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Milí farníci, 
při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myš-
lenku. Řekl mi, „Jendo, my děláme velkou katechetickou chybu. Často říkáme, že 
Ježíš je Bůh. Je to pravda, ale jak mohou lidé tuto pravdu pochopit, když nemají 
správný obsah slova Bůh? Správně bychom jim měli nejprve připomínat, že Bůh je 
Ježíš.“  
 Na první poslech jsem jeho zdánlivou hru se slovy úplně nepochopil. Teprve 
později mi došla pravdivost a užitečnost jeho 
poznámky. Každý si pod pojmem Bůh může 
představit ledacos. Ale právě proto, abychom 
měli poznání o Bohu správné, stal se On sám 
člověkem. My chceme poznat Boha a On nám 
pomohl tak, že Ho můžeme poznávat v Ježíši 
Kristu. „Boha nikdo nikdy neviděl, jednoro-
zený Syn (…) nám o něm řekl“ (J 1,18).  
 Ve Svatém týdnu budeme mít Ježíše 
stále před očima. Budeme se na něho dívat, 
naslouchat mu, při liturgii budeme napodo-
bovat jeho gesta. Budeme se klanět kříži, na 
kterém přemohl moc smrti a našeho hříchu. 
Budeme se dívat na ukřižovaného člověka 
Ježíše, aby se v našem srdci opět probudilo 
radostné setníkovo vyznání: „Ten člověk byl 
opravdu Syn Boží“ (Mk 15, 39). A tuto přípra-
vu završíme o velikonoční vigilii, kdy budeme 
hledět na bílou hostii a společně 
s Magdalenou a apoštoly budeme moci ra-
dostně zvolat: „Viděli jsme Pána. Byl opravdu 
vzkříšen“ (srov. J 20,18; Lk 24,34).  
 Tato naše osobní radost bude umocněna radostí těch, kteří právě vstupují do 
našeho společenství. Byli pohledem na Ježíšovu lásku „zasaženi v srdci“ (Sk 2,37), 
vyznali, že Ježíš je Bůh, a uposlechli Petrovu výzvu: „Obraťte se a každý z vás ať pří-
jme křest na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého“ (Sk 2,38). 
Právě nově pokřtění jsou pro nás těmi, kteří přibíhají o velikonoční neděli z Emauz 
do večeřadla a „vypravují, co se jim stalo na jejich cestě a jak se jim dal Pán po-
znat“ (srov. Lk 24, 35). Jejich svědectví je nám všem povzbuzením, že jsme viděli 
a slyšeli dobře a že Ježíš je opravdu náš Pán a Bůh.  
 Velikonoční radost z Boha vám všem přeje a žehná vám 

P. Jan Uhlíř 



 

  

Přílohou minulého vydání Zpravodaje byl dotazník 
s titulem Dobrovolník ve farnosti. Jeho cílem bylo 
zmapovat a zkoordinovat dobrovolnou činnost a 
služby všech, kdo se chtějí aktivně zapojovat do 
života farnosti.  
 Vyplněných dotazníků se ve farní kanceláři 
sešlo celkem 67. Všem, kdo formulář odevzdali, 
patří velký dík. Neznamená to ovšem, že by se od 
nynějška dobrovolná služba ve farnosti týkala jen 
těchto „přihlášených“. Zapojit se samozřejmě může 
každý. Ideální cestou, jak se zapojit do některé 
služby, je oslovení jejího koordinátora.  
 Koordinátoři služeb byli stanoveni právě na 

základě sebraných dotazníků. Níže uvádíme jejich kontakty, aby se na ně mohli 
dobrovolníci obracet. Oni sami pak budou v různých situacích a potřebách oslovo-
vat ty, kdo jsou ochotni pomoci. 
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služba koordinátor telefon e-mail 

Lektorská služba František Malík 724 932 554 malikf@centrum.cz  

Přinášení  
obětních darů 

Marie Otradovcová 720 285 283 m.otradovcova@gmail.com 

Sbírka při mších  
u Sv. Jakuba 

Jan Čermák 777 932 624  cermakja@gmail.com  

Sbírka při mších  
u Sv. Barbory 

Jana Ehrhardtová 608 910 788 --- 

Ministranti Jaroslav Bouška 731 604 607 jaroslav.bouska@khfarnost.cz 

Přímluvy Vendula Otrubová 602 579 034 vaclava.otrubova@email.cz  

Chrámový sbor Michal Hanuš 737 103 804 michalhanus@centrum.cz  

Úklid Sv. Jakuba Anna Hylská 731 598 862 annahylska@seznam.cz  

Úklid Matky Boží Marie Macková 
732 682 658 
 

731 598 876 
macek.marie@seznam.cz  

Květinová výzdoba Zdena Hlavinková 731 604 149 zdehlav@seznam.cz  

Praní  
kostelního prádla 

Marie Cvešprová 739 156 358 marie.cvesprova@seznam.cz  

Příležitostné  
hlídání kostela 

Vojtěch Hylský 723 930 342 vojtahylsky@seznam.cz  

Stráž při adoraci Ladislav Vokoun 602 668 820 vokoun.ladislav@gmail.com 

Občerstvení Monika Trdličková 607 188 396 monicatrd@seznam.cz  

Technické práce Robert Otruba 731 598 877 robert.otruba@seznam.cz 

Programy pro děti Tereza Šedivcová 775 171 109 clovik@centrum.cz  

Farní knihovna Lucie Hrubá 739 029 618 lucetta@seznam.cz  

mailto:vaclava.otrubova@email.cz
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 Služba fotografování při farních akcích byla do seznamu doplněna až nyní. 
Ty, kteří by ji ve svém dotazníku byli bývali zaškrtli, prosíme, aby kontaktovali pří-
mo Cyrila Malíka.  
 Pokud nevíte, co si pod jednotlivými službami konkrétně představit, neváhej-
te se obrátit na jejich koordinátory. Službu modlitby její koordinátoři vysvětlují pří-
mo zde (ale v případě dotazů se na ně můžete obrátit jistě také). 

