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Milí farníci, 
četl jsem si poslední exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium, která hovoří 
o nové evangelizaci, a narazil jsem na větu: „Politika, často vysmívaná, je vzneše-
ným posláním a jednou z nejcennějších forem činorodé lásky, protože hledá obecné 
dobro.“ Pro mnohé je to jistě překvapivá, možná až pohoršlivá věta. Proč? Protože 
jsme se naučili ztotožňovat politiku s politiky. Stejně jako musíme oddělovat lásku 
k člověku (a to i k nepříteli) od odsouzení jeho špatného chování, nemůžeme při 
pohledu na chování některých politiků zjednodušeně říci, že politika je špatná a ne-
mravná. Ve světě, ve kterém žijeme, není možné trvale prosadit sociální, ekonomic-
ká i kulturní dobra bez politiky a politiků. Jestliže se nám nelíbí sociální politika, 
jestliže jsme rozhořčeni, že se má omezovat péče poskytovaná v naší nemocnici, 
jestliže máme pocit, že se málo podporují rodiny, jestliže se nám nelíbí schvalování 
zákonů, které neodpovídají evangeliu a pokřivují důstojnost člověka, měli bychom si 
uvědomovat, že tyto problémy není možné řešit jinak než politicky. 
 Ne každý je povolán v politice přímo působit, ale každý si může dávat pozor, 
aby se svou kritičností a pohrdáním nepovyšoval nad druhé. Aby chápal i jistou ne-
zbytnost kompromisů a podporoval ty, kteří se poctivě snaží o opravdové dobro člo-
věka a společnosti.  
 Proč o tom píši? Protože při mnohých rozhovorech se často sklouzne k politi-
ce a ukazuje se, že ani my křesťané nemáme v této oblasti jasno. Často jsme unášeni 
emocemi, své pohledy zjednodušujeme a nespokojenost sami se sebou promítáme 
do kritiky druhých lidí.  
 V postní době jsme vyzýváni ke změně smýšlení. Zkusme se tedy i na politiku 
a politiky dívat s křesťanskou láskou, pomodleme se (alespoň občas) za naše místní 
i celostátní představitele bez ohledu na politickou příslušnost a přemýšlejme o obsa-
hu oné papežovy věty: politika je jednou z nejcennějších forem činorodé lásky, pro-
tože hledá obecné dobro.       
         žehná P. Jan Uhlíř 

350. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ NAŠÍ DIECÉZE 

Královéhradecká diecéze slaví 350. výročí od svého založení. 
V první den jubilejního roku biskup Jan Vokál v katedrále 
odhalil nový znak. Tradiční bílou svatodušní holubici na 
červeném podkladě doplňuje červené písmeno M ve zlatém 
poli, symbol jména Panny Marie, jejímuž Neposkvrněnému 
Srdci biskup Jan diecézi 1. ledna slavnostně zasvětil. Auto-
rem nového znaku je italský kardinál Andrea Cordero Lanza 
di Montezemolo, který vytvořil kromě jiného také papežský 
znak Benedikta XVI. a desítky dalších biskupských, kardi-
nálských a papežských znaků.  
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OBSAH Tématem, které bude celý jubilejní rok pro-
vázet, je důraz na povolání. V tomto duchu adre-
suje biskup Jan mladým v naší diecézi dvanáct 
dopisů, ve kterých je povzbuzuje k hledání cesty, 
na kterou je Bůh v jejich životech volá. V postní 
době toto téma rozvíjí i brožury, které nabízejí 
přípravu na Velikonoce provázenou svědectvími 
diecézních kněží o jejich cestě za Kristem.  
 Oslavy diecézního jubilea budou zahrnovat 
kromě výstav, konferencí a koncertů také devět 
velkých poutních mší svatých v různých čás-
tech diecéze. V kutnohorsko-poděbradském vika-
riátu bude tato slavnost součástí tradiční svatovoj-
těšské pouti na Libici nad Cidlinou, která proběh-
ne 26. dubna. 
 K výročí byla také připravena modlitba za 
celou diecézi, kterou se v naší farnosti budeme 
společně modlit každý postní pátek a neděli 
v závěru mše svaté.  

-red- 

Modlitba za královéhradeckou diecézi 
 

Trojjediný Bože, 
děkujeme ti za naši diecézi, která je již 350 let živým společenstvím křesťanů 
a v jednotě se Svatým otcem spoluutváří tajemné Tělo Kristovo.  
Duchu Svatý, strážce naší katedrály, na přímluvu Panny Marie nám daruj 
rodiny, které žijí podle vzoru Rodiny Svaté, 
kněze, kteří se jako Ježíš obětují pro svěřený lid, 
nová povolání, jimž tento rok zvlášť zasvěcujeme. 
Odpusť nám všechny naše hříchy a rozmnož v nás své dary v době příští.  
Přijď, Duchu Svatý, obnov a posvěť svůj lid v královéhradecké diecézi! 
Amen. 

AKTUALITY A POZVÁNKY 

Podpořme Ukrajinu  
Situace v ukrajinském Kyjevě prochází od konce listopadu minulého roku, kdy pre-
zident Janukovyč odmítl podepsat asociační dohodu s EU, bouřlivým vývojem. Pro-
testy proti tomuto kroku přerostly v demonstrace proti celému, korupcí prorostlé-
mu politickému režimu, jehož otěže drží ukrajinský prezident pevně ve svých rukou. 
V centru Kyjeva se postupně začaly scházet desetitisíce lidí, kteří pochopili, že de-
mokracie je v jejich zemi vážně ohrožena. Většina z těchto demonstrantů doposud 
zůstala u pokojné formy protestu, vláda proti nim však neváhala použít násilné po-
stupy. Celý konflikt už si vyžádal mnoho zraněných a několik desítek mrtvých  
(v drtivé většině na straně demonstrujících). Podrobnosti o dění v Kyjevě se můžete 
dozvědět například z vysílání České televize, která nabízí také přehled všech důleži-
tých informací na svém zpravodajském  webu www.ceskatelevize.cz/ct24/.  
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Duchovní obnovy 
Na postní dobu se ženy z naší farnosti začaly připravovat už o víkendu 14. –16. 
února pod vedením P. Jana Uhlíře ve Slavoňově. Na totéž místo se 28. února vypra-
ví muži. Hlásit se můžete u Roberta Otruby (tel.: 731 598 877, e-mail: redi-
tel.charita@kh.cz). Mládež od zhruba 14 let stráví víkend 28. – 30. března 
s P. Filipem Foltánem v Jeníkově u Hlinska, zájemci se mohou přihlásit u Lídy 
Cinerové (tel.: 724 129 887, e-mail: cin.liduse@gmail.com).  
 Ve farnosti se bude konat duchovní obnova v sobotu 15. března, povede ji 
P. Stanislav Tomšíček ze Zbraslavic. Dopoledne strávíme na arciděkanství, program 
začne v 9 hodin první přednáškou, druhá přednáška bude od 10:30. V 11:30 bude 
sloužena mše svatá v kostele sv. Jakuba. Prosíme ty, kdo mohou přispět svým kuli-
nářským uměním, aby přinesli to nejlepší z postního jídelníčku krátce před začát-
kem sobotního programu přímo na arciděkanství.  
 Postní duchovní obnova pro manžele všeho věku, snoubence i jednotlivce se 
koná v sobotu 22. března od 9:30 do zhruba 15 hodin v Rodinném centru Kopretina 
v přízemí katolické fary v Čáslavi (Kostelní náměstí 186). Téma duchovní obnovy je: 
Plniči Boží nebo hledači Boha? Bližší informace získáte u jáhna Josefa Poživila 
(tel.: 731 598 993, e-mail: josefpozivil@centrum.cz).  -red- 

-red- 

Důležité je, že v tuto chvíli se Ukrajina nachází na pokraji války, obrovské množství 
jejích obyvatel žije ve strachu a nejistotě. Volají po podpoře ze strany evropských 
zemí, a to jak politické, tak morální; bojí se, že ve svém zápase o budoucnost své 
vlasti zůstanou osamoceni. A toto volání nepřichází jen 
z Kyjeva, ale také od našich spoluobčanů, kteří jsou součástí 
ukrajinské menšiny v naší zemi, od našich kolegů, spolužáků 
a přátel. Jako křesťané můžeme na jejich prosby reagovat 
modlitbou. Každý večer minimálně do 27. března se okolo 
21. hodiny můžete kdekoliv připojit k modlitbě a jakýmkoli 
způsobem se přimlouvat za vyřešení kritické situace, která má své hlavní dějiště 
v Kyjevě. Společně se budeme za Ukrajinu modlit ve středu 26. února při pra-
videlné adoraci po mši svaté v kostele sv. Jakuba (zhruba od 18:30).   
 Celý konflikt může každý z nás vnímat rozdílně; záleží na tom, odkud čerpá-
me informace a jaký si uděláme názor na situaci, která je sice velmi vyhrocená, ale 
určitě by bylo chybou vidět ji černobíle. Pokud však dojdete k rozhodnutí podpořit 
protestující, můžete tak učinit prostřednictvím petiční výzvy za ukončení policej-
ního násilí a spravedlivé vyšetření nepřiměřeného násilí na demonstrantech, kterou 
nabízí na svých internetových stránkách Amnesty International (www.amnesty.cz/
pripady/pripad/ukrajina-svoboda-shromazdovani).  
 Také můžete finančně přispět do veřejné sbírky, kterou vyhlásila Charita Česká 
republika na pomoc obětem ukrajinských nepokojů. Prostředky budou využity na 
podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku ne-
pokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, exis-
tenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Kritériem pomoci nejsou politické 
názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Finanční dary 
lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 vedený u České spořitelny (jako varia-
bilní symbol uveďte 104), nebo vhazovat do kasiček, které budou umístěny v našich 
kostelích. Také můžete využít možnosti poslání dárcovské sms ve tvaru  
DMS UKRAJINA na číslo 87 777. 



