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Milí farníci, 
v posledních týdnech jsme všichni konfrontováni s problémem uprchlíků, kteří při-
cházejí do Evropy. V médiích sledujeme záběry lidí na útěku, bezradnost politiků, 
nasloucháme vyjádření Svatého otce či biskupů, máme obavy, že se proudy cizinců 
nikdy nezastaví, bojíme se, že nebudeme schopni se o tolik lidí zodpovědně posta-
rat... Možná nás i napadne, a je to dobře, jaký díl viny na celé situaci neseme my, 
Evropané či Češi. Co když se nám v posledních letech ekonomicky dařilo právě pro-
to, že jsme vyzbrojovali státy a skupiny, které dnes mezi sebou válčí? Co když jsme 
dlouhodobě zavírali oči před problémy přímořských států, odmítali jim pomoci, 
a teď čelíme důsledkům této vlastní lhostejnosti? 
 Stále dostávám stejnou otázku: „Bojíte se uprchlíků, kteří změní tvář Evro-
py?“ Možná nejsem schopen všechny důsledky této situace dohlédnout. Možná si je 
nechci nebo nedokáži připustit. V každém případě ale vím, že se bojím něčeho úplně 
jiného než uprchlíků. Bojím se, abychom my, křesťané, v této situaci obstáli. Není 
samozřejmě možné v Evropě přijmout všech-
ny lidi ze Sýrie či Afriky. Ale bojím se toho, že 
se necháme zaslepit strachem a hněvem vůči 
někomu, koho vlastně neznáme. A že proto 
přehlédneme moudré vedení Ducha svatého. 
Věřím, že nás Ježíš neopustí, a věřím, že touží, 
abychom všichni mohli pokojně žít. Proto 
mám obavy, abychom nepřeslechli jeho závaž-
né napomenutí či radu: „Kdo by chtěl svůj 
život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život 
pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si 
ho“ (Mk 8,35). 
 Již několik nedělí čteme při liturgii 
úryvky z listu sv. Jakuba. Dnes nám říká zají-
mavou větu: „Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek“ (Jak 3,16). Na 
jiném místě nám připomíná, že „lidským hněvem spravedlnost Boží neprosa-
díš“ (Jak 1,20). Svatý Jakub nám však také ukazuje cestu, jak se otevřít pro moudré 
řešení: „Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedl-
nost“ (Jak 3,18). Pokud nám opravdu jde o spravedlnost, musíme mít pokojné srd-
ce, které se nenechá ovládat strachem či hněvem. Jenom tak dojdeme k opravdové 
Boží moudrosti, která je „čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná dobrých 
skutků“ (Jak 3,17). 
 Tento text píši v den památky sv. Ludmily. V nejstarší homilii o této světici 
mě zaujala věta: „Horlivě také konala skutky milosrdenství: pohostinně přijímala 
znavené pocestné, ujímala se trpících, ochotně udílela almužny…“ Modleme se za 
sebe i za naše politiky, abychom hledali moudré, zodpovědné a evangelijní řešení 
situace a abychom byli schopni navázat na odkaz našich velkých světců.  
 Ze srdce žehná a sám o pokoj a moudrost prosí 

P. Jan Uhlíř 



 

  

Mít přehled 
Nikdo nepochybuje o tom, že uprchlická vlna je 
žhavým tématem. Ne všichni si ale uvědomují, 
kolik aktivit už v naší farnosti (diecézi, zemi…)
probíhá, aby se tuto situaci podařilo zvládnout se 
ctí. Nestojíme s rukama v kapsách, a já si dovolím 
na tomto místě uvést malou rekapitulaci:  

 Loni jsme se odhodlali pomoci věnováním vá-
nočního vstupného z kostelů v Kutné Hoře  na 
podporu charitních aktivit přímo v místech 
konfliktu. 

 Máme za sebou dvě přednášky, jejichž cílem 
bylo zprostředkovat informace  k lepšímu poro-
zumění světu lidí, kteří utíkají do Evropy: 
v květnu s námi hovořil otec biskup Václav Ma-
lý, v červenci  seminarista Lukáš Nosek. 

 Ve farním zpravodaji byly tomuto tématu věno-
vány už dva články, druhý z nich vyčísloval po-
moc, kterou poskytla Charita ČR.  

 V červnovém čísle diecézního časopisu Adal-
bert (dříve IKD), konkrétně v charitních lis-
tech, popisuje Jana Karasová,  jak vypadá po-
moc Diecézní charity Hradec Králové cizincům 
ze třetích zemí. 

 Někteří z nás se individuálně připojili k inicia-
tivě Generace 21, která spolupracuje i s Českou 
biskupskou konferencí v souvislosti s přípravou 
na přijetí křesťanských uprchlíků. 
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Uprchlická krize 

 Přesto přese všechno nejsme vždy schopni 
ubránit se strachu z přílivu cizinců, z přílivu, který 
jsme ještě nezažili. Nikdo z nás nemůže vyloučit 

situaci, že se jednou s člověkem utíkajícím z válečných konfliktů setká tváří v tvář, 
a přitom můžeme jen těžko odhadnout, jak budeme v takové situaci reagovat. 
Vždycky, když nás něco trápí, je dobré, že o tom můžeme mluvit. V případě, že na-
stane konkrétní situace, ke které se budeme muset postavit čelem, je tak větší  před-
poklad, že se podaří najít v rámci možností dobré řešení. 
 Je důležité se zajímat, alespoň tušit, kam se obrátit. Nežijeme ve vzducho-
prázdnu, ale ve společnosti, která si závažnost situace uvědomuje a snaží se vytvářet 
mechanismy k jejímu řešení, nebo alespoň usnadnění. Všichni bychom si přáli klid 
a bezpečí. Válečný konflikt a migrační vlnu nikdo nevymyslel, je to jev, se kterým se 
musíme vypořádat. Protože je opravdu těžké vyznat se ve změti mediálních zpráv a 
reakcí na sociálních sítích, není od věci znát alespoň některé organizace, které se 
touto problematikou profesionálně zabývají a poskytují ověřené a spolehlivé infor-
mace. Tady jsou některé tipy: 

 Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz/migrace)  

 Pomoc pro uprchlíky, w ebová stránka s přehledem  m ožností, jak se 
zapojit (www.pomocuprchlikum.cz), 

http://www.mvcr.cz/migrace
http://www.pomocuprchlikum.cz/
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 Nadační fond Generace 21 (www.gen21.cz), 

 Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, provozované Diecéz-
ní charitou Hradec Králové  (www.cizincihradec.cz), 

 Centrum pro integraci cizinců (www.cicpraha.org), jedna z kanceláří sídlí 
v prvním patře budovy na adrese Zahradní 46, Kolín, tel.: 312 310 322 nebo 774 
866 838. 