Vážení přátelé, 
 ve farním dotazníku se někteří z vás nabídli ke službě modlitby. Pan farář Jan 
Uhlíř nás požádal, abychom tuto službu koordinovali. 
 V kostelích sv. Jakuba, sv. Barbory a Matky Boží budou umístěny džbány, do 
kterých může kdokoliv vložit na lístku napsaný úmysl modlitby, ať už chvály, díku či 
prosby. Úkolem nás, koordinátorů, bude každý týden úmysly výjmout a poslat je 
zprávou SMS či e-mailem těm, kteří se pro tuto službu nabídli. Forma modlitby i 
čas, kdy se chceme na daný úmysl modlit, je na každém z nás. 
    Účelem této služby je, abychom věděli o našich potřebách či úmyslech a mohli je 
společně prostřednictvím modlitby sdílet. Je to určitá forma vzájemného obdaro-
vání. Pokud by se někdo chtěl dodatečně k této službě přihlásit, je možné nás kon-
taktovat na telefonu nebo e-mailu uvedeném v tabulce. 

služba koordinátor telefon e-mail 

Skládání Zpravodaje Kateřina Grenarová 733 624 786 katerina.grenarova@khfarnost.cz 

Návštěva nemocných Jan Ehrhardt 776 039 527 --- 

Modlitba  
za potřeby druhých 

Jiří a Zdena  
Hlavinkovi 

731 604 147 jiha2@email.cz  

Fotografování  
při akcích 

Cyril Malík 608 515 597 malikcyril@gmail.com  

Zdena a Jirka Hlavinkovi 

Aktuality a pozvánky 

Přednášky a besedy 
Zajímavých témat, o kterých se chceme něco dozvědět, je kolem nás mnoho. Bohu 
díky, je zde také celá řada zajímavých lidí, kteří o nich dokáží pou-
tavě hovořit. Jsou hosty naší Kavárny s překvapením, příležitost-
ně také jiných akcí. Přijměte tedy pozvání k besedám či před-
náškám, které se plánují na duben a květen. 
 Na středu 15. dubna přijal pozvání do Kavárny 
s překvapením kněz a také cestovatel P. Jan Linhart. Bude hovořit 
o své cestě po Etiopii, kde navštívil Simienské hory, hrad v Gon-
deru, jezero Tana, Aksúm a posvátné místo Lalibela, rezervace 
Senkele a Nechisar… K vyprávění budou připraveny také fotografie a samozřejmě 
vynikající občerstvení. Začne se jako obvykle v 19 hodin na arciděkanství. 
 Květnovou Kavárnu s překvapením obohatí svým vyprávěním cestovatelka 
Miluše Kinovičová, téma, o kterém bude hovořit, bude ještě upřesněno. 
 Mimo naši kavárnu budeme mít možnost vyslechnout povídání Karla Bejčka, 
který pracuje v Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Ve čtvrtek 23. dubna bude 
od 18 hodin hovořit o vztahu vědy a víry právě s ohledem na pozorování hvězdné 
oblohy. Místem konání jsou Vinné sklepy Kutná Hora v klášteře sv. Voršily. 
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 Speciálním hostem naší farnosti bude ve 
středu 6. května Mons. Václav Malý. V 18 hodin 
bude sloužit mši svatou v kostele sv. Jakuba. Od 19 
hodin bude v refektáři Jezuitské koleje (GASK) se 
zájemci hovořit o vztahu křesťanství a islámu, o 
možnostech a překážkách dialogu západní civiliza-
ce a muslimského světa a zejména o tom, jaké jsou 
zde výzvy pro nás, obyvatele střední Evropy. Jak 
můžeme přispět k řešení tam, kde tato témata bo-
lestivě zasahují do lidských životů? -red- 

Pouť za rodiny do Sudějova 
V pátek 1. května se uskuteční pouť farníků do nedalekého kostela sv. Anny 
v Sudějově. Letos to bude již počtvrté, kdy se budeme moct sejít na krásném pout-
ním místě ke společné modlitbě za rodiny, ale také k popovídání a sdílení, na které 
nám třeba po nedělních bohoslužbách nezbývá tolik času.  
 Na místo samé se můžeme dostat hned několika způsoby – pěšky, na kole, 
společným autobusem či vlastní dopravou. I samotná cesta může být příležitostí pro 
poznání se navzájem a osvěžení těla i ducha. Pro děti bude připraven program jak 
během liturgie, tak při odpoledním občerstvení.     

 Podrobný program:  
 7:30  sraz pro pěší u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – požehnání 
  Skupinu vede František Malík, tel.: 724 932 554. Trasa je dlouhá  
  22 km. Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus. 
 11:00  sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – požehnání  
  Skupinu vede p. Vokoun, tel.: 602 668 820. Vhodné pro cyklisty, kteří 
  ujedou 20 km tam i zpět. 
 12:45  odjezd autobusu 
  Autobus staví na zastávkách: Nová silnice (Centrum), U Billy u vcho- 
  du, U Divadla, U Avie, Na Karlově. Není nutné se zapisovat na žádný 
  seznam kvůli rezervaci místa. 
 13:30  modlitba růžence v kostele sv. Anny v Sudějově 
 14:00  mše svatá, po ní májová pobožnost se zasvěcením rodin Panně Marii 
  Přede mší svatou bude možné napsat prosby na lístečky a vhodit do  
  označené nádoby v kostele. Za tyto prosby bude sloužena mše svatá. 
 15:15  občerstvení a program pro děti 
 16:45  závěrečné požehnání v kostele 
 17:00  odjezd autobusu  
  Zastávky v Kutné Hoře autobus projede v opačném pořadí.   