 

  

  

Postní doba v sakristii podle Franze Ketta 
V posledním roce zorganizovala kutnohorská farnost a Církevní mateřská škola 
sv. Jakuba tři semináře pedagogiky Franze Ketta. Zúčastnily jsme se i my, maminky, 

které připravujeme program pro děti během neděl-
ních mší. Celistvá pedagogika podle Ketta respek-
tuje vývojové potřeby dětí; děti zakouší a prožívají 
biblické obrazy a poselství všemi smysly.  
 Semináře nás natolik nadchly, že jsme se 
rozhodly nabyté zkušenosti a zážitky osvědčit 
v praxi. Děti během nedělí v postní době prožijí 
vertikálu i horizontálu, střed, ve kterém se pro-

tnou, zažijí cestu do středu, projdou branou Jeruzaléma a prožijí Vzkříšení.  
 V obětním průvodu děti neponesou obrázky, protože jejich veškerá aktivita 
v sakristii bude směřovat k vytvoření společného obrazu, který patrně nepůjde pře-
nést. Určitě ale tyto obrazy vyfotíme a vystavíme, abychom se tak s vámi podělily. 
 Zároveň bychom rády informovaly, že v neděli 6. dubna proběhne křížová 
cesta pro děti předškolního a nižšího školního věku inspirovaná taktéž Kettovou 
pedagogikou. Sejdeme se v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v 15 hodin.  

Postní středy v chrámu sv. Barbory 
V postní době budou středeční bohoslužby slouženy 
v chrámu svaté Barbory. Přípravu na Velikonoce zde 
zahájíme na Popeleční středu (5. března) v 18 hodin; 
při mši svaté bude věřícím udílen popelec. Na první 
neděli postní (9. března) se popelec udílet nebude. 

Udílení svátosti nemocných 
Svátost nemocných budou naši kněží udílet v neděli 9. března při všech mších sva-
tých. Prosíme ty, kdo tuto svátost v daný den přijmou, aby se následně zapsali na 
seznam, který bude připraven v kostele.  
 Před přijetím svátosti nemocných se doporučuje přistoupit ke svátosti smíře-
ní; vhodnou příležitostí může být první pátek, 7. března, v čase od 17 do 18 hodin 
v kostele sv. Jakuba.  
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Pobožnosti křížové cesty 
Pobožnosti křížových cest se budou v postní době konat vždy půl hodiny před páteč-
ní a nedělní mší svatou. Zájemci o vedení pátečních pobožností se mohou hlásit 
u Františka Malíka (tel.: 724 932 554). V neděli 6. dubna od 15 hodin bude 
v klášterním kostele křížová cesta pro děti. V pátek 11. dubna půjdeme po zastave-
ních křížové cesty v našem městě: vyjdeme v 18:30 od kostela sv. Jakuba. Křížová 
cesta přede mší svatou ten den nebude. 

Alena Pazderová 

Modlitba Credo v postní době 
Během postní doby se budeme při všech nedělních mších svatých modlit apoštolské 
vyznání víry. Cílem je oživení této formy vyznání. Pokud si nejste při modlitbě jisti 
jejím přesným zněním, bez obav při mši svaté nalistujte Kancionál, číslo 002. 

-red- 

-red- 

-red- 

-red- 
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Rovnodennost v sedlecké katedrále 
Sedlecká farnost již počtvrté zve do své katedrály k nevšednímu zážitku pozorování 
slunečních paprsků ve chvíli, kdy nastává jarní rovnodennost. Sledování slunečního 
paprsku putujícího hlavní lodí nejstarší katedrály ve střed-
ní Evropě bude tentokrát spojeno s hudebním doprovo-
dem kapely Oboroh. Program začne v pátek 20. března 
v 17 hodin (katedrála bude přístupná již v 16:30). Vstupné 
je dobrovolné.  
 Čtvrtým ročníkem se stala Rovnodennost v sedlecké 

katedrále nejen tradičním kulturním zážitkem v Kutné 

Hoře, ale také projevem tolik potřebné solidarity s lidmi, 

kteří potřebují pomoc. Letoškem se tato kulturní akce stá-

vá zároveň akcí benefiční. Dobrovolné vstupné nabízí ná-

vštěvníkům možnost přispět na pořízení pomůcek pro nemocné či zdravotně posti-

žené spoluobčany či finančně vypomoci organizacím působícím v sociální oblasti na 

Kutnohorsku. Letošní výtěžek bude použit na zakoupení invalidních vozíků pro od-

dělení LDN nemocnice Kutná Hora.  

Misijní koláč 
V postní době by neměla chybět radost, o kterou se můžeme dělit s druhými. Misijní 
koláč ji již řadu let přináší nejen do našich společenství, ale též do misijních zemí. 
Pro tuto aktivitu je proto vhodná 4. neděle postní, LAETARE, neděle radosti. Ta 
letos připadá na 30. března. V naší farnosti budeme opět připravovat balíčky 
s pečivem, které si budete moci po nedělních mších svatých zakoupit u východu 
z kostela. Vybrané prostředky poputují na účet Papežského misijného díla v České 
republice. 
 Opět prosíme ochotné pekařky a pekaře o pomoc. Trvanlivější pečivo můžete 
přinést již v pátek 28. března na večerní mši svatou u sv. Jakuba. Ostatní „koláčky“ 
pak doručte v sobotu 29. března ve 14 hodin na arciděkanství, kde se budou chystat 
balíčky. Vítáme každého, kdo si udělá čas a napeče nebo přijde pomoci s přípravou 
balíčků.  

-red- 

Infodomek u chrámu sv. Barbory a kaple Božího těla 
V lednu letošního roku převzala naše farnost do správy kapli Božího těla a budovu 
informačného centra „Domeček“ u chrámu sv. Barbory. Farnost tak přijala nabídku, 

kterou jí učinilo Město Kutná Hora coby vlastník 
objektů, a stala se nájemcem obou. Cílem tohoto 
kroku je sjednotit správu těchto budov se správou 
chrámu sv. Barbory a nabídnout jejich návštěvní-
kům komplexní služby.  
 Počínaje dnem převzetí (16. ledna) zahájila 
farnost rekonstrukční práce v infodomku, kvůli 
kterým je objekt dočasně uzavřen. Cílem prací je 
změna vnitřního uspořádání, která umožní výrazné 
navýšení kapacity veřejných toalet, celková moder-

nizace interiéru a rovněž změna dispozice prostoru pro poskytování informací i pro-
dej zboží. Obecně přinese rekonstrukce zvýšení kvality poskytovaných služeb a 
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komfortu návštěvníků, nelze však očekávat, že by nájemci tato činnost přinesla vý-
razný zisk. 
 Informační centrum se znovu otevře nejpozději na konci dubna 2014; kaple 
Božího těla, která je zatím přístupná pouze na žádost u průvodců v chrámu 
sv. Barbory, otevře své dveře s nástupem nové sezóny, tedy 1. dubna 2014.  