Marie Macková (redakčně upraveno) 

Co dále chystá naše farnost 
Česká biskupská konference vydala v srpnu prohlášení, ve kterém vyzvala k solida-
ritě s uprchlíky a nabídla státu spolupráci při řešení krizové situace. Ve čtvrtek 
10. září na toto své prohlášení navázala „aktualizací“, která již obsahuje konkrétní 
výzvy a kroky. Biskup Václav Malý byl jmenován morálním garantem ČBK pro 
uprchlíky z krizových oblastí. Charita ČR byla pověřena prací na registračním webu, 
kde budou shromažďovány nabídky pomoci (má být spuštěn nejpozději 24. září). 
 Rádi bychom v duchu postoje, který zaujala česká církev, jednali i na úrovni 
naší farnosti. Koncem srpna byla proto svolána malá pracovní skupina lidí z našeho 
společenství, kteří mají díky své práci v charitě či 
svému „volnočasovému“ zájmu o tuto problemati-
ku určitý přehled a zároveň vyjádřili svou vůli se 
aktivně podílet na pomoci těm, kteří se pod tlakem 
ohrožení vydali na cestu ze svých domovů. Tato 
skupina dospěla k závěru, že základním předpo-
kladem naší pomoci je postoj otevřenosti a ochoty 
zbavovat se předsudků a strachu z neznáma. Kro-
mě toho, že budeme hledat konkrétní formu po-
moci těm , kdo jsou teprve na cestě (a na-
bídneme ji přes výše zmíněný registrační web Charity ČR), bylo navrženo, abychom 
se jako společenství setkali s cizinci, kteří v naší zemi již útočiště našli.  
 Farnost proto oslovila Integrační centrum pro cizince v Hradci Králové a na-
bídla jeho klientům návštěvu Kutné Hory. Termín byl stanoven na svatojakubské 
posvícení, tedy na neděli 18. října. Farnost se na tento den stane hostitelem uprchlí-
ků a dalších cizinců, kteří jsou momentálně ubytováni v pobytovém středisku v Kos-
telci nad Orlicí a čekají na vyřízení svých žádostí o mezinárodní ochranu, nebo již 
touto procedurou prošli, žijí v soukromí, ale nadále využívají dlouhodobějších slu-
žeb integračního centra. Výlet do Kutné Hory bude v integračním centru nabídnut 
jako jedna z možností, jak strávit volný den, teprve tedy uvidíme, kolik lidí o něj 
bude mít zájem a skutečně přijede.  
 Program začne v 9:00 posvícenskou bohoslužbou za účasti hostí. Po ní bude 
připraveno malé pohoštění a prostor k setkání na faře. Hostům krátce představíme 
naše město a farní společenství. Také budeme mít příležitost dozvědět se něco 
o nich: vyslechneme si příběhy těch, kteří budou mít odvahu se o ně se všemi podě-
lit. Na další část dne se rozdělíme do menších skupin tvořených napůl hosty a napůl 
námi, domácími. Myšlenka je taková, že například jedna místní rodina vytvoří sku-
pinu spolu s jednou rodinou cizinců. V tomto užším kroužku strávíme zhruba půl 
druhé hodiny, která bude v režii hostitelů - návštěvu je možné vzít na procházku po 
městě a po památkách, do přírody…, fantazii se meze nekladou. Vzhledem k tomu, 
že hradecké integrační centrum poskytuje velmi kvalitní služby :-), většina jeho kli-
entů je schopná se domluvit v češtině, takže budeme mít možnost si s hosty i popo-
vídat. Následovat bude pozdní oběd, ke kterému se všichni zúčastnění sejdou na 
jednom místě, buď na faře, nebo v nějaké vhodné restauraci. Program zakončíme 

http://www.gen21.cz/aktualni-informace/
http://www.cizincihradec.cz/
http://www.cicpraha.org/
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návštěvou chrámu sv. Barbory, kde bude pro hosty připravena krátká prohlídka 
s ukázkou hry na varhany.  
 Cílů této akce je několik. Zaprvé jde o to, nabídnout cizincům žijícím v Kos-
telci a Hradci zajímavý program a příjemné strávení volného dne. Druhým, hlubším 
smyslem je nabídka setkání s místními lidmi a kulturou, kterou se cizinci ve své 
snaze o integraci učí chápat. A za třetí, a to je možná nejdůležitější, má být tato akce 
připravována jako příležitost k rozšíření našich obzorů, jak kulturních, tak lidských. 
Máme příležitost potkat se s konkrétními lidmi, kteří přišli do naší země s nadějí na 
lepší život. Tuto naději mají společnou se zástupy, které nyní stojí na hranicích Ev-
ropy.  
 Věříme, že se zapojíme jako společenství, k čemuž máme jedinečnou příleži-
tost skrze svou modlitbu a účast na bohoslužbě, i jako jednotlivci, kteří připraví ob-
čerstvení na faře nebo se ujmou skupinek hostí uprostřed dne. Kdokoli by se chtěl 
konkrétně zapojit, může kontaktovat Katku Grenarovou na e-mailu kateri-
na.grenarova@khfarnost.cz nebo telefonu 733 624 786. 
 Ty, kdo by se chtěli do pomoci uprchlíkům zapojit konkrétně i v budoucnu, 
zveme 7. října v 19:00 na arciděkanství. Z Integračního centra pro cizince přijede 
jeho vedoucí Jan Kočí a vysvětlí nám všechny možné procesy a pravidla přijímání 
cizinců do České republiky, pom ůže nám  zor ientovat se v této proble-
matice tak, aby naše pomoc byla co nejefektivnější. 

-red- 

Nový kříž pro věž Svatého Jakuba 

V rámci probíhající rekonstrukce západního průčelí a věží farního kostela bude na 
vrchol severní věže osazen nový kříž, který bude zhotoven podle projektu architekta 

Norberta Schmidta. Popis kříže je sou-
částí ideového konceptu autora, který je 
mimo jiné podepsán pod návrhem nové 
schrány na ostatky P. Josefa Toufara: 
 „Nový kříž pro věž kostela sv. Ja-
kuba by měl podtrhnout církevní, kul-
turní a městotvorný význam této prvo-
řadé památky Kutné Hory. Jeho tvar je 
proto archetypální, nadčasový, sebejistě 
pevný, ale v materiálovém řešení a vý-
tvarném pojetí zároveň zpřítomňuje 
naši dynamickou současnost a její tech-
nické a umělecké možnosti.  
 Návrh sleduje radikální odhmot-
nění kříže, jeho proměnu v nástroj svět-
la. Půdorysný tvar jeho ramen je jemně 
symetricky zlomen mírně šikmými plo-
chami. Bok kříže si představuji z brou-
šené nerezi, největší sešikmené plochy 
na čelech z leštěné nerezi a samotný 
tenký kříž, který vznikne uprostřed, bu-
de pozlacen plátkovým zlatem. Tento 
tenký „vkreslený“ zlatý kříž bude vyrůs-
tat jako zhmotněný sluneční paprsek 
z historické kostelní báně. Z obou stran 
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Aktuality a pozvánky 

Přijetí do katechumenátu 
V neděli 13. září byli v kostele sv. Jakuba do katechumenátu přijati Martin Prokeš 
a Kristýna Drahotová z Kutné Hory, Eva Jiříková z Umonína, Monika Svobodová 
z Malešova a  Jaroslava Brunclíková z Čáslavi. Během podzimu se k nim přidají ješ-
tě  Monika Boržíková a Adam Katona z Kutné Hory. Někteří z katechumenů se 
účastnili kurzu Alfa, jiní se od jara setkávali na faře k hovorům o víře, aby se sezná-
mili se základy křesťanství, ujasnili si své motivace a mohli se rozhodnout zda chtějí 
pokračovat v přípravě na křest. 
 Od začátku září má společná příprava podobu pravidelných středečních  se-
tkání na faře. Katechumeny doprovázíme spolu s P. Zdeňkem Sedlákem a Kateřinou 
Šimkovou. Obřad přijetí do katechumenátu byl důležitým okamžikem na této cestě, 
protože pro katechumeny znamenal oficiální vstup do našeho společenství a posílil 
jejich vědomí, že mezi nás patří. Prosím, abychom se za ně modlili a využívali různé 
příležitosti k tomu, abychom jim projevili svůj zájem a nabídli pomoc a podporu.   