 Abychom se na pouť dobře duchovně připravili, můžeme se připojit k novéně, 
kterou se budeme ve farnosti modlit týden před poutí.  Podílet na přípravách se mo-
hou také nadšenci do pečení, kteří jsou ochotní přispět ke společnému občerstvení. 
Připravené pohoštění můžete přinést na faru 1. května mezi 10:30 a 11:00, případně 
kontaktujte Moniku Trdličkovou (tel.: 607 188 396), která má koordinaci jídla na 
starost. 
 Udělejte si čas a pojďte s námi do Sudějova! Na viděnou se těší  
 Marie Knappová 

e-mail: m.knappova@gmail.com 
tel.: 777 253 783 
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čt 21. 05. 18:00 Malešov  

út 26. 05. 16:00 Třebonín 

út 26. 05. 17:00 Křesetice 

út 26. 05. 18:00 Roztěž  

Májové pobožnosti 
 

V květnu se budou v na-
šich kostelích konat tra-
diční májové pobožnosti, 
modlitby k Panně Marii. 
V Kutné Hoře budou na-
vazovat na každou večer-
ní mši svatou, kromě 
těch čtvrtečních. Na ves-
nicích se budou májové 
pobožnosti konat podle 
rozpisu v tabulce. V úterý 
5. a 26. května (mše na 
Roztěži) v Kutné Hoře 
mše svaté nebudou. 

ne 03. 05. 11:00 Grunta 

út 05. 05. 16:00 Třebonín 

út 05. 05. 18:00 Roztěž  

út 12. 05. 16:00 Paběnice 

út 19. 05. 16:00 Hraběšín 

-red- 

Pozvánka na farní pouť seniorů po zajímavostech Vlašimska 
Milí přátelé, poutníci, naše farnost pořádá 22. května 2015 jarní farní pouť pro seni-
ory do kraje v okolí Vlašimi.  
 Den začneme v malebném poutním místě Hrádek u Vlašimi, kde bude mše 
svatá sloužena otcem Janem. Nejuctívanější na Hrádku je gotická socha trůnící 
Panny Marie s Ježíškem, která pochází ze 14. století. Skvost se stal cílem věřících 
prosebníků i ostatních návštěvníků.  
 Poté se přesuneme do vesničky Kondrac, kde budeme mít příležitost navštívit 
Farní muzeum ukrývající tři expozice. Jedna zachycuje život venkovských farářů na 
přelomu 19. a 20. století (pan farář měl v bytě i vlastní chlebovou pec), druhá se za-
bývá historií kondrackého kostela, třetí se věnuje pohřbívání. Po prohlídce se přesu-
neme do restaurace U Matoušků, která nám nabídne plno specialit, zvláště pak vý-
borný „nekonečný“ řízek. :-) Zároveň se nám naskytne možnost pohledu na bájnou 
horu Blaník a k tomu odborný výklad Járy Cimrmana k obyvatelům této hory.  
 Posledním místem našeho poutního zájezdu bude obec Pravonín, rodiště a 
místo posledního odpočinku P. Antonína Dudy; v kostele sv. Jana Křtitele se po-
modlíme růženec a zastavíme se u hrobu otce Antonína. Navštívíme také židovský 
hřbitov, kde jsou pochováni předkové hudebního skladatele Gustava Mahlera. 
 Odjezd z Kutné Hory je v 8 hodin ráno, předpokládaný příjezd v 16 hodin. 
Zájemci se mohou hlásit u Marie Cvešprové (e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz) 
nebo na seznamu v kutnohorských kostelích po Velikonocích. Cena poutního zájez-
du bude 150 Kč na osobu (doprava a vstup do muzea).  

Monika Trdličková 

Mistrovství světa juniorů v lovu kaprů  
Nedaleký rybník Katlov se v květnu stane dějištěm prvního ročníku světového šam-
pionátu dětí od 14 do 18 let v lovu kaprů (World Carp Classic Junior), kterého se 
zúčastní celkem patnáct tříčlenných týmů z celého světa. Pořadatelé, mezi nimiž je i 
český rybář a cestovatel Jakub Vágner, se rozhodli mistrovství slavnostně zahájit 
27. května v Kutné Hoře. Závodníci budou přivítáni zástupci Města a Kraje ve Vlaš-
ském dvoře, odkud půjdou průvodem do chrámu sv. Barbory. P. Jan Uhlíř jim zde 
přiblíží duchovní bohatství této památky a pro jejich úsilí v soutěži jim udělí požeh-
nání.  

-red- 
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Noc kostelů 
V minulých letech se chrámy a kostely naší farnosti na jednu noc proměnily 
v aktivní „přístavy“ poutníků a návštěvníků.  
 Letošní motto „Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota 
je jako světlo“ (Ž 139,12) nás oslovilo při sestavování programu a zaměřili jsme se 
na příběhy, ve kterých můžeme hledat světlo, ale nejedná se o světlo pozemské 
v podobě slunce či jiné energie, ale na světlo Boží. Tím nejkrásnějším odkazem na-
děje je příběh Oskar a růžová paní autora Eric-Emmanuela Schmitta, který vypráví 
o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho pečovatelky. Neúnavný rozumbra-
da, který zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou mož-
nost prožít si celý dlouhý lidský život. Od dětství, přes pubertu, první lásku, starosti 
dospělých a druhou mízu až po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se kterými se ne-
chce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje ve svých dopisech Pánu Bohu. Před-
stavení bude v podání dvojice Jan Sklenář a Martina Eliášová, členů Klicperova 
divadla v Hradci Králové. Dějištěm se stane kostel sv. Jakuba. 
 Program v dalších kostelích se stále tvoří, ale již nyní vám můžeme nabíd-
nout přehled těch, které budou o letošní Noci kostelů, v pátek 27. května, otevřeny. 
Kromě již zmíněného Sv. Jakuba, to bude také Sv. Barbora, kaple Božího těla, kos-
tel Matky Boží Na Náměti a Sv. Jan Nepomucký. V okolí budou přístupné kostely v 
Křeseticích a Paběnicích. Zvláštní pozvání platí do kostela sv. Václava v městysu 
Malešov, kde Michal Hanuš rozezní částečně zrekonstruované historické varhany, 
následně proběhne jejich komentovaná prohlídka. Varhanní hudba různých století 
zazní také v chrámu sv. Barbory. Kapli Božího těla rozezvučí renesanční hudba 
v podání pěveckého sboru Freetet, do kostela sv. Jana Nepomuckého nás přilákají 
tóny kytaristy Norbi Kovácse.  
 V rámci Noci kostelů 2015 budeme opět spolupracovat s církvemi regionu. 
Veškeré informace naleznete na stránkách www.nockostelu.cz a na letáčcích, které 
budou během měsíce května dostupné v našich kostelích. 