-red- 

Odmítnutí dotace na rekonstrukci interiéru chrámu sv. Barbory 
Naše farnost coby vlastník a správce chrámu svaté Barbory se rozhodla pro opatr-
nější a rozvážnější postup při opravě vzácného interiéru této národní kulturní pa-
mátky. Na základě výsledků jednání ekonomické rady farnosti, která o této záleži-
tosti diskutovala 16. a 21. ledna 2014, a za plné podpory královéhradeckého biskup-
ství, farnost nevyužije možnost získat na projekt dotaci z veřejných peněz. 
 K odmítnutí dotace ve výši 153 milionů korun, která byla projektu s názvem 
Kámen a světlo přidělena Evropskou unií v roce 2012, vedly farnost zdlouhavost a 
komplikovanost výběrového řízení na generálního dodavatele stavebních a restau-
rátorských prací. Administrativní překážky a opakovaně podávaná odvolání neú-
spěšných uchazečů ve výběrových řízeních způsobily již třetí opakování soutěže, 
která proto nebyla včas uzavřena. Složitost a náročnost procesu výběru dodavatele 
dokumentuje mimo jiné skutečnost, že i profesionální firma, jíž byla zadavatelem 
svěřena administrace výběrového řízení, se dopustila pochybení, kvůli kterému by 
při realizaci projektu mohla být farnost jakožto zadavatel sankcionována krácením 
dotace až o deset procent. Farnost stanovila nejzazší termín ukončení výběrového 
řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem již v průběhu roku 2013 na 31. prosince 
2013, a to na základě termínů realizace, které uvedli dodavatelé v předchozích výbě-
rových řízeních. V situaci, kdy daný termín nebyl ani zdaleka dodržen, by bylo přije-
tí dotace nezodpovědným riskem, protože splnění termínu čerpání dotace (konec 
roku 2014) není reálné.  
 Farnost dospěla k rozhodnutí dotaci odmítnout na základě pečlivého a zodpo-
vědného vyhodnocení momentální situace. Je si pochopitelně vědoma toho, že šlo 
skutečně o jedinečnou příležitost opravit interiér chrámu v krátkém čase a v celém 
rozsahu. Jedině rozvážný postup však zaručí dodržení potřebných technologických 
lhůt a kromě toho také umožní variantu, kdy by se práce na nutný čas zastavily 
v případě, že bude třeba zpracovat podrobnější odborná studie na některý prvek 
interiéru. Je totiž zřejmé, že sebepečlivější příprava nemůže předvídat všechny situ-
ace, a vlastník památky se chce vyvarovat zanedbání důležitých kroků jen ze stra-
chu, že by musel vracet přidělenou dotaci. 
 Přestože se z důvodu opakovaných výběrových řízení a pokročilému termínu 
nepodaří realizovat projekt Kámen a světlo, dosavadní práce na něm nepřijdou na-
zmar. Farnost má v tuto chvíli zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci, ví, 
které části interiéru potřebují neodkladné opravy, a zároveň má představu o tom, 
kolik bude restaurování jednotlivých prvků interiéru stát. Je díky tomu připravena 
začít na nejnutnějších opravách pracovat i přes odmítnutí dotace. Pro tuto činnost 
hodlá využít vlastní finanční prostředky, kterými měla projekt spolufinancovat. Sem 
patří i ta část rozpočtu, která měla sloužit pro udržitelnost projektu. Díky týmu od-
borníků, který se účastnil přípravy projektu, má také potřebné odborné zázemí, bez 
něhož by náročné a odpovědné opravy a restaurování interiéru chrámu svaté Barbo-
ry nebyly možné.      



 

  

Modlitební kampaň Adoptuj si politika 
Mnoho lidí je dnes oprávněně rozpačitých a rozhořčených z politické situace v naší 
zemi. A mnozí neví, co s tím. Kromě nadávání na politiku existují nejrůznější mož-
nosti, jak se do řešení věcí veřejných zapojit. Jednou z těchto možností, která je do-
stupná úplně každému (křesťanovi), je možnost se za politickou situaci u nás vytrva-
le a společně modlit.  
 Na výročí sametové revoluce se 17. listopadu loňského roku spustila iniciativa 
s názvem Adoptuj si politika, která lidi spojuje v jakési modlitební stráži nad našimi 
politiky. Každý, kdo se do iniciativy zapojí, si může vybrat jednoho politika, za ně-
hož se bude určitou dobu pravidelně přimlouvat. To může učinit na webových 
stránkách www.adoptujsipolitika.cz, kde se jednoduchým způ-
sobem zaregistruje a vybere si z „nabídky“ našich politiků. Za-
pojení je možné i bez použití internetu: k pravidelné modlitbě 
za vybraného politika se lze přihlásit také na telefonu 284 
841 922. 
 Kdo se do kampaně zapojí, přijímá závazek denně se za 
svěřeného politika pět minut modlit. Doporučená doba této 
modlitební „adopce“ je půl roku. Po uplynutí šesti měsíců je 
modlitební závazek možno prodloužit, nebo zrušit. Způsob 
modlitby není předepsaný. Zapojení se mohou modlit dle vlastního uvážení, ať už 
převzatými modlitbami nebo vlastními slovy. Lze připojit i půst. 
 Cílem projektu je motivovat lidi ke společné a vytrvalé modlitbě za konkrétní 
politiky, kteří v poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR roz-
hodují o zákonech a o celkovém směřování naší země. Nejde o propagaci nějakých 
politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru. Celá iniciativa vy-
chází z přesvědčení, že když se jako křesťané sjednotíme v modlitbě, můžeme ovliv-
nit, co se v naší zemi děje. Stojí na víře, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodno-
ty jako spravedlnost, čestnost či úcta k životu byly respektovány i na politickém poli. 
Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé kritiky a od-
mítání politiky je úkolem každého křesťana zaujmout postoj, který bude odrážet 
zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost. 

-red- 
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Nabídka obchůdku sedlecké farnosti 
Vážení přátelé, dovoluji si vás informovat, že v sedlecké katedrále nabízíme prodej 
křesťanské literatury (produkce Karmelitánského nakladatelství, Portálu, Paulínek, 
Návratu, ČBS) a devocionálií (kříže, kropenky, růžence, modlitby, mešní víno, sví-
ce). Zboží je dostupné kdykoli v otevírací době katedrály (od listopadu do března je 
otevřeno od 10 do 16 hodin, od dubna do října od 9 do 17 hodin; v neděli se katedrá-
la otevírá vždy až v 11 hodin). Po telefonické domluvě je možné obchůdek zpřístup-
nit i jindy.  
 Kvůli omezenému prostoru se nám v současné době nedaří mít všechno zboží 
vystavené v katedrále, část máme ve skladu na faře. V případě zájmu o knihy mě 
můžete rovněž telefonicky kontaktovat, sdělím vám, zda je kniha dostupná hned, 
nebo ji objednám (u knih, které jsou v karmelitánském skladu, je dodací doba maxi-
málně týden). Těšíme se na vaši návštěvu!  

za farnost Kutná Hora Sedlec  
Ludmila Cinerová 

telefon: 731 604 760 

tel:731
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PASTORAČNÍ AKTIVITY 2013 

Leden 

 Žehnání domů a bytů 

 Změna na pozici vedoucího průvod-
covské služby a ekonomického správ-
ce farnosti (Martin Rokos) 

 Tříkrálová sbírka, živý Betlém 

 Sbírka na vytápění lavic v kostele 
sv. Jakuba 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Přednáška P. Tomáše Petráčka:  
Úvod ke konstitucím Druhého vati-
kánského koncilu  

 

Únor 

 Maturitní ples Církevního gymnázia 
sv. Voršily 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

 Postní almužna 

 Pobožnosti křížových cest 
 

Březen 

 Duchovní obnova mládeže v Jeníkově 
u Hlinska 

 Misijní koláč 

 Duchovní obnova ve farnosti  
s bratry kapucíny 

 Víkend mladšího spolča  
v Jeníkově u Hlinska  

 Za klášterním tajemstvím  
(děti z 1. – 5. tříd ZŠ strávily víkend 
v klášteře sv. Voršily) 

 Přednáška P. Prokopa Brože:  
Lumen Gentium 

 Křížová cesta městem 

 Diecézní setkání mládeže  
v Hradci Králové 

 Křížová cesta mládeže 

 Velikonoční bohoslužby 
 

Duben  

 Diecézní setkání ministrantů  
v Přibyslavi 

 Svatovojtěšská pouť v Libici n. C. 

 Udílení svátosti nemocných 

Květen  

 Pouť do Sudějova a farní den 

 Májové pobožnosti 

 Přednáška P. Jana Kotase:  
Sacrosanctum Concilium 

 Májový koncert Církevního gymnázia 
sv. Voršily v kostele Matky Boží 

 Poutní mše u Sv. Jana Nepomuckého 

 Svatodušní vigilie  
(kostel sv. Vavřince na Kaňku) 

 Jubileum P. Jana Maříka  
(90. narozeniny) 

 Noc kostelů 

 Jarní výprava družiny Concordia  
 

Červen  

 Cykloschůzka Slunečního kmene 

 První svaté přijímání dětí 

 Loučení se sestrami voršilkami 

 Poutní zájezd do Říma 

 Diecézní setkání seniorů 

 Organizace úklidu kostela sv. Jakuba 
na školní rok 2013/2014 

 Udílení svátosti biřmování v Sedlci 

 Jubileum P. Josefa Tajchla  
(50 let od kněžského svěcení) 

 

Červenec 

 Tábor Slunečního kmene  
v Javorníku u Trhového Štěpánova 

 Národní pouť na Velehradě 

 Katolická charismatická konference  
v Brně 

 Oslavy svátku sv. Jakuba 

 Loučení s P. Ondřejem Matulou SDB 

 Chaloupka družiny Concordia  
ve Vápenném Podole 

 

Srpen  

 Příchod P. Filipa Foltána  
do Kutné Hory 

 Změna na pozici ředitelky CMŠ  
sv. Jakuba (Barbora Křivohlavá) 

 Společenství starší mládeže 
v Hodkovicích nad Mohelkou 
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Září  