P. Jan Uhlíř 

Kavárna s překvapením 
Milí přátelé kavárníci, ve třech letech života většinou člověk poprvé vstupuje do spo-
lečenství ostatních vrstevníků zvaného mateřská školka. Naše Kavárna 
s překvapením letos slaví třetí narozeniny. Již tři roky do Kavárny vstupují poslu-
chači, a za tu dobu se vytvořilo krásné společenství nadšených posluchačů a diváků, 
kteří se každý měsíc nechají strhnout neobyčejným vyprávěním o putování po růz-
ných světadílech naší planety.  
 Také v roce 2015/2016 jsme pro vás přichystali zajímavé přednášky o zvycích, 
kulturách, architektuře a tajemstvích nejrůznějších obyvatel zeměkoule. Milí ná-
vštěvníci, jsme opravdu potěšeni, že máte o tato setkání zájem. Jménem celého rea-
lizačního týmu Kavárny s překvapením bych vám chtěla poděkovat za účast a záro-
veň vás pozvat na setkání v kavárně ve středu 23. září v 19 hodin. Překvapením bude 
farní pouť do jižního Polska, krom zhlédnutí neuvěřitelných scenérií a vyslechnutí 

bude kříž stejný. Přes svou jednoduchost bude působení kříže poměrně výrazné, 
neboť bude živě reagovat na pohyb oblohy a změn její světelné podoby. K večeru či 
při zamračeném počasí kříž ztěžkne. Zato při jasných, byť oblakově dramatických 
dnech se plně rozehraje jeho záření a bohaté reflexe oblohy. Očekávám, že přede-
vším při západech slunce se při pohledu od chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje 
kříž rozzáří do své nejelegantnější podoby. Nezanedbatelnou roli budou hrát i neče-
kané optické interference zlatých a stříbrných ploch. Potřebný výraz lze v noci ovliv-
nit umělým nasvícením.  
 Ve svém výtvarném výrazu se nový kříž řadí do dlouhé tradice křížů vítěz-
ných, zářících jako naděje a signum gloriae, jako crux gemmata nad celým městem.“ 

Prostředky na Obnovu a rehabilitaci kostela sv. Jakuba 
v Kutné Hoře – památce UNESCO jsou čerpány z Finanční-ho 
mechanismu  grantu Evropského hospodářského prostoru 
2009 – 2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné 
umění /Cultural Heritage and Contemporary Arts, prioritní 
oblast 16 Kulturní dědictví.  

-red- 
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Výuka náboženství 
Ve školním roce 2015/2016 bude probíhat výuka náboženství, podobně jako v mi-
nulých letech, každý čtvrtek v prostorách Cír-
kevního gymnázia v Kutné Hoře. Začátek hodi-
ny bude v 16:00, po ní následuje mše 
v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Konec bývá zhruba v 17:15. Katechety pro le-
tošní roky jsou v první a druhé třídě Petra Ku-
bošová, ve třetí třídě P. Zdeněk Sedlák a ve 
čtvrté a páté třídě Alena Pazderová.  

Kurz Alfa 
Přípravy na další kurz Alfa jsou v plném proudu, začne 1. října a potrvá do poloviny 
prosince. Kdo by chtěl přispět pomocí s občerstvením na některý z večerů, ať kon-
taktuje Zdenu Hlavinkovou (e-mail: zdenahlavinkova@centrum.cz, tel.: 731 604 
149). Již od 10. září se konají každý čtvrtek adorace, které budou provázet celý kurz. 
Kdo může slíbit svou účast na některé z nich a zajistit tak stráž před svatostánkem, 
může se zapsat do tabulky v kostele nebo se přihlásit u Ladislava Vokouna (e-mail: 
vokoun.ladislav@gmail.com, tel.: 602 668 820).  
 Kurz je určen všem, kdo se chtějí vzdělávat v křesťanské víře a jejích základ-
ních tématech, o těchto věcech hovořit a/nebo naslouchat druhým. Mohou se tedy 
přihlásit jak hledající, tak „celoživotně praktikující“ :-). Na stolcích v našich koste-
lích jsou k dispozici letáčky se základními informacemi, lze je použít také jako po-
zvánky pro sousedy, kolegy, příbuzné či přátele.  

zážitků z cesty budete mít možnost dozvědět se také příběh o zrodu titulu 
„Maršálka“ :-). Na 21. říjen připravujeme přednášku o norském souostroví Lofoty 
a na 18. listopad putování po Íránu. Obě tyto země jsou nevyčerpatelnou studnicí 
originalit a nevšedností. A po Novém roce se opět vydáme do exotičtějších částí svě-
ta. Těšíme se na viděnou! 

Monika Trdličková a kavárenský tým 

Alena Pazderová 

Palladium ve Svaté Barboře 
Při příležitosti slavnosti sv. Václava a svatováclavských slavností v Kutné Hoře bude 
o prodlouženém víkendu 26. - 28. září v chrámu sv. Barbory vystavena kopie Staro-
boleslavského palladia. Palladium pochází z roku 1708 a je součástí inventáře chrá-
mu. K vidění bude v kapli sv. Václava, kde bylo původně umístěno.  
 Chrám sv. Barbory bude po všechny tři dny otevřen od 9 do 18 hodin. Pro 
obyvatele Kutné Hory a blízkého okolí je vstup do chrámu zdarma (doporučujeme 
mít u sebe občanský průkaz nebo jiný doklad o místě bydliště). 

-red- 

-red- 

Modlitba za synodu o rodině 
Svatému otci Františkovi velmi leží na srdci biskupská synoda, která bude na svém 
třítýdenním zasedání (začíná 4. října) hovořit o rodině. Sám sepsal modlitbu za tuto 
synodu, předložil ji věřícím již v loňském roce a znovu ji doporučil během jedné 
z letošních generálních audiencí. Rodina je základním kamenem církve i celé společ-
nosti, přitom v dnešní době čelí mnoha ohrožením. Je proto důležité, aby církev 
o rodiny pečovala a vytvářela zdravé prostředí pro jejich život, který pak může být 
nosným pilířem celého lidského společenství. Spojme se proto v modlitbě za nad-
cházející synodu, nejen při bohoslužbách, ale i v soukromí. 



 

  

-red- 

Modlitba Svatého otce Františka za Synodu o rodině 
 

Ježíši, Maria a Josefe,  
ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky 
a na vás se s důvěrou obracíme.   

Svatá Nazaretská rodino,  
učiň i naše rodiny místy společenství 
a večeřadly modlitby,  
autentickými školami evangelia 
a malými domácími církvemi.  
 

Svatá Nazaretská rodino,  
kéž se už nikdy v žádné rodině  
nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, 
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, 
brzy pozná útěchu a uzdravení.  
 

Svatá Nazaretská rodino,  
kéž příští biskupská synoda  
dokáže ve všech vzkřísit vědomí posvátného 
a neporušitelného charakteru rodiny 
a její krásy v Božím plánu. 
 

Ježíši, Maria, Josefe,  
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 
 

Amen. 

Blížící se biskupské synodě je věnována celá rubrika textů na webu tisk.cirkev.cz 
(v levém menu hledejte Aktuální témata a pak Synoda o rodině 2014-2015). 