Monika Trdličková 

Ve školce jsme s dětmi netrpělivě vyhlíželi jaro. Zima nám moc příležitostí 
k zimním radovánkám nenadělila, o to větší radost jsme měli, když jsme při vycház-
ce objevili první sněženky. 
 Abychom předcházeli nachlazením a onemocněním dětí na přelomu zimy a 
jara, začali jsme s dětmi pravidelně navštěvovat solnou jeskyni. 
 S dětmi pravidelně navštěvujeme galerii GASK, kde pro ně paní lektorky mají 
připravený program. Ukáží dětem jedno výtvarné dílo a potom si děti zahrají na 
malíře, sochaře nebo ilustrátory. Nyní v galerii probíhá výstava ilustrátora Jiřího 
Šalamouna. Děti byly samy v centru dění, staly se 
z nich animátoři a tvořily příběh s Maxipsem Fí-
kem a jeho kamarádkou Ájou. 
 Nyní se připravujeme na velikonoční svát-
ky. S panem farářem jsme si prožili Poslední ve-
čeři Páně.  Děti se společně dělily o chléb a víno. 
V kostele Panny Marie Na Náměti jsme si také 
prošli křížovou cestu. Formou příběhů a dramati-
zace se děti seznamují s křesťanským obsahem 
Velikonoc. 
 Příběhy a pohádky nevyprávějí dětem pou-



 

  
07 

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Barbora Křivohlavá 

Přestože od vydání minulého Zpravodaje uběhl poměrně krátký čas, byl život na 
gymnáziu za tuto dobu naplněn mnoha událostmi. Na Popeleční středu, 18. února, 
byla v klášterním kostele slavena školní mše svatá, při které uděloval spirituál školy 
a celebrant mše P. Pavel Tobek popelec. O své zkušenosti ze studia na vysokých ško-
lách (ČVUT v Praze, lékařských fakult UK v Praze a v Plzni a filozofická fakulta 
v Olomouci) se přišlo se studenty nejvyšších ročníků podělit pět absolventů našeho 
gymnázia. Příjemná beseda se uskutečnila 13. února v aule školy. V první polovině 
února navštívila sexta Židovské vzdělávací centrum v Praze. 

Němečtí studenti z BIP Kreativitätsgymnasium v Lipsku oplatili návštěvu 
našich studentů a na týden zavítali do Kutné Hory. Bydleli v rodinách, účastnili se 
vyučování a absolvovali pestrý program, který byl pro ně ve škole i mimo ni zajištěn. 
Výměnné pobyty přispívají k motivaci studentů a prohlubují jejich zájem o cizí ja-
zyk. Obě strany se shodly na tom, že tato návštěva nebyla rozhodně poslední. Pro-
střednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet si vyvěšením tibetské vlajky 10. 
března naše škola připomněla 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Ti-
betu. O povstání, které bylo násilně potlačeno armádou ČLR a zemřel při něm téměř 
milion Tibeťanů, se studenty hovořili vyučující humanitních předmětů. Zdůraznili, 
že i když sami již žijeme dvacet pět let v demokratické společnosti, všude na světě 
tomu tak není a měli bychom si připomínat místa, kde jsou lidská práva hrubě poru-
šována. Jako každoročně navštívila třída kvinta ve třech dnech (rozdělená na tři 
menší skupiny) čáslavskou Diakonii, kde měla možnost uvidět náročnou a prospěš-
nou činnost tamních zaměstnanců, kteří poskytují péči, pomoc a podporu mentálně 
a tělesně postiženým lidem. Anglické představení v Salesiánském divadle v Praze 
zhlédla třída kvinta. 
 V únoru i březnu opět probíhaly soutěže a olympiády různých stupňů a naše 
studentky opět zaznamenaly výrazné úspěchy. V okresním kole konverzační soutěže 
v angličtině zvítězila Šárka Trusová z tercie a postoupila do krajského kola. Ve stejné 
kategorii obsadila Tereza Bártová z kvarty třetí místo. V nižší kategorii byla Salome 
Poživilová druhá. Adéla Marešová ze sexty se v okresním kole olympiády v českém 
jazyce umístila na třetím místě a postupuje také do krajského kola. Studenti soutěži-
li i ve sportu a i zde dosahovali velmi dobrých výsledků, chlapci z nižšího gymnázia 
skončili v tenisovém turnaji na prvním místě v okrese.  
 Letošní rok vyhlásilo UNESCO, jehož přidruženou školou naše gymnázium je, 
rokem světla. V rámci něj se uskutečnil ve škole od 16. do 20. března projekt Týden 
světla. „Světlo“ se v různých podobách objevilo více či méně ve všech předmětech – 
pochopitelně ve fyzice (optické jevy), v biologii (dvojlom světla, optické vlastnosti 
kamenů, etická a ekologická hlediska využití světla), chemii (fotoluminiscence – vliv 
světla na barevnost látek), ale i v křesťanské etice (světlo a temnota v Bibli, světlo a 
temnoty v mytologii, světlo v duši postižených). V cizích jazycích se probírala 
k tomuto tématu slovní zásoba, ve výtvarné a hudební výchově se hovořilo o tvorbě 
inspirované světlem. Vyvrcholením týdne byl 20. březen, kdy studenti vyslechli kon-

ze paní učitelky, ale do školky za dětmi přicházejí i babičky, aby dětem přečetly po-
hádku na usnutí a příběh z Bible při odpoledním odpočinku. Babičkám moc děkuje-
me za jejich krásné vyprávění pohádek a srdečně vítáme další babičky a dědečky, 
kteří mají chuť se s dětmi podělit o povídání a čtení příběhů. 
 V dubnu bude probíhat přijímací řízení pro školní rok 2014/2015, budeme 
přijímat osm nových dětí.  