 Oslava 20. výročí existence  
Církevního gymnázia sv. Voršily 

 Adorace za Sýrii 

 Farní výlet na Šumavu 

 Varhanní festival na konci léta 

 Žehnání opravených varhan  
v Paběnicích 

 Otevření farní knihovny 

 Začátek kurzů Alfa 

 Duchovní obnova pro seniory  
ve Slavoňově 

 

Říjen  

 Modlitby růžence 

 Víkend společenství nejmladší  
mládeže v Uhlířských Janovicích 

 První ze seminářů o pedagogice 
Franze Ketta v CMŠ 

 Přednáška P. Pavla Jägera:  
Dei Verbum 

 Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba 
a chrámu sv. Barbory 

 Víkend pro děti z 3. – 5. třídy ZŠ 
v Uhlířských Janovicích 

 Udílení svátosti biřmování  
v Třeboníně 

 Adorace za politickou situaci  
v naší zemi 

 

Listopad  

 Přednáška P. Davida Boumy:  
Gaudium et Spes 

 Duchovní obnova  
pro manželské páry 

 Žehnání kapličky  
u kláštera sv. Voršily 

 Svatomartinský průvod 

 Vigilie za nenarozený život 
 

Prosinec 

 Modlitba za sociálně vyloučené 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Mikulášská pro děti  
v klášterním kostele 

 Duchovní obnova farnosti  
(P. Martin Lanži) 

 Setkání dobrovolníků ve farnosti 

 Roráty v chrámu sv. Barbory 

 Rorátní mše sv. v kostele sv. Jakuba 
nejen pro děti 

 Žehnání opravených varhan 
v kostele sv. Jakuba 

 Vánoční besídka v CMŠ 

 Vánoční besídka  
Slunečního kmene a Concordie 

 Adventní koncert CG sv. Voršily 

 Vánoční bohoslužby  
 

Pravidelné aktivity 

 Adorace za obnovu farnosti 

 Modlitby matek 

 Biblické hodiny 

 Setkávání seniorů 

 Modlitební setkání mužů a žen 

 Setkání hledajících (do června 2013) 

 Kurz Alfa (září – prosinec 2013) 

 Mše sv. pro děti  
(od září 2013 každý čtvrtek) 

 Schůzky Slunečního kmene  
a družiny Concordia 

 Společenství mládeže – tři skupiny 

 Chrámový sbor 

 Výuka náboženství 

 Četba Nového zákona  
(do listopadu 2013)  
a Starého zákona (od prosince 2013) 

 Zpravodaj 

 Kavárna s překvapením  

 Farní knihovna 

 Jednání PRF  

Statistika 2013 

 křty svatby pohřby 

Kutná Hora 32 27 18 

Bykáň  2 1 5 

Třebonín 0 0 4 

-red- 
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NÁVŠTĚVNOST NAŠICH PAMÁTEK V POSLEDNÍCH DVOU LETECH 

Přinášíme porovnání turistické návštěvnosti kutnohorských chrámů v letech 2012 a 
2013. Vysoká návštěvnost v předminulém roce je dána výstavou Europa Jagelloni-
ca, kterou Kutná Hora hostila ve dnech 19. května – 30. září 2012. V souvislosti s ní 
byla na empoře chrámu sv. Barbory instalována expozice o stavební historii chrámu 
a empora byla zpřístupněna veřejnosti. Údaje o návštěvnosti empory jsou samostat-
nou položkou v tabulce, tato čísla však nelze přičítat k návštěvnosti samotného 
chrámu (návštěvníci empory jsou podskupinou návštěvníků chrámu sv. Barbory). 
Veškerá čísla vycházejí ze statistiky prodaných vstupenek; 
skutečná návštěvnost chrámů je tedy o něco vyšší, proto-
že v každém roce je několik dní, kdy jsou památky pří-
stupné zdarma. 

 rok 2012 rok 2013 

Chrám sv. Barbory 273 020 261 615 

Empora chrámu sv. Barbory 37 290 26 304 

Kostel sv. Jakuba 9 712 6 513 

Kostel Matky Boží Na Náměti 4 421 539 

Kostel Nejsvětější Trojice 241 - 

-red- 

OPRAVY V ROCE 2013 

Římskokatolická farnost — arciděkanství Kutná Hora 

Stavební úpravy na farním kostele sv. Jakuba  
Kompletní oprava tesařských konstrukcí střechy hlavní lodi včetně bednění a hyd-
roizolace. 

Celkové náklady v roce 2013 4 828 266 Kč 

Program záchrany architektonického dědictví (státní rozpočet) 800 000 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory 500 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 3 528 266 Kč  

Budova arciděkanství  
Dokončení oprav v prvním patře severního traktu jižního křídla budovy (místnosti 
s okny směrem ke kostelu sv. Jakuba).  

Celkové náklady v roce 2013 2 590 538 Kč 

Program záchrany architektonického dědictví (státní rozpočet) 600 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 1 990 538 Kč  
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Oprava varhan v kostele sv. Jakuba  
Oprava třetího manuálu. 

Kostel Matky Boží Na Náměti  
Oprava severovýchodního pole presbytáře: fasáda a okenní vitráž. 

Celkové náklady v roce 2013 1 825 210 Kč 

Program záchrany architektonického dědictví (státní rozpočet) 600 000 Kč  

Fond Regenerace Města Kutné Hory 200 000 Kč  

Vlastní podíl farnosti 1 025 210 Kč  

Kostel Nejsvětější Trojice  
Oprava střešního pláště a odstranění příčin zatékání, čištění okapů. 

Celkové náklady v roce 2013 27 588 Kč 

Vlastní podíl farnosti 27 588 Kč  

Celkové náklady v roce 2013 199 650 Kč 

Vlastní podíl farnosti 199 650 Kč  

Kostel sv. Matouše v Třeboníně 
Oprava a celková revize střechy, odstranění příčin zatékání, čištění okapů a svodů. 
Oprava sakristie: odvodnění, elektroinstalace a omítky. 

Římskokatolická farnost Třebonín 

Celkové náklady v roce 2013 88 732 Kč 

Vlastní podíl farnosti 88 732 Kč  

Kostel sv. Jakuba v Paběnicích  
Pořízení nové kované mříže ve vstupu do kostela. 

Celkové náklady v roce 2013 16 705 Kč 

Vlastní podíl farnosti 16 705 Kč  
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Římskokatolická farnost Bykáň 

Celkové náklady v roce 2013 27 951 Kč 

Vlastní podíl farnosti 27 951 Kč  

Kostel sv. Markéty v Křeseticích 
Oprava střechy poničené vichřicí. Oprava  střechy domku a márnice u kostela. 

Celkové náklady v roce 2013 13 162 Kč 

Vlastní podíl farnosti 13 162 Kč  

Kostel sv. Václava v Malešově 
Oprava střechy poničené větrem, čištění okapů a svodů.  

Celkové náklady v roce 2013 27 951 Kč 

Vlastní podíl farnosti 27 951 Kč  

Oprava varhan v kostele sv. Václava v Malešově 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bykáni 
Oprava a celková revize střechy, odstranění příčin zatékání, čištění okapů a svodů. 

Celkové náklady v roce 2013 435 010 Kč 

Obec Malešov (hrazeno z přidělené dotace) 435 010 Kč  

-red- 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 

Pastorační rada se sešla v úterý 28. ledna na mši svaté ve farním kostele. Po jejím 
skončení probíhalo jednání v budově arciděkanství. Byly krátce zhodnoceny proběh-
lé akce a nastíněny plány na dobu postní a velikonoční. Kromě duchovních obnov, 
křížových cest a velikonočních bohoslužeb nás čeká pouť do Sudějova, Noc kostelů, 
poutní zájezd do Rakouska a také sté výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny 
Marie na Gruntě.  
 Rada dále diskutovala o pondělních bohoslužbách slova a jejich případném 
obohacení o modlitbu růžence. Stále aktuální otázkou je také adorace a problém, 
kdy ji ve farnosti nabízet, aby termíny vyhovovaly co nejvíce lidem. Dále se rada za-
mýšlela nad životem nejrůznějších společenství uvnitř naší farnosti a vytvořila tak 
základ pro setkání vedoucích těchto společenství, které se uskuteční v březnu. Jed-
notliví členové rady převzali zodpovědnost za přípravu přímluv na postní neděle.  
 Samostatným bodem jednání byla diskuse o návrhu zřízení fondu duchovních 
a materiálních dober. Účelem tohoto fondu by měla být pomoc těm členům farního 
společenství, kteří se octnou v nouzi, a to v rovině jak materiální, tak duchovní. Zá-
roveň by byl prostředkem ke sdílení radosti a vděčnosti, které máme ve společenství 
rovněž prožívat jedni s druhými. O způsobu zřízení, správy a konkrétním využití 
fondu rada nerozhodla, nicméně považuje návrh za velmi podnětný a bude o něm 
jednat na příštím setkání. 
 Členové rady byli v závěru jednání zpraveni o situaci kolem projektu Kámen a 
světlo, o událostech na církevním gymnáziu, v církevní mateřské škole a také v cha-
ritě. Příští jednání se uskuteční 25. února. -red- 
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CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA 