Národní eucharistický kongres 
Roční Národní eucharistický kongres vyvrcholí v půli října programem v moravské 
metropoli. Jak jsme informovali již v minulém čísle Zpravodaje, naše farnost chystá 
do Brna poutní zájezd.  
 Krásný podzimní den 17. října bude začínat na náměstí Svobody předprogra-
mem, který připravuje Biskupské gymnázium ze Žďáru nad Sázavou. V 10:30 bude 
zahájena hlavní mše svatá, celebrovat ji bude papežský legát kardinál Paul Cordes.  
Na mši svatou naváže eucharistický průvod z náměstí Svobody na Zelný trh, kde 
svátostné požehnání a společné agapé. Na odpoledne je připravena bohatá nabídka 
doprovodných programů, ze kterých si můžete vybrat na  dvojstraně.  
 Z Kutné Hory budeme odjíždět v 6:00 (od Billy), návrat se předpokládá 
kolem 20:30. Každý dostane vstupenku do určitého sektoru (věřící, ministranti, 
kněží). Cena je 200 Kč na osobu, děti a studenti mají cestu zdarma. Občerstvení na 
celý den si doporučujeme vzít s sebou. Přihlásit se můžete u Moniky Trdličkové  
(e-mail: monicatrd@seznam.cz) nebo na seznamu ve všech kostelích. Prosíme 
všechny účastníky, aby do seznamu uvedli svůj kontakt. 
 Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto 
případě tomu tak není. Národní eucharistický kongres je totiž záležitostí celé naší 
církve a je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharistii. Slavením spo-
lečné eucharistie směřujeme k obnově smlouvy člověka s Bohem. 
 Na společné zakončení Národního eucharistického kongresu 2015 se těší  

Monika Trdličková a realizační tým 
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Název 

Muzikál Gedeón: příběh o starozákonním soudci, kterého povolal Hospodin 
k vysvobození Izraele z rukou midjanských kmenů 

Pašijová hra: příběh o utrpení, o moci a bezmoci, strachu a odvaze, ale především o 
naději (slovo, hudba, herectví) 

Setkání ministrantů a těch, kteří je vedou: přednášky Jak má ministrant prožívat 
mši svatou, a to nejen v kostele a Jak vést ministranty 

Vyslanci eucharistie: děti a mládež z českobudějovické a královéhradecké diecéze 
(bohatý program především pro děti ) 

Přednáška Eucharistie a rodina: Eucharistii nám Pán Ježíš daroval také proto, aby 
se při ní obnovovala jeho rodina – církev 

Přednáška Eucharistie na východě: vysvětlení, jak probíhá slavení Eucharistie vý-
chodního obřadu  

Divadlo Zraněný Pastýř: příběh člověka, který hledá smysl svého života, jak zaplnit 
prázdnotu svého srdce; na cestě se setkává s Boží láskou, která jej proměňuje a uz-
dravuje 

Adorace a svátostné požehnání, od 14:20 varhanní koncert Petra Koláře, varhaníka 
brněnské katedrály 

Přednáška Eucharistický zázrak v Bolseně: zázrak v roce 1263 byl zřejmě impulsem 
k zavedení svátku Božího těla 

On je hoden chvál: chvála je spontánním vyjádřením srdcí ohromených velikostí 
Jeho lásky k nám 

Setkání čtenářů Vezmi a čti celou Bibli: přednáška o tom, jak se modlit nad Božím 
slovem, a svědectví zapojených čtenářů 

Ochutnávka farního společenství pro seniory na téma růžencového tajemství který 
ustanovil Eucharistii 

Eucharistie a solidarita: Chcete uctít tělo Kristovo? Nepřehlížejte ho, když je nahý. 
Nevzdávejte mu čest v chrámě v hedvábí jen proto, abyste pak na něj nedbali ven-
ku, kde strádá v nahotě a zimě! (sv. Jan Zlatoústý) – modlitba, debata, promluva 
papeže Františka 

Komentovaná prohlídka kůru s varhanami a představení projektu nových koncert-
ních varhan pro Brno 

Přednáška Je to jeden chléb, a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo: zaměření 
na biblické zakotvení eucharistie a na některé klíčové otázky eucharistického tajem-
ství, jako je oběť, přítomnost Ježíše Krista a vazba na svátostné kněžství 

Přednáška Eucharistie je plnost života 

Doprovodný program NEK 2015 na sobotu 17. října 



 

  

Čas Interpret Místo (vzdálenost od Zelného trhu) 

14:00 - 15:00 Spojené farnosti Náměstí Svobody (300 m) 

14:00 - 15:00 Farníci ze Svitav Katedrála sv. Petra a Pavla (300 m) 

14:00 - 15:00 
Jaroslav Filka, Václav Kno-
tek 

Kostel sv. Michala (300 m) 

14:00 - 17:00  
Českobudějovická a králo-
véhradecká diecéze 

Kostel Nalezení sv. Kříže (70 m) 

14:00 - 15:00 
Jiří Kaňa a rodina Petra a 
Jany Sedlákových  

Kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie (450 m) 

14:00 - 15:00 P. Sergiy Matskula Kostel sv. Josefa (270 m) 

14:00 - 15:30   Kostel sv. Janů (360 m) 

14:00 - 15:30 Petr Kolář 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
(660 m) 

14:00 - 15:30 Mons. Dr. Jan Mráz Kostel sv. Tomáše (750 m) 

14:00 - 15:30 
Společenství slovenské 
mládeže v Brně 

„Červený kostel“ J. A. Komenského  
(880 m) 

14:00 - 15:30 Petr Karas 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  
(1100 m) 

14:00 - 15:00 
Spolek Spokojený senior – 
KLAS z. s. 

Sál Petrov 2 (220 m) 

15:30 - 17:00 Komunita Sant' Egidio Kostel sv. Michala (300 m) 

15:30 - 17:00 P. Jan Martin Bejček, OSB 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
(660 m) 

15:30 - 16:30 Stanislav Drobný Kostel sv. Josefa (270 m) 

16:00 P. Elias Vella OFM  Kostel  sv. Janů (360 m) 



 

  

 

10 

Výstava ve Spolkovém domě  
Výstava Kutná Hora na všem možném i nemožném se chystá  do Spolkového domu 
v Lierově ulici na období od 20. října do 20. listopadu. Bude přístupná denně od 
10:00 do 17:00. 
 V expozici neuvidíte sice vzácnosti z depozitářů, i když, kdo ví, jestli se mezi 
vystavovanými skvosty nenajde nějaká ta vzácnost právě pro vás. Spíše se můžete 
těšit na Kutnou Horu zachycenou opravdu na všem možném, na čem se jen může 
vyskytovat, včetně kuriozit. A půjde o to, aby dojmy z výstavy byly takové, že ode-
jdete spokojeni s úsměvem ve tváři.  
 V sobotu 24. října bude na výstavě živo, přijede Michal Dlouhý, otec četnic-
kých humoresek na besedu o kutnohorské četnické stanici, dále proběhnou za spo-
lupráce s Domem dětí a mládeže Dominik výtvarná tvoření, při nichž si děti budou 
moci vyrobit originální památku na Kutnou Horu. Budou též k vidění ojedinělé per-
níky a perníčky s motivem Kutné Hory, jejichž autorkou je místní perníkářka Marta 
Fojtová. Výstavní síň Spolkového domu vám nabídne společně s organizátory výsta-
vy i mnoho dalšího.  
 Výstava je zařazena do doprovodného programu oslav 20 let od zápisu Kutné 
Hory na Listinu světového dědictví UNESCO a probíhá za podpory Města  
Kutná Hora, za spolupráce Českého muzea stříbra, Domu dětí a mládeže  
Dominik Kutná Hora i kutnohorského arciděkanství. Informace o výstavě naleznete 
též na facebookové stránce Kutná Hora na všem možném.  

-red- 

Svatomartinský průvod 
I letos si připomeneme odkaz svatého Martina při svatomartinském průvodu, který 
se bude konat 11. listopadu, kdy má tento patron svátek. 
 Sejdeme se v 17:00 u kostela sv. Jakuba, rozsvítíme lampiony a zkusíme za-
volat svatého Martina. Pak se vydáme průvodem k chrámu sv. Barbory, kde nám 
odkaz svatého Martina připomene scénka v podání dramatického kroužku ZUŠ 
Kutná Hora. Celý průvod zakončíme již tradičně v chrámu svaté Barbory, kde bude 
možnost jako symbol připojení se k myšlence a odkazu sv. Martina zapálit připrave-
nou svíčku. Na průvod se již také těší klienti Oblastní charity Kutná Hora, kteří pro 
malé i velké napečou perníkové koníčky. 