 

  

Oblastní charita Kutná hora 
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Různé druhy dobrovolnictví 
Předjaří letošního roku bylo věnováno dobrovolnictví, jak si pravidelní čtenáři zpra-
vodaje jistě všimli. Mnozí též vyplnil svoji přihlášku k dobrovolné práci ve farnosti. 
Ukázalo, jak je pro mnohé z nás zcela přirozené přiložit ruku k dílu ve farní rodině.  
Vedle toho proběhla nevelká kampaň na podporu jiného druhu dobrovolnictví. A to 
dobrovolnictví v nemocnicích a domovech seniorů. Tento druh dobrovolné činnosti 
patří k nejtěžším.  
 Jednou z aktivit této kampaně byla i výstava fotoprojektu My realizovaná 
v Sankturinovském domě na přelomu února a března. Vernisáž výstavy proběhla za 
přítomnosti místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horské. 
Paní senátorka znovu připomněla, že dobrovolníci proměňují svět. Poděkování za 
pomoc s organizací této akce patří Evě Vaňkové a Karlu Koubskému, kteří senátor-
ku doprovázeli.  
 Výstavu navštívili i dvě třídy kutnohorské průmyslovky. Sedmnáctiletí stu-
denti možná poprvé slyšeli o tom, že někdo může dělat něco pro druhé bez nároku 
na honorář, jak je práce organizována a co to obnáší.  
 Další aktivitou byl i Kurz efektivní komunikace vedený Evou Bicanovou. Ob-
lastní charita tento kurz pořádá opakovaně, tentokrát po poměrně dlouhé době čtyř 
let. Letos se sešlo jedenáct lidí, z toho šest profesionálních pracovnic z Domova Bar-
bora, dvě ženy, které se sociální prací nemají mnoho společného, ale problematika 
je zajímala, a tři dobrovolnice – společnice (dvě z nich chodí k pacientům do ne-
mocnice, jedna k seniorům do Domova Barbora). Kurz přinesl nejen nové poznání 
jeho jednotlivým účastníkům, ale především společnou reflexi dobrovolnické praxe. 
Dal nové podněty i nám, kteří se o dobrovolníky staráme.  
 Stále máme co zlepšovat, aby služba byla radostnější a přínosnější pro všech-
ny zúčastněné. Uvítáme i další pomocníky.  

ABA terapie pro děti s handicapem a Česko svítí modře 
S velkou radostí vám chceme oznámit, že jsme uspěli ve druhé výzvě v rámci pro-
gramu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace a v navazujícím doplňko-
vém grantu s naším projektem ABA terapie v Centru Na Sioně. Projekt je podpo-
řen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů Evropského hospo-
dářského prostoru.    
 Projekt bude probíhat od začátku dubna 2015 do konce března 2016. Chceme 
v něm nabídnout rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním znevýhodněním, 
především autismem a dalšími vývojovými poruchami, moderní a účinnou metodu 
ABA terapie. Tím děti podpoříme, aby mohly být v budoucnu maximálním možným 
způsobem samostatné. V našem regionu není tento, ve světě s úspěchem používaný, 

cert skupiny Paprsky v kostele sv. Jakuba a následně pozorovali částečné zatmění  
Slunce. Studenti též pomáhali při zajištění akce Rovnodennost v katedrále – pozoro-
vání přechodu slunečního paprsku přes oltář katedrály Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Jana Křtitele v Sedlci.  
 Také letos nás potěšil zájem uchazečů o naši školu, obdrželi jsme 67 přihlášek 
ke studiu, z nichž vyplývá, že je naše gymnázium prioritou pro 48 uchazečů. Je mož-
né podat přihlášky na dvě školy a do školy uvedené v přihlášce na prvním místě je 
uchazeč pozván k přijímacím zkouškám. Ty proběhnou 16. dubna 2015. 

Stanislava Lisková 

Marie Macková 
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Adorace 
V sobotu 21. února se v kapli Božího těla sešli farníci a někteří mladí, aby při adoraci 
mohli chválit Pána. Modlitbou provázel P. Filip Foltán a hudebně ji doprovázela 
mládežnická schola s paní profesorkou Lucií Čechalovou. Nejen díky krásným a ne-
všedním prostorám kaple Božího těla byla tato adorace pro všechny jistě krásným 
setkáním s naším Pánem. 
 
Soustředění Kutnohorské scholy KUSCHe 
O víkendu 20. - 22. března jsme jeli se scholou kutnohorské mládeže do Jeníkova u 
Hlinska. Společně jsme tam zpívali, pilně cvičili na mše, duchovně se posilovali. 

Zabývali jsme se naším obdarováním a 
našimi handicapy. V sobotu, když za 
námi přijeli P. Foltán s P. Jägerem, 
jsme šli na celé odpoledne na výlet po 
okolních lesích. Největší úspěch však 
stejně mělo místní dětské hřiště, kde 
jsme „odpočívali“ každou volnou chví-
li. :-) Celý víkend, krásně odpočinkový, 
jsme si všichni moc užili. :-) 

Lída Cinerová 

způsob práce dostupný. Projekt vzdělá pracovníky, kteří budou předávat dovednosti 
rodičům. Zároveň připraví manuál, který bude o ABA metodě a s ní spojených služ-
bách informovat odbornou veřejnost. Informování a spolupráci mezi organizacemi 
napomůže návazná odborná konference. 
 Zahájením tohoto projektu a také besedami a přednáškami na téma autismus 
a rodina se chceme připojit ke kampani Česko svítí modře. Ta bude zahájena 2. dub-

na, který je vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potr-
vá až do konce měsíce. Jejím cílem je podpořit povědomí o autismu a porozumění 
lidem, kteří jím trpí. Každé 80. dítě se rodí s tímto handicapem, v České republice 
žije s autismem na sto tisíc občanů, na celém světě je to pak až sedmdesát milionů 
lidí. Modrá barva je barvou komunikace, která představuje pro osoby s autismem 
jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu.  
 „Dítě nebo člověk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe časoprostorové 
vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí tzv. sociální dyslexií. Protože se nedokáže 
vcítit do druhých, nechápe ani, jak a proč s ostatními komunikovat. Selhává 
v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Jeho vývoj je tím vý-
razně narušen. Nechápe sociální interakce i pochvalu, proto selhává v motivaci 
k učení se novým věcem. Z toho plyne problémové chování. Takový člověk prožívá 
mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáže překonat,“ říká k této proble-
matice Romana Straussová z pražského Centra terapie autismu. 
 Více informací o kampani najdete na www.nadejeproautismus.cz nebo na 
Facebooku. 