UDÁLOSTI NA CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU V KUTNÉ HOŘE 

Jak již sám nadpis napovídá, hlavní novinkou na církevním gymná-
ziu je změna názvu školy, která souvisí se změnou zřizovatele. Kut-
nohorská komunita sester voršilek opustila Kutnou Horu a novým 
zřizovatelem se 1. ledna 2014 stalo Biskupství královéhradecké. Stu-
denti, jejich rodiče či širší veřejnost však žádnou změnu nezazname-
nali, i když, jak řekl na maturitním plese gymnázia biskupský vikář 
pro církevní školství P. Karel Moravec, letošní oktaváni budou ma-

turovat na jiné škole, než do které před osmi lety nastoupili, a to, obrazně řečeno, 
aniž by vstali ze své židle. Zaměření školy a její další směřování zůstává totiž nezmě-
něno. Gymnázium se bude nadále snažit vytvářet přirozené křesťanské prostředí, ve 
kterém vládne větší míra důvěry a vyšší etická úroveň. Učitelé, vedeni školním spiri-
tuálem P. Pavlem Tobkem, budou usilovat o to, aby dokázali studentům spontánně 
nabízet křesťanské životní hodnoty a podávat objektivní informace o církvi. Našim 
cílem zůstává, aby se studenti cítili ve škole spokojeni a jejich rodiče vnímali zápis 
svých děti do našeho gymnázia jako dobrou volbu. 
 Život na staronové škole běžel od začátku roku svým tempem. V klášterním 
kostele se konaly školní mše svaté. V lednu jsme se přidali k zájemcům o putovní 
výstavu o Pavlu Tigridovi, která vznikla v rámci projektu Moderní dějiny realizova-
ného Občanským sdružením PANT. Výstava studentům gymnázia přiblížila osob-
nost Pavla Tigrida jako demokratického novináře, organizátora československé exi-
lové kultury, vydavatele časopisu Svědectví či zakladatele Rádia svobodná Evropa. 
 V prvním lednovém týdnu absolvovaly třídy sekunda a kvinta lyžařský výcvi-
kový kurz, který byl letos pro instruktory vzhledem k mírné zimě a nedostatku sně-

Předvánoční a vánoční období přineslo do školky řadu zážitků. V adventu jsme ve 
školce strávili dokonce jeden večer a noc, společně jsme si hráli a také jsme si vyro-
bili lucerničky, s nimiž jsme druhý den ráno šli do kostela sv. Jakuba na roráty. 
Krátce před Vánoci jsme navštívili kostel sv. Ja-
na Nepomuckého, kde jsme si zahráli příběh o 
narození Ježíška, a ve Spolkovém domě jsme si 
vyzkoušeli vánoční tvoření z kynutého těsta. Na 
Hrádku jsme navštívili výstavu věnovanou Bibli 
a byli jsme se také podívat v Městské knihovně. 
Skromnou povánoční sněhovou nadílku jsme 
využili k  zimnímu výletu na Rovina.  

V sobotu 1. února se ve školce sešly mamin-
ky, které se zúčastnily posledního ze série semi-
nářů o pedagogice Franze Ketta. Tématem setká-
ní byla postní doba. 

Na konci ledna se s námi rozloučila paní učitelka Hana Konečná, která ve školce 
odvedla obrovský kus práce, přestože si mohla užívat důchodového odpočinku. Od 
prvního února na jejím místě působí Kateřina Holinková.  

V tuto chvíli se chystáme na přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. 
  -red- 



 

  

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA 

sněhu náročnější. Program se však podařilo zajistit a kurz se vydařil.  
 Potěšil nás úspěch studentky sexty Moniky Šujanové v soutěži Nádvoří náro-
dů, které na téma mezigeneračního dialogu vyhlásilo Arcibiskupství pražské. Ze 
stovek příspěvků, které organizátoři obdrželi, se naše studentka zařadila mezi 
16 nejlepších a obsadila páté místo. 
 Vyučující angličtiny zorganizovali projekt 
Anglický den, který byl tentokrát zaměřen na In-
dii. Na organizaci se podíleli pod vedením svých 
profesorů zejména studenti sexty a septimy, kteří 
připravili pro mladší spolužáky zajímavý program. 
Nejen, že si všichni procvičili svou angličtinu, ale 
z prezentací se dozvěděli mnoho zajímavostí o In-
dii a její kultuře, vyzkoušeli si, jak se lidé v Indii 
oblékají, co jedí a jaké mají zvyky. 
 Jako každoročně se i letos v lednu uskutečnila beseda s bývalými studenty 
školy. Čtyři absolventi seznámili studenty nejvyšších ročníků se svým působením na 
vysokých školách a předali jim praktické a užitečné informace. 
  S úspěchem se setkal maturitní ples, který se konal první únorový den 
v Lorci a který měl hojnou návštěvnost. 
 Naše gymnázium bude celé druhé pololetí navštěvovat studentka z Chile, kte-
rá se účastní semestrálního programu AFS Mezikulturní programy, která bydli 
v hostitelské rodině studenta kvarty a účastní se vyučování v kvintě. Jako zástupky-
ně jiné země a jiné kultury může tato zahraniční studentka našim studentům zpro-
středkovat v přímém kontaktu nové informace. Její lepší adaptaci a integraci do 
kolektivu pomůže i to, že se na gymnáziu vyučuje španělština a že se na svého kon-
taktního učitele, rodilého Španěla, může obracet ve své mateřštině. 
 V současné době – do 15. března – běží termín, kdy je možno podat přihlášku 
na naše gymnázium. Přijímací zkoušky se budou konat 22. a 23. dubna 2014 (dle 
volby uchazeče). 

Stanislava Lisková 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka letos vynesla více než 
430 tisíc korun, což je opět více než loni. 
Z tabulky si můžete udělat představu o 
tom, jak se koledovalo v jednotlivých ob-
cích. Výtěžek tříkrálové sbírky poslouží z 
největší části dětem. Část financí použije 
Rodinné centrum Kopretina v Čáslavi, 
část poputuje na pomoc dětem v Indii, a 
to prostřednictvím projektu Adopce na 
dálku. Menší část sbírky poslouží na služ-
by pro dospělé se zdravotním handicapem 
a malý díl pomůže udržet při životě dobro-
volnictví v nemocnici v Čáslavi. Všem dár-
cům i koledníkům patří díky. 

obec  2013  2014  

Adamov 3 686 Kč  4 030 Kč  

Bahno 3 563 Kč  3 785 Kč  

Bělá 0 Kč  4 811 Kč  

Bohdaneč 3 597 Kč  6 974 Kč  

Bratčice 11 420 Kč  11 988 Kč  

Bylany  2 847 Kč  2 444 Kč  

Čáslav 33 864 Kč  36 453 Kč  

Červené Janovice 11 098 Kč  12 614 Kč  

Dobrovítov 5 000 Kč  5 150 Kč  
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obec  2013  2014  

Dolany, Čertovka  1 914 Kč 1 665 Kč 

Grunta 2 760 Kč  3 261 Kč  

Habrkovice 4 366 Kč  6 205 Kč  

Hořany  1 404 Kč  1 134 Kč  

Hostovlice 4 067 Kč  4 526 Kč  

Krchleby  (Chedrbí, Souňov)  8 752 Kč  9 342 Kč  

Křesetice 10 847 Kč  11 134 Kč  

Kutná Hora 92 646 Kč  100 785 Kč, z toho Malín 15 228 Kč  

Libenice 3 361 Kč  3 116 Kč  

Malešov 3 907 Kč  0 Kč  

Městec Králové 0 Kč  2 775 Kč  

Nová Ves u Leštiny 3 359 Kč  3 170 Kč  

Nové Dvory 7 008 Kč  8 273 Kč  

Opatovice I 3 298 Kč  4 393 Kč  

Opočnice 11 975 Kč  13 570 Kč  

Pertoltice 0 Kč  349 Kč  

Poděbrady 13 018 Kč  11 813 Kč  

Poličany 0 Kč  3 929 Kč  

Potěhy 10 091 Kč  10 669 Kč  

Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina 10 498 Kč  13 043 Kč  

Šebestěnice 2 350 Kč  3 140 Kč  

Štipoklasy 0 Kč  3 057 Kč  

Třebětín 0 Kč  1 350 Kč  

Třebonín 5 149 Kč  6 275 Kč  

Týnec nad Labem 3 884 Kč  4 154 Kč  

Vlastějovice 0 Kč  8 611 Kč  

Vlkaneč, Kozohlody 14 344 Kč  13 195 Kč  

Vrbice 7 420 Kč  5 993 Kč  

Vrdy 15 749 Kč  18 306 Kč  

Zbraslavice 16 018 Kč  16 623 Kč  

Zbýšov 16 250 Kč  19 230 Kč  

Žehušice 15 746 Kč  14 136 Kč  

Žleby 14 764 Kč  15 790 Kč  

celkem 380 020 Kč  431 261 Kč  



 

  