Tereza Šedivcová 

Poutní zájezd do Francie 2016 
Pomalu nám končí čas dovolených, člověk nostalgicky vzpomíná na krásné a neza-
pomenutelné chvíle, které prožil s rodinou, přáteli anebo s CK Neztrať se... Aby-
chom se měli na co těšit i v dalším roce, připravili jsme nabídku možnosti putovat 
po Francii,  po krajích Burgundska a Provence.  
 Vydáme se opět na poutní zájezd, v jehož rámci navštívíme místa spjatá 
s církevními velikány, například rozsáhlý benediktinský klášter v Cluny, založený 
v roce 910. Zejména v době oslabení papežství kolem roku 1000 měli opati z Cluny 
velkou autoritu, byli rádci panovníků a jejich vliv zasahoval do celé tehdejší křesťan-
ské Evropy. Dalším burgundským městečkem, které navštívíme, je Paray-le-

Monial, které se stalo v letech 1673  1675 místem zjevení lásky Ježíšova Srd-
ce. Sv. Markéta Marie Alacoque byla vyzvána, aby se přičinila o rozšíření hodinové 
pobožnosti v předvečer prvních pátků v měsíci, svatého přijímání o prvním pátku a 
zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Paray-le-Monial je právě v souvislosti 
se zjeveními duchovním střediskem celosvětové komunity Emanuel. Ovšem první 
den zájezdu bude patřit městu na řece Rýn, kde sídlí zcela jiná organizace, Evropská 
unie. Ano, budeme obdivovat krásy města Štrasburk, které bylo v roce 1988 zapsáno 



 

  

Monika Trdličková alias Maršálka 

Biřmování 2016 
Koncem letošního školního roku se bude v Kutné Hoře udílet svátost biřmování. 
Zájemci o přijetí této svátosti křesťanské dospělosti se mohou během podzimu při-
hlásit u P. Jana Uhlíře (e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz, tel.: 777 339 233). 
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na seznam UNESCO. Prohlédneme si také Ars, město, kde působil sv. Jan Maria 
Vianney; navštívíme farní kostel a baziliku se světcovými ostatky (místo bude doza-
jista zdrojem inspirace pro naše uchovní otce). Poté se vydáme směrem na jih, přes 
most Pont du Gard do Avignonu, středověkého sídla papežů. Provence, jednu z nej-
krásnějších oblastí Francie, procestujeme křížem krážem. Navštívíme Arles, město 
Vincenta Van Gogha;  Saintes-Maries-de-la-Mer a hrob Černé Sáry, patron-
ky Romů; Marseille s její legendární pevností If; národní park Camarque; opatství a 
levandulový ráj Sénanque; okrový důl u vesničky Roussillon. Závěr poutního zájez-
du bude patřit známému mariánskému místu La Salette, kde budeme mít možnost 
rozjímat celou noc :-). Poslední den zájezdu strávíme v bráně Savojských Alp, měs-
tečku Annecy, a dopřejeme si čas turistky a odpočinku u stejnojmenného jezera. 
 Termín cesty je stanoven na 13. - 21.května 2016. Cena 10 500 Kč na 
osobu zahrnuje dopravu a šest noclehů, nejsou do ní započítány vstupy do památek 
a dalších pozoruhodností. Závazné přihlášky a podrobný program budou k dispozici 
v listopadu. Zálohu 5 000 Kč bude nutné uhradit do konce ledna 2016, zbývající 
část pak do 13. dubna 2016.   
 Milí přátelé, pokud vás nabídka CK Neztrať se zaujala, můžete se již nyní hlá-
sit na e-mailové adrese monicatrd@seznam.cz. Těšíme se na viděnou a na nové zá-
žitky, které přináší společenství cestovatelů na cestě s netradičním programem 
a s úžasnými průvodci, otci Janem a Radkem.   

-red- 

Jednání Pastorační rady farnosti 

Pastorační rada se sešla v úterý 8. září po mši svaté na arciděkanství. Osou jednání 
byl kalendář podzimních akcí a aktivit. Většina z nich je tradiční, a tak měla své ob-
rysy již předem dané, bylo potřeba je pouze doladit. Zazněly tipy na hosty pro bu-
doucí Kavárny s překvapením, byl stanoven čas bohoslužby na slavnost sv. Václava, 
podtržena důležitost připravovaného kurzu Alfa.  
 Důkladněji byly probrány dvě události, které jsou pro letošek nové, respektive 
jedinečné: účast farnosti na vyvrcholení Národního eucharistického kongresu v Br-
ně (17. října) a návštěva uprchlíků a dalších cizinců v naší farnosti (18. října). Infor-
mace ke všemu, co nás na podzim čeká, najdete v příslušných příspěvcích a v Kalen-
dáři akcí tohoto vydání Zpravodaje. 
 Členové pastorační rady si na závěr poslechli zprávy o aktuálním dění ve škol-
ce, v charitě a na gymnáziu. Termín dalšího setkání byl stanoven na úterý 
24. listopadu. Půjde o poslední řádné jednání v tomto funkčním období, v lednu nás 
čekají nové volby. -red- 



 

  

Oblastní charita Kutná hora 

Barbora Křivohlavá 

Pravidelná přímluvná modlitba 
Možná si někteří z vás vzpomínají, že v začátcích kutnohorské charity se scházelo 

několik dobrovolníků v bývalém cukrovaru , 
kde probíhala modlitba nazvaná „za lidsky 
neřešitelné problémy“. Později se pravidel-
nost vytratila.  
 Nyní bychom se chtěli k přímluvné 
modlitbě vrátit. Cítíme se být součástí farnosti 
a chceme do našich modliteb zahrnout vedle 
potřeb charity  i potřeby, které lidé píší na 
lístečky do džbánů ve farních kostelích. 

12 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Nový školní rok jsme zahájili slavnostní mší v kostele sv. Jakuba v poslední prázd-
ninový den, 31. srpna, aby s námi mohli slavit i rodiče, zejména ti z řad pedagogů. 
Mezi sebou jsme přivítali sedm nových dětí a zároveň jsme se rozloučili i s několika 
dětmi, které hned následující den šly popr-
vé do školy. Protože nám letos počasí přálo, 
mohli jsme se společně přesunout na zahra-
du školky, kde jsme si popovídaly o tom, co 
jsme zažili o prázdninách, děti se těšily na 
hry na zahradě a nové děti měly příležitost 
společně se svými blízkými prožít první den 
ve školce. 
 Měsíc září je pro všechny plný očeká-
vání. Děti, které již do školky chodily, se 
těší na nové kamarády, hračky, na nové 
zážitky. Rodiče nově nastupujících dětí čas-
to provází otázky, jak to jejich děti zvlád-
nou, jestli pro ně nebude odloučení a zvyká-
ní na nové prostředí moc náročné. Proto na začátku školního roku zařazujeme akti-
vity, které mají za cíl, aby se děti cítily přijaté a aby věděly, že jsme na ně ve školce 
čekali a že mají zde své místo. 
 A jaké máme plány na tento školní rok? Otec Jan bude pravidelně navštěvo-
vat školku, povídat si s dětmi, hrát si s nimi nebo chodit s námi na výlety. Opět bude 
děti navštěvovat také Zuzana Slavíčková, která se věnuje muzikoterapii. Na přelomu 
října a listopadu nás čekají návštěvy solné jeskyně. Pravidelně budeme s dětmi na-
vštěvovat galerii GASK a městkou knihovnu, čekají nás dvě pohádky v divadle. 
 Chtěli bychom pozvat do školky prarodiče dětí, aby přišli přečíst dětem po-
hádku a strávit s námi ve školce společné chvíle. Pro rodiče máme připravenou lis-
topadovou dílnu, kde budeme tvořit adventní věnce. Dětem chceme adventní obdo-
bí zpestřit spaním ve školce a dětskou rorátní mší. 
 Chceme zároveň pozvat rodiče, prarodiče a všechny, kteří myslí na školku, na 
společnou večerní modlitbu, která se bude konat ve středu 14. října ve 20:30 v kos-
tele sv. Jakuba. 
 Všem dětem, jejich rodičům a rodinám přejeme mnoho radosti, a všem, kteří 
se podílejí na chodu školky, také mnoho sil v novém školním roce. 
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 Zároveň vás chceme pozvat, abyste se k modlitbě připojili. S pomocí Boží a ve 
společenství můžeme více zvládnout.  
 A jakou podobu bude modlitba mít? Konat se bude v kostele Matky Boží Na 
Náměti každé první pondělí v měsíci v 15:00, což  je zatím 5. října. V listopadu vy-
chází první pondělí na svátek Všech svatých, termín tedy  ohlásíme později. Základ-
ní modlitbou je Korunka Božího milosrdenství.  
 Děkujeme těm, kteří se připojí. Není potřeba se nikde hlásit, jednoduše, kdo 
bude mít chuť a čas, bude vítán.  

