi budou odměněny :-) 



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ  

Út 17. 09. Modlitba matek (17:00–Sv. Jakub nebo arciděkanství) 

St 18. 09. Kavárna s překvapením: Řím a Vatikán (19:00–arciděkanství) 

Čt 19. 09. První hodina náboženství pro ZŠ (16:00–CG sv. Voršily) 

Čt 19. 09. První mše svatá pro děti (16:45–klášterní kostel)  

Pá 20. 09. První schůzka společenství nejmladší mládeže (18:00–Sv. Jakub) 

So 21. 09. 
První schůzka Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00–sedlecká katedrála) 

So 21. 09. Beseda s Pavlem Bělobrádkem (10:00–aula CG sv. Voršily) 

So 21. 09. Žehnání varhan v Paběnicích (18:00–kostel sv. Jakuba Staršího) 

So 21. 09. První schůzka společenství starší mládeže (19:00–arciděkanství) 

Ne 22. 09. Sbírka na církevní školství 

  22. – 24. 09. Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově 

Čt 26. 09. Začátek kurzu Alfa v naší farnosti (19:00–arciděkanství)  

So 28. 09. Slavnost sv. Václava (9:00–mše svatá v kapli ve Vlašském dvoře) 

Ne 29. 09. Svatováclavský koncert (15:00–kostel na Gruntě) 

St 02. 10. Biblická hodina (19:00–CG sv. Voršily) 

Pá 04. 10. Příležitost ke svátosti smíření (17:00–Sv. Jakub) 

  04. – 05. 10. Víkend nejmladšího společenství mládeže (Uhlířské Janovice) 

So 05. 10. Přednáška o pedagogice Franze Ketta (9:00–CMŠ sv. Jakuba) 

Ne 06. 10. Přednáška o konstituci Verbum Dei–P. Pavel Jäger (15:00 – CG) 

Út 08. 10. Modlitba matek (17:00–Sv. Jakub nebo arciděkanství) 

St 09. 10. Kavárna s překvapením (19:00–arciděkanství) 

Čt 10. 10. Adorace za obnovu farnosti (19:00–Sv. Jakub) 

Pá 11. 10. Udílení svátosti biřmování v Třeboníně (18:00–Sv. Matouš) 

Ne 13. 10. Posvícení v chrámu sv. Barbory (9:00) 

St 16. 10. Setkání seniorů (16:00–arciděkanství) 

St 16. 10. Biblická hodina (19:00–CG sv. Voršily) 

Pá 18. 10. Příležitost ke svátosti smíření (17:00–Sv. Jakub), přesunuto z 1. 11. 

 18. – 19. 10. Víkend pro děti z 3. – 5. tříd ZŠ (Uhlířské Janovice) 
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So 19. 10. Adorace za politickou situaci v naší zemi (20:00–Sv. Jakub) 

Ne 20. 10. 
Posvícení u sv. Jakuba (9:00–mše svatá; 16:00–meditace nad obra-
zem s P. Ondřejem Matulou; 17:00–adorace, svátostné požehnání) 

Ne 20. 10. Sbírka na misie 

  25. – 26. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

  29. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

St 30. 10. Biblická hodina (19:00–CG sv. Voršily) 

Pá 01. 11. Slavnost Všech svatých (17:00–Všech svatých) 

So 02. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (17:00–Všech svatých) 

So 03. 11. Přednáška o Gaudium et Spes–P. David Bouma (15:00 – CG) 

  08. – 10. 11. Víkend Alfy v Rokoli 

Po 11. 11. Svatomartinský průvod (17:00) 

Út 12. 11. Modlitba matek (17:00–Sv. Jakub nebo arciděkanství) 

St 13. 11. Setkání seniorů (16:00–arciděkanství) 

St 13. 11. Biblická hodina (19:00–CG sv. Voršily) 

Čt 14. 11. Adorace za obnovu farnosti (19:00–Sv. Jakub) 

So 16. 11. Farní výlet do Prahy 

Ne 17. 11. Sbírka na pojištění diecéze 

Út 19. 11. Jednání Pastorační rady farnosti (18:00–začátek u Sv. Jakuba) 

St 20. 11. Kavárna s překvapením (19:00–arciděkanství) 

Ne 24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

St 27. 11. Biblická hodina (19:00–CG sv. Voršily) 

So 30. 11. Přednáška o pedagogice Franze Ketta (Hradec Králové) 

So 30. 11. Vigilie za nenarozený život (20:00–Sv. Jakub) 

Ne 01. 12. První neděle adventní (roráty v 7:00 u Sv. Barbory) 

St 04. 12. Svátek sv. Barbory (18:00–mše svatá s Mons. Sochou) 