REPORTÁŽE A NÁZORY 

Nový Maják 
V pátek 17. ledna byly slavnostně požehnány rekonstruované prostory Centra Maják 
Oblastní Charity Kutná Hora v Tylově ulici, které se podařilo získat a upravit z pro-
středků Evropské unie (Integrovaný operační program). Centrum Maják se už od 
roku 1998 věnuje dětem a mládeži a také osobám se zdravotním handicapem. Před 
pěti lety se  dostalo do problémů, které ohrozily jeho samotnou existenci. Charita 
hledala prostor, kde by mohl Maják dále poskytovat své služby. Ukázalo se, že nej-
vhodnějším řešením je zakoupit vlastní dům, protože vzhledem k povaze činností, 
které v Majáku probíhají, je obtížné být někde v pronájmu.  
 Dům v Tylově ulici byl již řadu let prázdný, a tak charita podala žádost o dota-
ci. Ta jí byla přidělena, takže dům mohl být zakoupen a rekonstruován. V říjnu 2013 
se Maják do nově opravených prostor přestěhoval a poskytuje zde služby nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci 
této služby funguje i předškolní klub, který je 
řešením pro rodiče, kteří nemohou z finančních 
důvodů dávat své děti do běžné školky. Maják 
také provozuje rukodělnou dílnu.  
 Slavnostního požehnání se ujal Mons. 
Josef Suchár, prezident diecézní Charity Hra-
dec Králové. Hostům zpříjemnili slavnost něko-
lika hudebními vystoupeními mladí klienti Klu-
bu Kotva.   

-red- 

Fotografie: Jan Šmok 

Postní almužna 
Postní dobu v letošním roce opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – 
almužně. Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, do malé 
papírové schránky, tzv. postničky, v postní době vloží obnos přibližně ve výši ceny po-
žitku, který si odřekl. Tyto prostředky poté farnost prostřednictvím charity použije na 
pomoc potřebným, přičemž každý, kdo bude postní almužnu praktikovat, může na 
spodní stranu své kasičky navrhnout účel, na který by peníze chtěl věnovat.  
  Postničky budou od neděle 2. března k dispozici v našich kostelích. Na slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně  je přineseme v obětním průvodu při mši svaté v chrámu 
sv. Barbory.  

Silvestr na faře v Uhlířských Janovicích 
Na konec roku strávený se spolčem jsem se těšil už 
dlouho a myslím si, že na něj budu ještě dlouho 
vzpomínat. Vyjeli jsme už 30. prosince abychom si 
společný čas náležitě užili. Tyto tři dny (od 
30.prosince do 1. ledna) jsme spolu s naším du-
chovním vůdcem Filipem Foltánem hráli hry ven-
ku i v místnosti, smáli jsme se spolu a samozřejmě 
jsme se každý den ztišili a prožívali Boží blízkost 
mezi námi. Mimoto jsme hned první den po obědě 
vyrazili na pěší výlet na poutní místo do Sudějova, 
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 Počasí bylo krásné a můj nejkrásnější zážitek byl poslední večer, kdy jsme 
hráli nejvíc her a těsně před půlnocí prožili úžasnou modlitbu před křížem, kterou 
jsem si opravdu užil. Nejdůležitější na tom všem je ale to, že jsme byli spolu a že 
jsme se k sobě díky krásnému programu Lídy Cinerové a Filipa Foltána zas o trochu 
víc přiblížili.  

Tomáš Uttendorfský 

 
Duchovní obnova ve Slavoňově 
Letos jsem se poprvé vydala se ženami z farností Kutná Hora, Sedlec a Zbraslavice 
na duchovní obnovu do Slavoňova – Rokole, kterou vedl otec Jan Uhlíř.  
 Naše setkání začalo ve slavoňovském domě sester páteční večeří, kdy jsme 
poprvé zasedli ke společnému stolu, plni očekávání a družného rozhovoru. Páteční 
večerní program naplnil americký film Dvanáct podmínek dědictví od Jima Sto-
valla, u kterého jsme se mohli zasmát, poplakat si i se zamyslet nad tím, že všechny 
naše životní  úkoly (ve filmu nazývané jako dary), nás mohou zásadně ovlivnit a na-
směrovat, tak jako hlavního hrdinu filmu.  
 Krásný sobotní den jsme začali ranní modlitbou a vydatnou snídaní, takže 
jsme měli skvělý základ pro dopolední před-
náškový blok. Otec Uhlíř si pro nás připravil 
podnětná zamyšlení na téma lenosti podle 
knih Kateřiny Lachmanové. Toto téma se mi 
zpočátku zdálo zvláštní, zvlášť v dnešní 
uspěchané dobu. Pojmy jako štvanec, povo-
laný, duchovní mrzák nebo samota s Bohem 
nás vedly ke kořenům tohoto problému. Po 
přednáškách se bylo možné v tichém rozjí-
mání zamyslet nad tím, jak se téma lenosti 
týká právě mě.  
 Po výborném obědě jsme se zdejší 
kopcovitou krajinou přesunuli do Rokole. Modlitba křížové cesty v přírodě byla hlu-
bokým zážitkem pro většinu z nás. Vůně lesa, borového jehličí a ke konci i ledový 
vítr provázely osobní přímluvy u jednotlivých zastavení.  
 Vrcholem sobotního večera byla adorace v půvabném dřevěném kostele 
sv. Jana Křtitele ve Slavoňově. Tady jsme v přítmí bohatě malovaného interiéru 
před vystavenou Nejsvětější svátostí prožili své nejniternější okamžiky. Prosby, po-
děkování, proud Boží lásky i přímluvné modlitby za sebe navzájem.  
 Neděli jsme oslavili nejprve mší svatou. Po snídani jsme se sešli k zamyšlení a 
rozjímání nad úryvkem z Lukášova evangelia o nasycení pěti tisíců. Prožili jsme 
obohacující chvíle společenství, ve kterém každý přispěl svým pohledem a prožit-
kem této části evangelia.  
 Na duchovní obnovu přivezl každý z nás „svých pět chlebů a dvě ryby“. Od-
vezli jsme si ale mnohem více a zakusili tak evangelium na vlastní kůži. Děkuji všem 
za milé společenství, ve kterém jsme se mohli sdílet, zasmát se i prožít niterné 
usebrání. Za hudební doprovod děkuji Janě Klingerové, za skvělou organizaci Moni-
ce Trdličkové a otci Janu Uhlíři za připravený program, přátelskou atmosféru a du-
chovní vedení. 

Marie Slavotínková 
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K liturgii přímluvné modlitby 
V loňském roce jsme měli možnost slyšet od P. Jana Uhlíře sérii často velice podnět-
ných zamyšlení soustředěných na slavení mše svaté a také se dozvědět, jaké až netu-
šené bohatství forem nabízí pokoncilní liturgie, přičemž nezbylo než konstatovat, že 
mnohdy zaběhaný liturgický „provoz“, na něž je většina katolických obcí zvyklá, čas-
to volí pohříchu tu nejméně vhodnou možnost mezi mnoha dalšími. Soudím, že je 
tomu tak například v liturgii přímluvné modlitby. 
 Znovuzavedení přímluvných modliteb do mešní bohoslužby je velkým výdo-
bytkem pokoncilní liturgie. Do té doby byly přímluvy přítomny pouze v mnišských 
hodinkách a při veřejných bohoslužbách se používaly pouze speciálních příležitos-
tech, například na Velký pátek. Také základní forma byla zvolena velmi šťastně: 
krátké, sevřené, jednověté prosby, které vyvolávají v duši modlícího se okamžitý, 
intenzivní zážitek (například na rozdíl od delších, často prokomponovaných forem, 
jež se modlí liturg před obcí v evangelických církvích; osobně mám dojem, že čím je 
prosba delší, tím více je v ní prostoru pro spekulaci a vnitřní nepravdivost). Tyto 
nové přímluvy tak v lecčems připomínají pravoslavné ektenie, mnohočetné krátké 
přímluvné modlitby, jež vyplňují velkou část pravoslavné liturgie. Tyto pravoslavné 
modlitby mají však vůči katolickým jednu nezanedbatelnou přednost: je na ně jed-
notná odpověď, a tou je Kyrie eleison popřípadě, v církevněslovanské verzi, Gospodi 
pomiluj. V naší západní pokoncilní liturgii nebylo zvolena jednotná odpověď na 
přímluvy. Tento, jistě dobrý, úmysl ponechat prostor jednotlivým obcím, aby samy 
formovaly svůj modlitební život, však v našich zemích nakonec dospěl ke zvyklosti 
používat jednu jedinou odpověď: „Prosíme tě, vyslyš nás!“ Soudím, že tato odpověď 
je nemístná z několika důvodů. 
 Především, každého už asi napadlo, že je to vlastně trochu podivné, dodávat 
k vyslovené modlitbě, ať je jakákoli, dovětek typu: „a tuhle, prosím, vyslyš“, jako by 
to byl dopis a my na něj lepili nálepku „doporučeně“. Nestačí sama modlitba? Tou 
vyslovujeme svou prosbu nebo přímluvu. Nutit Boha, aby nás „vyslyšel“ je přece tro-
chu nemístné; to my mu máme předepisovat, co má dělat? „Nu, tahle odpověď přece 
nespadla z nebe“, na to asi někteří namítnou. „Je to tradiční katolická prosba; je už 
v tridentské liturgii a pokud ji odvrhneme, děláme z celých generací katolických 
křesťanů nevědomce. Není tomu spíše tak, že té odpovědi špatně rozumíš/špatně 
rozumíme?“ 
 Ano. „Prosíme tě, vyslyš nás“ bylo v tridentské liturgii. Je to překlad latinské-
ho Te rogamus, audi nos. Toto zvolání se používalo především v litaniích. Ale české 
„Prosíme tě, vyslyš nás“ není přesný překlad 
onoho latinského Te rogamus audi nos. Ten 
by musel znít: „Prosíme tě, slyš nás“. A to je 
něco dost jiného. Žádáme-li Boha, aby nás 
slyšel, dodáváme tím sice své prosbě také 
naléhavosti (což vzhledem k Bohu není 
vlastně potřeba, pouze vzhledem k nám), ale 
ponecháváme Bohu tak řečeno volné ruce a nesnažíme se ovlivňovat jeho úradky. 
Liturgická praxe je asi také odpovědí na to, proč se taková zpotvořená forma prosby 
v liturgii vůbec prosadila. Pro-sí-me-tě-vy-slyš-nás má stejný počet slabik (sedm) 
jako to latinské Te-ro-ga-mus-au-di-nos a může tak nahradit latinu ve zpívaných 
litaniích. 