Kristýna Doubková 

Poslední čtvrtletí školního roku 2014/2015 bylo doslova nabité různými událostmi, 
ať už šlo o přijímací zkoušky, maturitu, olympiády a soutěže, návštěvy kulturních 
akcí, pořádání tematických projektových dnů ve škole, dny pro duši či sportovní 
kurzy.  
 Mše svaté jsme slavili v klášterním kostele 1. a 23. dubna, mše svatá 29. květ-
na byla spojena s předáváním maturitních vysvědčení, celebroval ji generální vikář 
Mons. Josef Kajnek.  Závěrečná mše svatá se uskutečnila 26. června u Svatého Ja-
kuba a byla celebrována generálním vikářem Mons. Josefem Sochou. Studenti poté 
obdrželi svá závěrečná ročníková vysvědčení.  
 Přijímací zkoušky do primy proběhly 16. dubna, ze 67 přihlášených uchazečů 
bylo přijato 32 žáků. Ti se společně se svými rodiči sešli 23. června ve školní aule, 
kde jim byly sděleny všechny potřebné informace související s nástupem do primy. 
 Státní i profilové (školní) písemné maturity byly 4. – 7. května, ústní 18. – 21. 
května. Ústním zkouškám předsedala paní Libuše Benešová z Biskupského gymná-
zia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. 
 V dubnu proběhl anglický den, který každoročně pořádají učitelé anglického 
jazyka a studenti vyšších ročníků. Jeho tématem byla tentokrát Velká Británie. Ná-
plní dne byly prezentace a aktivity, které připravili studenti sexty a septimy. Zámě-
rem bylo přiblížit historii, tradice, umění, hudbu, ale i módu a jídlo Britských ostro-
vů. Studenti měli možnost ochutnat i některé speciality. Dobrou a přínosnou tradicí 
se na gymnáziu stalo pravidelné pořádání anglického týdne, letos se uskutečnil 
v červnu. Intenzivní výuka anglického jazyka probíhala poněkud netradiční formou. 
Studenti napodobovali situace, které se jim mohou přihodit v běžném životě, pre-
zentovali nabídky smyšlených cestovních kanceláří, na dvou konferencích diskuto-
vali o znečištění životního prostředí v Ghaně a na téma osídlení Marsu. Poslední 
den byla vyšetřována vražda na výletní lodi.  
 Studenti kvinty, sexty a septimy, kteří se učí latinský jazyk, představili svým 
spolužákům Velké Dionýsie, svátek starověkých Athéňanů. Studenti měli zároveň 
možnost zhlédnout v aule školy představení Oresteia a Médea v nastudování svých 
spolužáků. Tento den, který byl věnován antice a proběhl 9. dubna, se studenti mi-
mo jiné seznámili se stavbou a uspořádáním antického divadla a s tradičním řeckým 
tancem. V květnu představila sexta své studentské výtvarné práce v knihkupectví 
Kosmas, výstava byla ukončena hudebním vystoupením.  
 Také v letošním roce nám paní Eva Vaňková zprostředkovala návštěvu Sená-
tu České republiky a Poslanecké sněmovny. Tyto instituce navštívila kvinta 
20. května. Studenti měli příležitost přihlížet sněmovnímu jednání. Kvintáni též 
absolvovali v Jeníkově u Hlinska v rámci projektu Program osobnostního růstu dal-
ší část tohoto školního projektu. Společně s lektory z Katechetického a pedagogické-
ho centra Královéhradeckého biskupství diskutovali a přemýšleli o dobru a zlu oko-
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lo nás. Tyto užitečně strávené dny jim měly napomoci se snáze orientovat 
v dnešním složitém světě.  
 Pravidelné vodácké kurzy pro tercii a septimu se uskutečnily v květnu 
a v červnu. Za úspěchy v olympiádách a vědomostních soutěžích byli studenti oce-
něni (poukázkami do knihkupectví) 25. června na školní zahradě. Z výrazných úspě-
chů stojí za zmínku třetí místo septimána Jiřího Vitouše v krajském kole fyzikální 
olympiády, první místo primánky Doubravky Šimůnkové v okresním kole Pythago-
riády a třetí místo 
v olympiádě matematické, 
v té obsadila druhé místo 
Marta Čablíková z tercie. 
První místo v okresním ko-
le fyzikální soutěže vybojo-
vala Šárka Trusová z tercie, 
třetí byla Marta Čablíková, 
také z tercie. Skvělý úspěch 
zaznamenaly studentky 
školy rovněž v okresním 
kole olympiády biologické, která se konala na našem gymnáziu. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích. Zuzana Prknová z primy a Tereza Bártová z kvarty získaly první místo, 
Kristýna Pazderová z kvarty místo druhé a Lucie Rejfková z tercie místo třetí. To-
máš Basl a Anna Procházková ze sexty se zúčastnili chemické olympiády, do kraj-
ského kola, které se konalo 8. dubna 2015 v laboratořích Univerzity Karlovy, po-
stoupil Tomáš Basl a zde se stal úspěšným řešitelem. 
 Studenti kvinty a sexty vyslechli v rámci předmětu mediální výchova před-
nášku Martina Choury, který pracoval dvacet let v mnoha národních i nadnárodních 
agenturách na pozicích copywritera, kreativního ředitele a redaktora týdeníku Mar-
keting&Media. Studenti mohli poodhalit ekonomické, etické i umělecké pozadí svě-
ta reklamy. 
 V rámci výuky dějepisu navštívila sekunda České muzeum stříbra, kde měla 
kromě zhlédnutí stálé expozice o kutnohorském dolování a návštěvy dolu možnost 
si vyzkoušet v improvizovaném dole dobývání rudy ve stísněném prostoru a naučit 
se rozeznávat jednotlivé stříbronosné rudy. 
 Tradiční jarní koncert jsme měli 3. června, měl úspěch a obecenstvo zcela 
zaplnilo kostel Panny Marie Na Náměti, kde se konal. 
 Gymnázium spolupracuje s Oblastní charitou Kutná Hora, během tohoto 
školního roku již podruhé skupina studentů zavítala na oddělení LDN v nemocnici 
v Kutné Hoře, kde klientům zazpívala.  
 Ředitelské volno 11. května využili zaměstnanci školy k tradičnímu společné-
mu výletu. Tentokrát vedla cesta z Ronova nad Doubravou atraktivním malebným 
údolím řeky Doubravy do Žlebů. Putování bylo zakončeno mší svatou v kostele Na-
rození Panny Marie ve Žlebech, kterou celebroval P. Pavel Tobek. Po ní následoval 
oběd v místní restauraci.  
 Poslední den srpnového přípravného týdne odjeli učitelé gymnázia na setkání 
učitelů církevních škol královéhradecké diecéze na Horu Matky Boží u Králík. Po 
mši svaté a obědě si prohlédli klášter a Památník internace řeholníků. 
 Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele 
sv. Jakuba a přivítali na ní biskupského vikáře pro církevní školství Karla Moravce.  