Markéta Sieglová 
Oblastní charita KH, Středisko Na Sioně 
e-mail: sieglova.ranapecekh@seznam.cz 

tel.: 731 598 866 

http://www.nadejeproautismus.cz


 

  

Duchovní obnova v Králíkách 

Jmenuji se Vladimír Strnad a jsem katechumen. V rámci přípravy na křest jsem měl 
možnost se účastnit víkendové duchovní obnovy pro muže na Hoře Matky Boží 
v Králíkách. Je mi ctí se s vámi podělit o pocity a zážitky z této duchovní obnovy. 

Pro mne to byla první duchovní obnova, a tak jsem byl plný očekávání a 
trochu i obav, které plynuly nejen z cesty na neznámé místo, ale i z respektu vůči 
zkušenějším farníkům (prostě jsem to ostatním nechtěl zkazit). 

Páteční příjezd na toto malebné místo v sousedství horského masívu Králic-
kého Sněžníku byl pro mne prvním zážitkem. Navíc pohled na hornatou a zasněže-
nou a krajinu je pro Kutnohoráka v tomto roce obzvlášť potěšující. První obavy 
z neznámého místa se rozplynuly hned při úvodním přivítání ze strany jak P. Uhlíře, 
tak i P. Moravce. Uvítání bylo obohaceno o vyprávění z historie tohoto poutního 
místa a klášterního kostela. Poté už stačilo se jenom navzájem představit 
s ostatními farníky. Z přivítání a navozené atmosféry hned bylo jasné, že to bude 
příjemný víkend ve společnosti Trojjediného Boha. 

První večer byl okořeněn promítáním filmu Gran Torino s Clintem Eastwo-
odem v hlavní roli. Silný příběh starého muže tematicky zapadal do osnovy duchov-
ního zamyšlení nad otázkou vztahu člověka k Bohu i přes všechny nepřízně života. 
Poslední obavy (ze zimy) byly „rozmrazeny“ příjemně vytopeným klášterem a naši-
mi sice skromnými, ale útulnými pokoji. 

Nejvíce jsem se těšil na sobotu, kdy byla na programu duchovní obnovy pro 
mne spousta nepoznaných modliteb. Jednalo se o ranní chvály a adoraci před Svá-
tostí oltářní. Vše probíhalo v klášterní kapli a P. Uhlíř s ostatními farníky nás kate-
chumeny trpělivě provázeli modlitbou. Krásný kytarový doprovod v podání Jiřího 
Vaňka v prostoru s výbornou akustikou ještě podtrhl sílu Ducha svatého. Vůbec nej-
těžší pro mě bylo sám a nahlas upřímně promlouvat k Bohu. Pochopil jsem však, že 
to je vlastně účel naší duchovní obnovy. Také první dopolední přednáška P. Uhlíře 
směřovala k promýšlení našeho vztahu k Ježíši Kristu, a k tomu nejcennějšímu, co 
od něj máme. Máme se učit „poznávat jeho lásku, umět jí přijímat a vracet“. 

Dalším zážitkem byl sobotní oběd. Oceňuji výborně připravený a chutný 
guláš od pana Svobody, ten prý je stále nejlepší. A ještě více sehranost kamarádů, 
jak při přípravě jídla, tak i při závěrečném úklidu. Bylo vidět, že to není jejich první 
„obnova“. Jejich spolupráci v kuchyni by obdivovala kdejaká zkušená hospodyňka. 

Po vydatném obědě byl v programu volný čas. Někteří ho využili sportem, 
procházkou po krásném okolí nebo odpočinkem. Poté jsme usedli k druhému dílu 
přednášky, při níž se nám svěřil pan Pospíšil se svým životním příběhem. Vyprávěl, 
jak měl díky zdravotním komplikacím možnost dotknout se Božího tajemství na 
hranicí života a smrti. V jeho vyprávění bylo tolik upřímnosti a pozitivních signálů, 
že to muselo zanechat stopy v každém z nás. Navíc po tom, co se jeho zdravotní stav 
zlepšil, se pan Pospíšil vydal na pěší pouť do Říma a do Santiago de Compostela, což 
je zkrátka obdivuhodné. Večer završený adorací v klášterním kapli provázela vzá-
jemná modlitba za naše prosby a přání.  

A už tu byla neděle. Po snídani a ranních chválách jsme si „dopřáli“ nedělní 
mši svatou v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Plni Božího slova jsme se 
poklonili Ježíši Kristu a poděkovali za jeho působení a za krásný víkend. Přes chlad-
né podmínky v kostele jsme setrvali až do pravidelného poutního vystavení milost-
ného obrazu Panny Marie Sněžné. Závěrečný oběd už se nesl v duchu diskuze nad 
zážitky a po rozhovoru s P. Moravcem jsme se chystali na odjezd domů, ke svým 
blízkým a rodinám. 

Co říci závěrem? Odnáším si spoustu nezapomenutelných pocitů a zážitků 
ze společenství moudrých lidí. Spoustu ponaučení a rad, jak se starat o svůj vztah 
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Evo, mohla by ses, prosím, krátce 
představit? Odkud jsi, jaké je tvé 
povolání, čemu se věnuješ…? 
Narodila jsem se v Kutné Hoře a tady 
také žiji. Povoláním jsem zdravotní sest-
ra, pracuji na plicním oddělení 
v nemocnici v Kutné Hoře. Jsem vdaná, 
s manželem máme tři děti, dvě jsou již 
dospělé a doma nám zůstal letos prvňák 
Honzík. Jestli se ptáš, čemu se věnuji 
právě teď, tak pletu čtverce pro Afriku a 
připravuji se na křest. Kromě Pána Bo-
ha a své rodiny mám ráda knížky, pěkné 
filmy, květiny, ruční práce, práci s kera-
mickou hlínou a lidi. 