 

  

ROZHOVOR SE SOŇOU TELECKOU 

Soňa Telecká je rodilá Kutnohoračka, 
respektive Malíňačka, ve farnosti sv. Ja-
kuba žije již více než dvacet let, a tak ne-
považuji za troufalé předpokládat, že ji 
tu téměř každý zná. Možná i to bylo dů-
vodem, že ačkoli se farnost stala součástí 
také jejího profesního života, nebyla ni-
kdy oficiálně představena v našem Zpra-
vodaji. Shodli jsme se na tom, že je nej-
vyšší čas to napravit. Podotýkám, že je 
poměrně těžké vést „veřejný“ rozhovor 
s někým ze svých nejbližších, natož 
s vlastní maminkou. Prosím tedy čtenáře 
o shovívavost. :-)  

Mami, jsi vystudovaná stavební 
inženýrka. Můžeš nám krátce 
říct, proč ses pro toto povolání 
rozhodla nebo jak ses k němu do-
stala? 

V době mého rozhodování, kam bych se 

měla orientovat po maturitě, nebyla 

situace zdaleka tak složitá jako dnes. 

Bylo jednoduše stanoveno, co je a co 

není možné – ber nebo nech být.  Měla 

jsem touhu zabývat se psychologií, být 

hodně v kontaktu s lidmi a pomáhat jim 

s problémy. Když jsem se zmínila o tom-

to cíli na gymnáziu, kde jsem studovala, 

Václav Ondráček, ThD. 
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 Co s tím? Především bych dopo-
ručoval nepoužívat to tisíckrát přežvý-
kané „Prosíme tě, vyslyš nás.“ Pokusit 
se ho nahradit přesným překladem la-
tinské formule by asi působilo trochu 
potíže; věřící by byli zmateni. Ale má-
me jiné formule, jimiž můžeme vyjádřit 
svoji sjednocenost s přednesenou 
přímluvou či krátkou modlitbou. Pře-
devším je to leckde používané „Pane 
smiluj se“, případně i ve své všecírkev-
ní, ekumenické, všude srozumitelné 
podobě „Kyrie eleison“. Ještě starší, již Pavlovými listy (viz 1Kor 14,16) zmiňované 
je „Amen“. Mimochodem, tato prosba neznamená „staň se“, což je mezi lidmi dost 
rozšířený výklad tohoto hebrejského slova, ale „tak je to pravdivé“, „tak je to prav-
da“, „vpravdě“ (srov. Ježíšovo časté „Amen, amen, říkám ti/vám…“, pro které mo-
dernější překlady většinou uvádějí „Vpravdě, říkám ti/vám…“). Odpověď „amen“ 
tedy také znamená sjednocení posluchače  se slovem, jež zaznělo, a vnitřní přisvěd-
čení mu. A o to přece při našich prosbách a přímluvách jde. 



 

  

bylo mi řečeno, že tento obor pro mě 
není vhodný, protože do „papírů o mě“ 
proklouzla má katolická výchova. Do-
stala jsem radu: „přeorientuj se na něco 
technického, pak máš možnost skutečně 
dostudovat.“ V podstatě mě zachránily 
výborné základy z matematiky na zá-
kladní škole, potažmo na gymnáziu. 
Doufala jsem, že na stavební škole budu 
moci využít kombinaci technického zá-
kladu a kreativity, která mi je blízká.   
 
Dlouhou dobu jsi jako stavební 
inženýrka pracovala – dělala jsi 
přesně to, co jsi vystudovala – 
projektovala jsi plány všech mož-
ných domů, jak jsme jako děti 
s hrdostí říkávaly. Napřed skoro 
dvacet let v projekčních kancelá-
řích, později ses rozhodla postavit 
si na své profesi živnost. Co tě na 
té práci bavilo a co naopak bylo 
její stinnou stránkou?  

Jsem člověk, kterého baví práce, která 
někam směřuje a má smysl. Mé projekč-
ní roky byly proto zajímavé, když se tvo-
řilo něco nového. Cennou zkušeností byl 
můj pracovní pobyt v Chemoprojektu, 
kde se řešily velké objekty a bylo se če-
mu a hlavně od koho učit.  Moje praxe 
v Kutnohorské stavební mě přivedla 
zpět do Kutné Hory. Zde jsem se mohla 
věnovat kutnohorským domům, které 
byly po revoluci v neutěšeném stavu.  
 Pro osamostatnění jsem se roz-
hodla kvůli své rodinné situace, chtěla 
jsem být víc se svým synem, který tehdy 
navštěvoval první stupeň základní školy. 
Z hlediska práce bylo hlavní výhodou 
samostatnosti to, že jsem mohla být u 
všech zakázek s investorem od počátku 
jeho rozhodnutí stavět až po realizaci. 
Těšilo mě, když jsem vnímala, že má 
práce je pro zákazníka užitečná, a ještě 
více, když se vrátil s žádostí o zpracová-
ní nového projektu.  
 
 

Jak se stalo, že jsi začala praco-
vat pro farnost? U čeho to začalo 
a jak se tvá profesionální spolu-
práce s farností vyvíjela?  

Pro farnost jsem začala pracovat nená-
padně v roce 2007 po příchodu otce 
Uhlíře do Kutné Hory. Zpočátku jsme se 
domluvil i na drobné výpomoci 
v rozsahu několika hodin týdně, které 
jsem mohla ve svém pracovním čase 
najít a které nenarušovaly mou vlastní 
činnost. Ovšem, jak mnozí zažili na 
vlastní kůži, když se pustíte do řešení 
jedné záležitosti, vyplavou napovrch 
další. V krátké době se ukázalo, že se 
musím rozhodnout, čemu dám přednost 
a kterou práci naopak upozadím. Při 
přípravě oprav kostela sv. Jakuba jsem 
pochopila, že je třeba být pro tuto práci 
plně k dispozici a od té doby většinu 
pracovního času věnuji památkovým 
objektům ve vlastnictví kutnohorské, 
třebonínské a bykáňské farnosti.   
 
V čem se liší tvá nynější činnost 
od té předchozí, respektive v čem 
vlastně tvá nynější práce spočí-
vá? Jaké jsou její radosti a stras-
ti? 

Na mé práci je asi nejtěžší najít pro kaž-
dý den to podstatné, co je třeba vyřešit, 
a neutápět se v podrobnostech. Větši-
nou mám plný diář schůzek a jednání a 
v sešitě mnoho poznámek a úkolů 
k řešení. Každý objekt žije svou opra-
vou, údržbou, svými omezenými finanč-
ními prostředky. Problém není opravo-
vat, problém je správně rozhodnout, co 
z našich kostelů opravit, abychom udě-
lali to nejpodstatnější a nejpotřebnější 
za prostředky, které máme k dispozici. 
Řadu oprav lze spolufinancovat 
z různých dotačních titulů, proto se sna-
žím hlídat výzvy nejrůznějších rozdělo-
vatelů dotací a psát žádosti na příslušné 
dotační tituly. To vyžaduje souběh ně-
kolika rovin práce: zvážit co je možné 

20 



 

  

Katka Grenarová 

IL Y A TELLEMENT DE CHOSES DANS LES MOTS (LE FEUILLETON)* 

Událost, kterou vám vzápětí předestřu, se odehrála šestého prosince. Teď už sice 
není před Vánocemi a zdá se to dávno, ale třeba vám to také přijde v něčem aktuál-
ní.  