Stanislava Lisková 
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Nebuďme lhostejní! (P. Josef Toufar se vrátil do Číhoště) 
P. Josef Toufar působil na Českomoravské vysočině, která byla domovem i P. Josefa 
Tajchla. Do Číhoště jezdil rád a tak často, že už tam měl svoje místo. I já tam mám 
díky mamince kořeny. Bylo mi osm let, když k nám přijela nejmladší maminčina 
sestra a večer potichu vyprávěla, co se v Číhošti stalo. Že tam lidi viděli pohybovat 
se křížek, ale že se o tom bojí mluvit.  
 V neděli 12. července jsem se vydala z Kutné Hory vlakem do Leštiny. Netuši-
la jsem, jak se dostanu do 6 km vzdálené Číhoště. Přesto jsem si hrála na anděla 
strážného, když jsem zjistila, že pán, který má stejný cíl, zde nikdy nebyl. Cestoval 
až z Opočna a ještě po noční službě. Řekla jsem mu, ať klidně spí, že jsem tudy jezdi-
la za babičkou a dalšími příbuznými. V Leštině ovšem nebyl žádný taxík, a tak jsme 
se vydali pěšky. Po chvíli jsem se rozhodla stopovat. Dvě auta nezastavila, ale třetí 
mělo dvě volná místa a stejný cíl. V Číhošti na návsi byl menší pěvecký sbor, který 
se střídal s uměleckým přednesem dopisů P. Toufara. My jsme ovšem spěchali do 
kostela. Pána upoutaly panely s fotografiemi P. Toufara s důležitými momenty 
z jeho života, umístěné venku vedle kostela. To všechno bylo v knize Miloše Doleža-
la „Jako bychom dnes zemřít měli“. Takže jsem se nezdržovala a šla do kostela.  
 Zde byla před oltářem vystavena schrána s ostatky P. Toufara, vedle níž stáli 
čestnou stráž dva mladí lidé v uniformách – skautské a hasičské. Kolem květiny.  
Lidé přicházeli s fotoaparáty a kamerami a s úctou dělali znamení kříže, nebo 
schránku pohladili. Ani kameramani České televize nezaháleli. Zapadla jsem do la-
vice, kde se uvolnilo místo, a celou hodinu zde setrvala v modlitbě. V kostele bylo 
příjemně chladno, otevřeným oknem jsem vnímala hudbu. Děkovala jsem P. Toufa-
rovi za jeho příkladný život, za všechno co dokázal, jak se věnoval svým farníkům. 
Obdivovala jsem jeho statečnost a věrnost ve víře v tom hrozném utrpení. Děkovala 
jsem také v duchu panu Doležalovi za jeho vytrvalost, která nám umožnila tuto mi-
mořádnou událost. Po 65 letech se P. Toufar vrací do svého působiště, jak si přál.  
 Při slavnostní bohoslužbě bylo předneseno mnoho nádherných slov, krásně 
zpíval královéhradecký sbor. Přijelo šest biskupů, asi padesát kněží a kolem dvou 
tisíc věřících. Pan kardinál hřímal o zvěrstvech komunistického režimu. Když mluvil 
o tom, jak byli lidi vyhánění ze svých domovů, propukla paní Veselá z Bykáně 
v hlasitý pláč. Zažila to snad (chodila v Číhošti do školy, patřila do společenství mlá-
deže, které vedl P. Toufar). Biskup Vokál jmenovitě poděkoval všem, kdo se zaslou-
žili o nalezení, identifikaci a pietní uložení ostatků umučeného P. Toufara. Po skon-
čení bohoslužby byla schrána uložena v kostele. Celkovou atmosféru pak dokreslilo 
Händelovo jásavé Aleluja. Něco jsem si také v nadšení zpaměti se sborem zazpívala.  
 Byl to opravdu jedinečný, neopakovatelný a hlavně velice hluboký duchovní 
zážitek. Pro mě bylo nejdůležitější, že jsme měli možnost vzdát úctu mučedníkovi, 
a to ne z minulých století, ale současnému! Člověku, jehož život září tak, že se jedná 
o jeho blahořečení. Schránka jeho tělesných ostatků zářila na slunci a odrážela svět-
lo i v kostele, což byl záměr architekta. Říká se, že dnešní doba nemá osobnosti, že 
mladí nemají vzory. Není to spíš tak, že je nechceme vidět? Vždyť místo, kde tento 
kněz žil, je u nás, v naší zemi a dokonce nedaleko Kutné Hory.  
 Někteří možná nevíte, že Číhošť je geografickým středem Evropy. Je však pře-
devším místem, kde se nebe setkalo se zemí. „Přál bych si, aby se z Číhoště stalo 
poutní místo, dojde-li k blahořečení, o které usilujeme,“ řekl pan biskup Vokál.  

Pozn. red.: Naše farnost přispěla  
na zhotovení schrány pro ostatky P. Josefa Toufara částkou 30 000 Kč. 
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Oslava svátku sv. Jakuba 
Letošní svatojakubské oslavy připadly na sobotu a neděli 25. a 26. července. Oba 
dny přinesly bohatý program, který začal v sobotu večerním koncertem anglického 
pěveckého sboru Little St Mary's z Cambridge. V neděli dopoledne byla v kostele 
sv. Jakuba nejprve sloužena slavnostní mše svatá. Stalo se již tradicí zvát na tuto 
příležitost jako hlavního celebranta známé a významné české duchovní; letos pozvá-
ní přijal Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference. Mši 
zpěvem doprovázelo Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují a zazněla i Ry-
bova Mše e moll v podání Michala Hanuše. Věřícím byl také představen Zdeněk 
Sedlák, který nastupuje v Kutné Hoře jako nový jáhen.  
 Po slavnostní bohoslužbě, jíž se zúčastnily stovky věřících, byly na již tradič-
ním, historickém prostranství pod lípou u Arciděkanství připraveny „dobroty z farní 
kuchyně“. K pohodové atmosféře přispělo nejen slunečné počasí, ale i příjemná živá 
jazzová hudba v podání Bohumila Dvořáka a Marka Lánského. Někteří zájemci se 
zúčastnili komentované prohlídky kostela. 
 Kostel sv. Jakuba prochází již několik let postupnou rekonstrukcí. Letos 
v červnu vzbudilo značný zájem snímání makovice z opravované severní věže a ote-
vření nalezených tubusů s historickými dokumenty a dalšími předměty, které v nich 
zanechali naši předkové. Právě až na svatojakubské oslavy se z června odložilo roz-
pečetění nalezené drobné starobylé dýhové krabičky, dosud neznámého obsahu. Za 
zájmu médií schránku nyní otevřel arciděkan Jan Uhlíř spolu s Tomášem Holubem. 
Miniaturní náboženské předměty, např. křížek, které se v krabičce našly, a také dal-
ší dokumenty a předměty z věže si následně mohla široká veřejnost prohlédnout na 
výstavě, doplněné i fotografiemi z oprav chrámu. Velký zájem budila i vystavená 
pozlacená makovice, která již prošla obnovou a nyní čeká na svůj návrat na věž.  
 Odpoledne se děti těšily na pohádku v podání Divadla Studna, zatímco do-
spělí dali spíše přednost přednášce Lukáše Noska, studenta mezináboženského dia-
logu v Římě a Káhiře. Tématem se stal vztah křesťanství a islámu. Svatojakubské 
oslavy uzavřely podvečerní nešpory se skladbami A. Dvořáka a J. D. Zelenky, před-
nesené opět novoměstským sborem a varhaníkem M. Hanušem. 
 Velký zájem, který každoročně Oslava sv. Jakuba v Kutné Hoře vzbuzuje, je 
jistě radostí i úspěchem všech, kdo se na přípravách jakkoli podílejí. Daří se totiž 
ukázat, že kutnohorská farnost nežije jen minulostí svých gotických chrámů, ale že 
je živým a otevřeným společenstvím, vědomým si staletých tradic svých předků. 