 
Jaká byla tvá cesta k víře?  
Musím říci, že byla dlouhá, měla jsem 
období, kdy jsem svou víru hledala, 
a pak zase období útlumu. Odpovědi 
jsem hledala v knížkách, ale i v přírodě a 
v lidských osudech. A tak jsem postupně 
došla k přesvědčení, že se chci stát křes-
ťanem. 
 
 

Většina z nás, kdo chodíme do 
kostela, byla pokřtěna v dětství. 
Víra je pro nás tak trochu samo-
zřejmou součástí života a neumí-
me si dost dobře představit, co 
všechno takové rozhodnutí pro ni 
v dospělosti obnáší. Co pro tebe 
bylo v tomto ohledu nejtěžší?  
Pro mě bylo asi nejtěžší udělat ten první 
krok a zaklepat na dveře fary s obavou, 
že mi nebude otevřeno. Ale ty dveře se 
otevřely dokořán… A mě to moc po-
vzbudilo. 
 
I když se o naší zemi říká, že je 
plná ateistů, většina lidí i tady 
nějakým způsobem věří. Bůh je 
pro ně však často někým nebo ně-
čím neurčitým nebo vzdáleným. 
Křesťanství je o víře v Boha, který 
se stal člověkem. Bylo pro tebe 
těžké přijmout víru v Ježíše Kris-
ta?  
V době, kdy jsem udělala ten první krok, 
jsem byla už rozhodnutá dát se pokřtít, 
takže to pro mě tak těžké nebylo. Věděla  

Rozhovor s Evou Kurcovou 

O letošních Velikonocích v našem far-
ním společenství přivítáme sedm no-
vých křesťanů: Viktora Darebného, Lu-
boše Hylského, Roberta Krejčího, Evu 
Kurcovou, Evu Lebedovou, Vladimíra 
Strnada a Martinu Vokounovou. Na 
přijetí svátostí se připravovali zhruba 
rok. Šest z nich bude pokřtěno o veliko-
noční vigilii, Martina Vokounová přijme 
svátost křtu o něco později, v sobotu 18. 
dubna. Jednu z katechumenů, Evu Kur-
covou, jsme požádali o rozhovor. 

k Bohu, ale i k ostatním lidem. Nikdy nešidit modlitbu. Umět se ztišit a udělat si čas 
pro našeho Pána. Také musím poděkovat všem za přístup k nám, katechumenům. 
Děkuji P. Uhlíři za jeho trpělivost a snahu vše správně vysvětlit. Děkuji bratřím, že 
nám odpustili ty drobné nepřesnosti při modlitbách, a hlavně za výbornou přípravu 
a organizaci celého duchovního víkendu. Děkuji za krásný zážitek a těším se na další 
setkání. 

 Vladimír Strnad 



 

  

Díky za rozhovor. Ať tobě i ostatním, 
kdo letos přijmou křest, Pán Bůh žehná 
a dává vám sílu jít dál po cestě, pro 
kterou jste se rozhodli. 

Kateřina Grenarová 
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jsem, kdo je Ježíš Kristus a že zemřel na 
kříži, ale úplný dopad té oběti jsem za-
čala chápat až po absolvování kurzů Al-
fa. 
 
Jakou roli sehrály kurzy Alfa při 
tvé cestě víry? 
Velmi zásadní. Dodnes si pamatuji, že 
to byla třetí přednáška, která na mě nej-
více zapůsobila. Byla právě o Ježíšově 
ukřižování. Na Alfě jsem se dozvěděla, 
jak číst Písmo svaté, jak se modlit. Se-
tkala jsem se tam s lidmi, kteří víru te-
prve hledají, ale také s věřícími. Chci 
poděkovat všem, kteří se na organizaci 
kurzů podílejí. Možná si ani nejsou vě-
domi, jakou dobrou věc pro nás dělají. 
 
Na podzim jsi začala chodit do 
farního sboru, chystala jsi občer-
stvení pro kurzy Alfa a další akce. 
Co pro tebe bylo důležité, aby ses 
takto rychle aktivně zapojila do 
života farnosti? 
Důležité bylo hlavně to, že mě společen-
ství nechalo zapojit se. Přijde mi, že je-
nom vracím to, co bylo od druhých dáno 
mě. A co se týká farního sboru, to je pro 
mě radost. 

 
Tvá příprava na křest byla a je 
poměrně dlouhým a také pestrým 
obdobím. Kromě pravidelných 
setkání nad katechismem ses zú-
častnila duchovních obnov, setka-
la ses spolu s ostatními katechu-
meny s otcem biskupem, psali jste 
mu dopis, příprava vrcholí litur-
gickými obřady, kterých se účast-
níš v postní době. Jak to všechno 
prožíváš? Co pro tebe bude nej-
hezčí vzpomínkou? 
Je to pravda, prožívám velmi pestré ob-
dobí, a jsem za to vděčná. Dala jsem si 
za cíl být pokřtěna, blížím se k tomu cíli 
a zároveň vím, že je to nový začátek. 
Jsem spíš introvert, a kdyby mi někdo 
před dvěma roky řekl, že se jako kate-
chumen, budu představovat před celým 

kostelem, že budu představena otci bis-
kupovi a budu mu psát dopis a že po 
dvaceti sedmi letech manželství si řeknu 
se svým manželem znovu „ano“ před 
oltářem, tak bych asi jen nevěřícně 
kroutila hlavou. Děkuji Pánu za ten dar, 
že všechno tohle mohu prožívat, že 
mám skvělou rodinu a kolem sebe úžas-
né lidi, ať už ve společenství nebo v za-
městnání. Nejhezčí vzpomínkou je pro 
mě asi přijetí nás katechumenek na du-
chovní obnově ve Slavoňově. Ta je nej-
čerstvější, jinak je jich daleko více. 
 
Změnil se nějak během toho roku 
příprav na křest tvůj život? 
Můj život se změnil především v du-
chovní rovině, je barevnější, dostal tro-
chu jiný rozměr, který mě obohatil. Víra 
v Ježíše Krista je pro mě pevným bo-
dem, kterého se mohu chytit, bude tady 
pro mě vždy. To vědomí mě posiluje. 
 