Šestého prosince byl pátek. Bylo sice vlastně celkem teplo a nic výraznějšího 
nepadalo, ale foukal velmi silný vítr, takže „pocitová teplota“, říkali v rádiu, byla „až 
mínus deset“. Odpoledne toho dne jsem strávil v Praze pořizováním dárků. Měl 
jsem mimo jiné takový úmysl: koupit svým sourozencům a sobě (tzn. čtyřikrát) tu-
též knížku, ale každému v jiném jazyce – jednu česky, jednu anglicky, jednu němec-
ky a jednu francouzsky. Ještě i cestou do Prahy to byl jenom takový nápad a počítal 
jsem spíše s tím, že úplně tutéž knihu se sehnat nepodaří. Překvapilo mě tudíž, že je 
dokonce na výběr. Nakonec jsem zakoupil Směšné lásky od Milana Kundery (neboli 
Risibles amours čili Laughable loves alias Das Buch der lächerlichen Liebe).  

Domů jsem tedy jel spokojený. Do lokálky z Kutné Hory – hlavního nádraží při-

z těchto prostředků opravit,  připravit 
připravit potřebné podklady a také hle-
dat  potřebné podklady a také hledat 
způsoby oprav, oslovovat ke spolupráci 
spolehlivé dodavatele, hlídat pravidla, 
která stanovuje poskytovatel dotace 
apod. Když se podaří prokousat se přes 
tuto administrativu, samotná oprava se 
zkušenými odborníky, památkáři a hlav-
ně řemeslníky bývá radostí. V dnešní 
době je vzácné vidět poctivou a fortel-
nou práci, odvedenou s chutí, vynaléza-
vostí a s jistou dávkou stavovské hrdos-
ti. Této výsady se mi při opravě našich 
památek dostává, většina prací je sku-
tečně ve výsledku odvedena kvalitně a 
na vysoké odborné úrovni.  Ve chvíli, 
kdy se potkávám s lidmi, kteří se o kos-
tely starají dlouhodobě, dbají na jejich 
údržbu a starají se o život v jejich zdech, 
pociťuji vděčnost za to, že jsou a koste-
lům se věnují. Zejména pro venkovské 
kostely jsou takoví lidé nepostradatelní.  
 Velmi mě při práci „na faře“ baví 
projekty, které tak trochu překračují 
hranice technické správy budov a mají 
přidanou hodnotu. Sem patří zejména 
účast při zakládání církevní  mateřské 
školy, ke kterému mě otec Uhlíř na kon-
ci roku 2011 přizval. V rámci zřízení 
školky jsem měla možnost využít své 

profesní dovednosti a znalosti a zároveň 
být prospěšná při vytváření služby pro 
děti nejen z naší farnosti, což mě napl-
ňovalo opět trochu jiným způsobem než 
práce na opravách památek. Na základě 
této zkušenosti jsem byla jmenována do 
školské rady církevní mateřské školky, 
kde působím doposud.  
 
Co je tvou motivací v této práci 
pokračovat? Co ti tato činnost dá-
vá? 

Vnímám, že práce, kterou dnes mohu 

dělat je pro mě milostí, nezaslouženým 

darem. Všechno není snadné, jednodu-

ché, bez rizik. Ovšem víc převažuje 

vděčnost, že mohu pracovat pro církev a 

být také alespoň malou součástí 

v dějinách krásných objektů, které má 

ve správě. Velmi příjemná je pro mě i 

společnost pracovníků na faře. Není 

vůbec samozřejmé být denně s lidmi, 

kterým můžeme důvěřovat, kteří mají 

zápal pro svou práci a neztrácejí úsměv 

na tváři.  

Děkuji za rozhovor! Zejména ty úsměvy 
v kanceláři si vezmu k srdci. :-) 
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Václav Schuster 

KALENDÁŘ AKCÍ  

Ne 23. 02. Sbírka na Svatopetrský haléř 

St 26. 02. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 27. 02. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 28. 02. Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec) 

  28. 02. – 02. 03. Duchovní obnova mužů ve Slavoňově 

Ne 02. 03. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

St 05. 03. 
Popeleční středa (mše svatá v 16:00 v Třeboníně,  
v 18:00 v chrámu sv. Barbory) 

Čt 06. 03. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 03. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 03. 
Setkání mladší mládeže (5. – 7. třída ZŠ)  
(18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 08. 03. 
Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

So 08. 03. Setkání mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 09. 03. Udílení svátosti nemocných 

stoupili na zastávce Kutná Hora – Sedlec tři muži. Byli trochu promrzlí, přiopilí a 
celkem hlasití, ale jinak spíše neagresivní a asi v důchodu. Nadávali víceméně na 
všechno, což mi spíše nevyhovovalo, neboť před jejich příchodem jsem obýval pří-
jemný předvánoční svět plný překvapivých cizojazyčných možností a opouštěl jsem 
ho nerad.  

Záhy se zaměřili na současnou politickou situaci a jeden z nich vyjádřil originál-
ní přesvědčení, že za komunistů to bylo lepší. Naše světy se stěží mohly lišit výraz-
něji; musel jsem se tomu až usmát. To byla ovšem chyba, protože jeden z nich to 
zaznamenal, chybně si to vyložil a pokusil se mě začlenit do rozhovoru. Řekl: 
„Všechno bylo jednodušší, rozumíš;“ a byla to kromě jiného i tak trochu otázka, na-
mířená na mě: jestli rozumím.  

V rychlém sledu mě napadaly odpovědi, které jsem musel stejně rychle spolk-
nout. V tu chvíli nebylo vhodné říci: „Neither do I condemn you, go and sin no mo-
re,“ ** takže jsem to neřekl. Především ale bylo zcela zbytečné se s nimi bavit. Nějak 
se to nicméně vyvinulo tak, že čekali, že něco řeknu. Zavrtěl jsem tedy hlavou a řekl: 
„Nerozumím.“  

Naštěstí brzy vystupovali.  

* Titulek je ve francouzštině a dal by se přeložit zhruba takto: VE SLOVECH JE TOLIK 
VĚCÍ (FEJETON). 
** Anglické znění verše z Janova evangelia: „Ani já tě neodsuzuji, jdi a už ne-
hřeš!“ (J 8,11) 
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Út 11. 03. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

Čt 13. 03. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 15. 03 
Duchovní obnova farnosti s P. Stanislavem Tomšíčkem 
(9:00 – arciděkanství) 

St 19. 03. 
Kavárna s překvapením: Putování po Ukrajině  
(19:00 – arciděkanství) 

Čt 20. 03. Rovnodennost v sedlecké katedrále (17:00) 

So 22. 03. 
Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia  
(9:00 – sedlecká katedrála) 

So 22. 03. Duchovní obnova pro manžele (9:30 – fara v Čáslavi) 

So 22. 03. Setkání mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 23. 03. Sbírka na plošné pojištění diecéze 

Út 25. 03. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 25. 03. 
Jednání Pastorační rady farnosti  
(po mši svaté na arciděkanství) 

St 26. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 26. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 27. 03. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 28. 02. Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec) 

  28. – 30. 03. Duchovní obnova mládeže v Jeníkově u Hlinska 

  28. – 30. 03. 
Víkend společenství mladší mládeže (5. – 7. třída ZŠ) 
v Jeníkově u Hlinska 

Ne 30. 03. Změna času ze zimního na letní 

Ne 30. 03. Misijní koláč 

Čt 03. 04. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 04. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

  04. – 06. 04. 
Víkend dětí připravujících se na první svaté přijímání 
(program na arciděkanství) 

So 05. 04. Jarní výprava Slunečního kmene a družiny Concordia 

So 05. 04. Setkání mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 06. 04. Křížová cesta pro děti (15:00 – klášterní kostel) 

Ne 06. 04. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

Út 08. 04. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 
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St 09. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 10. 04. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 11. 04. 
Křížová cesta městem  
(začátek v 18:30 u kostela sv. Jakuba) 

Pá 11. 04. 
Setkání mladší mládeže (5. – 7. třída ZŠ)  
(18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 11. 04. Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec) 

So 12. 04. 
Diecézní setkání mládeže od zhruba 14 let v Hr. Králové  
(kontaktní osoba pro kutnohorsko-poděbradský vikariát: 
Lída Cinerová, tel.: 724 129 887) 

Ne 13. 04. Květná neděle 

Ne 13. 04. Sbírka na potřeby diecéze 

St 16. 04. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

  17. – 19. 04. Velikonoční triduum 

So 19. 04. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – sedlecká katedrála) 

Ne 20. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Ne 20. 04. 
Družina Concordia barví velikonoční vajíčka  
(17:00 – fara Sedlec) 

St 23. 04. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 23. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Čt 24. 04. Adorace (od 19:00 do 20:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 25. 04. Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec) 

Pá 25. 04. Večer mladých: pěší pouť z Poděbrad do Libice n. C. 

So 26. 04. 
Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou,  
součást novény k 350. výročí naší diecéze 

Čt 01. 05. Pouť do Sudějova a farní den 

Pá 23. 05. Noc kostelů 

  24. – 25. 05. 
Oslava 100. výročí vysvěcení kostela  
Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě 

DO KALENDÁŘE 