Jaké sis vybrala křestní jméno a 
proč? 
Vybrala jsem si jméno Marie Magdale-
na. Je to žena, která uvěřila v Ježíše a 
následovala ho a jako jedna z mála ho 
doprovázela i ke kříži a byla přítomna 
jeho ukřižování. Ona také přišla k jeho, 
už prázdnému, hrobu a zvěstovala Ježí-
šovo zmrtvýchvstání. 

 
Co očekáváš od církve? A co oče-
káváš od našeho konkrétního 
společenství?  
Církev je dědictví, které nám tady na 
zemi Ježíš Kristus zanechal, a od toho se 
odvíjí očekávání, že nás dobře povede, 
aby Ježíšův odkaz byl stále živý. Od far-
ního společenství očekávám, že se i já 
budu moci nadále účastnit jeho života. 
A to budu dělat velmi ráda. 
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Velký pátek 

Zelený čtvrtek 

Velikonoční vymalovánky 

Zkus najít v Bibli úryvky, které vypráví o událostech na obrázcích. Pomohou ti 
odkazy, ale jistě můžeš o pomoc poprosit i rodiče, babičku nebo dědečka. Obrázky 
hezky vybarvi. 

J 13,3-5 

Lk 23,27 



 

  

Kalendář akcí 

čt 02. 04. Zelený čtvrtek (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

pá 03. 04. Velký pátek (16:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 04. 04. 
Modlitba breviáře a obřad Effatha pro katechumeny  
(8:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 04. 04. Kostel sv. Jakuba otevřen k modlitbě (8:00 – 16:00) 

so 04. 04. Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec) 

so 04. 04. Velikonoční vigilie (20:00 – kostel sv. Jakuba) 

ne 05. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (9:00 – chrám sv. Barbory) 

ne 05. 04. Schůzka Concordie – barvení vajec (17:00 – fara Sedlec) 

po 06. 04. 
Sedlecká pouť – hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, kazatel 
P. Jaroslav Brož (18:00 – Sedlec) 

st 08. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

so 11. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 11. 04. Společenství starší mládeže 

ne 12. 04. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

út 14. 04. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

st 15. 04. Adorace pod vedením seniorů (16:00 – kostel Nejsv. Trojice) 

st 15. 04. 
Kavárna s překvapením – P. Jan Linhart: Etiopie  
(19:00 – arciděkanství) 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mt 28,1-7 
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so 18. 04. Vikariátní setkání mládeže (17:00 – Čáslav) 

st 22. 04. 
Mše svatá v kostele Matky Boží (18:00)  
z důvodu natáčení u kostela sv. Jakuba a arciděkanství 

st 22. 04. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

čt 23. 04. 
Karel Bejček v cyklu Věda a víra: Pohled na hvězdnou oblohu  
(18:00 - Vinné sklepy Kutná Hora, klášter sv. Voršily) 

pá 24. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

pá 24. 04. Adorace za rodiny (21:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 25. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 25. 04. 
Diecézní svatovojtěšská pouť na Libici.  
Mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Kajnek (10:00) 

so 25. 04. Společenství starší mládeže 

so 25. 04. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

ne 26. 04. Sbírka na kněžský seminář 

pá 01. 05. Pouť rodin do Sudějova (viz str. 04) 

    Májové pobožnosti (viz str. 05) 

ne 03. 05. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

st 06. 05. 
Mše svatá a beseda s Mons. Václavem Malým  
(18:00 – kostel sv. Jakuba, 19:00 – GASK) (viz str. 03 - 04) 

čt 07. 05. 
Koncert v chrámu sv. Barbory k 70. výročí  
ukončení 2. světové války (19:00) 

  07. – 10. 05. Poutní zájezd do Polska 

pá 08. – 10. 05. Víkendové setkání staršího společenství mládeže na Vesmíru 

ne 10. 05. Pouť v Hraběšíně (10:30) 

út 12. 05. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

st 13. 05. 
Modlitba za Církevní mateřskou školu sv. Jakuba  
(20:30 – kostel sv. Jakuba) 

čt 14. 05. Koncert ZUŠ v kostele Matky Boží (19:00) 

pá 15. 05. Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého (18:00) 

pá 15. 05. Adorace za rodiny (21:00 – kostel sv. Jakuba) 

ne 17. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně (nedělní pořad bohoslužeb) 

ne 17. 05. Sbírka na diecézní charitu 

ne 17. 05. Pouť v Souňově (10:30) 

ne 17. 05. Pouť v Bahně (15:00) 

út 19. 05. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 15 



 

  

Uzávěrka dalšího čísla je 31. 05. 2015. 
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st 20. 05. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

pá 22. 05. Pouť seniorů na Vlašimsko (viz str. 05) 

pá 22. 05. Adorace pod vedením mužů (20:00 – kostel v Klukách) 

so 23. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 23. 05. 
Koncert Kutnohorského komorního orchestru  
v kostele v Nové Lhotě (16:00) 

so 23. 05. Společenství starší mládeže 

ne 24. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého (nedělní pořad bohoslužeb) 

ne 24. 05. Posvícení v Gruntě (11:00) 

ne 24. 05. 
Koncert Kutnohorského komorního orchestru  
v kostele Matky Boží (16:00) 

st 27. 05. 
Zahájení juniorského mistrovství světa v lovu kaprů (průvod 
ke Sv. Barboře vyjde v 18:00 z Vlašského dvora) (viz str. 05) 

pá 29. 05. Noc kostelů (viz str. 06) 

so 30. 05. Cyklopouť mládeže do Roztěže 

ne 31. 05. Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (11:00) 

út 02. 06. Pastorační rada farnosti (18:30 – arciděkanství) 

st 03. 06. 
Jarní koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel M. Boží), 
výtěžek ze vstupného bude věnován uprchlíkům 

pá 05. 06. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 06. 06. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 06. 06. Společenství starší mládeže 

so 06. – 13. 06. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 

ne 07. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (9:00 – chrám sv. Barbory) 

ne 07. 06. Sbírka na Národní eucharistický kongres 

ne 07. 06. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

pá 12. 06. Poutní mše svatá v klášterním kostele (18:00) 

so 20. 06. Společenství starší mládeže 

ne 21. 06. Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory) 