Lukáš Provaz 

Juniorský cykločundr 
V neděli 23. srpna ráno jsme po požehnání na mši svaté v Kutné Hoře vyjeli auty do 
Třebechovic, kde jsme si prohlédli betlémy v tamějším muzeu. Po prohlídce jsme 
vyrazili na kolech do města jménem Holice a tam jsme se zabydleli na faře. Cesta do 
Holic byla dlouhá 30 km. K večeři jsme jedli polévku a  špekáčky. V pondělí jsme 
zamířili do Hradce Králové. Cestou jsme měli krásnou mši svatou v přírodě. 
V Hradci jsme si nechali kola na biskupství a vystoupali jsme na Bílou věž. Poté ná-
sledovala zasloužená a slibovaná zmrzlina. Pak jsme navštívili kostel, kde jsme se 
pomodlili za otce Jana. A jelo se zpět. Cestou jsme potkali hodně bruslařů na in--
line bruslích a ani cyklistů nebylo málo. Trasa byla dlouhá 50 km. Když jsme dorazi-
li na faru, tak jsme se ihned osprchovali. Poslední den, což bylo úterý, jsme jeli auty 
do Pardubic. Po obědě jsme vyrazili na kolech na Kunětickou horu. Ujeli jsme dal-
ších 20 kilometrů a tím jsme za tři dny překonali stokilometrovou vzdálenost.  
 Na závěr bych chtěl pozvat kluky, kteří mají rádi kola, přírodu a fajn partu, 
aby se neváhali příště přihlásit. O naše duše se postaral P. Jan Uhlíř, o kola pan 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_biskupsk%C3%A1_konference
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Dušan a o jídlo se postaral pan Jiří. Tímto bych jim s velkou vděčností chtěl poděko-
vat za to, jak se o nás, šestnáct kluků, s péčí, láskou a trpělivostí starali.  

Jiří Kárník ml. 

Rozhovor s Jiřím Karelou 

Poslední týden prázdnin byl pro 
chlapce z kutnohorské farnosti a 
přilehlého okolí ve znamení cyk-
ločundru. O co se vlastně jednalo?  
Cykločundr je akce, na kterou se sejde 
skupina vrstevníků, v tomto případě pře-
vážně ministrantů z kutnohorské farnosti, 
a tato skupina si dá za cíl dojet pomocí kol 
na určité místo během několika dnů. 
   

Kam se letos jelo?  
Tento rok jsme si dali za cíl Králíky, aby-
chom navštívili poutní místo Horu Matky 
Boží. 
 

Kolikátý to byl letos ročník? 
Letos to bylo posedmé, co jsme na kolech 
vyrazili, a myslím si, že i tento fakt napo-
mohl k tomu, že jsme na  letošním cyk-
ločundru neměli snad žádné vážné organi-
zační problémy. 
 

Kam se jelo v minulých ročnících? 
V minulých letech jsme navštívili napří-
klad Velehrad, pramen Labe, Jeníkov, 
Uhlířské Janovice a spoustu dalších zají-
mavých míst. 
 

Předpokládám, že se nikdo vážně 
nezranil, ale byla přeci jen nějaké 
lehčí zranění? 
Ano, měli jsme to štěstí, že nikdo nepřišel 
k nějaké vážnější újmě, ale jak se dá oče-
kávat, ani letos jsme se nevyhnuli lehčím 
zraněním. 

A nějaké technické potíže jste měli? 
Na technické problémy se naštěstí tento 
rok nedostalo, ale i kdybychom takové 
problémy měli, tak s námi jezdí pan Vi-
touš, který vždy ví, jak si nimi poradit. 

Co navigátoři, nezklamali?  
Až na pár míst, kde bylo složitější určit, 
kudy pojedeme dál, jsme se nesetkali 
s žádnými navigačními potížemi. Tohoto 
úkolu se mohl zhostit kdokoli, kdo měl na 
to odvahu. Nakonec jsme se prostřídali 
mezi jednotlivými dny asi tři. 
 

Jak bys zhodnotil cykločundr cel-
kově? 
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme si 
my sami poslední večer cykločundru poví-
dali o tom, jak bychom ho hodnotili, a 
snad všichni, včetně mě, jsme se shodli na 
tom, že se nám tento ročník velice povedl 
a určitě bychom rádi jeli opět příští rok. 
 
  Děkuji za rozhovor. 

Jakub Koubský 

Prosili jsme za nová kněžská a řeholní povolání 
V horký poslední srpnový den vyjeli poutníci-senioři z našich farností na dvě místa, 
od 10. století významná pro naše církevní a kulturní dějiny. Prvním z nich byla Stará 
Boleslav, místo mučednické smrti  přemyslovského knížete sv. Václava, druhým 
Libice n. Cidlinou, kde se narodil příslušník slavníkovského rodu a druhý pražský 
biskup sv. Vojtěch. Oba tito světci měli a mají nejen národní, ale i evropský význam, 
první z titulu světského panovníka, druhý z titulu církevního hodnostáře. 
 Pouť, na kterou nás doprovázeli oba naši duchovní, P. Jan Uhlíř a tehdy ještě 
jáhen Zdeněk Sedlák, začala ve Staré Boleslavi. Prvním navštíveným místem byl 
starobylý kostelík sv. Klimenta, pak následovala bazilika sv. Václava s místem smrti 
tohoto mučedníka a dále kostel Nanebevzetí P. Marie, kde je umístěn ochranný ma-



 

  
18 

riánský obraz - známý reliéf Palladium Země české, jehož původ se váže až k osobě 
sv. Metoděje. Všechny tři jmenované objekty nám podrobně po stránce, duchovní, 
historické a výtvarné přiblížily dvě paní průvodkyně. 
  V kostele sv. Vojtěcha na Libici nás přivítal poděbradský probošt P. Vladimír 
Hronek, do jehož obvodu Libice patří. Zde byla také sloužena mše svatá za nová 
kněžská a řeholní povolání. Na stejný úmysl byly obětovány i modlitby a zpěvy 
v kostelích ve Staré Boleslavi, případně během cesty. To byl ostatně důvod naše-
ho putování. Doufáme, že alespoň zčásti splnil svůj účel a smysl. 

Marie Bisingerová 

Když jsem já sloužil to první léto… 
Vstoupit do kněžského semináře – vzít vážně výzvu Božího po-
volání – znamená vydat se na šestiletou dobrodružnou cestu, 
která člověku připraví nejeden napínavý příběh. Tak jsme se 
například každé prázdniny dostali na nějakou praxi – podívali 
jsme se mezi staré lidi do nemocnic a hospiců, žili týden 
s mladými na diecézním centru pro mládež, nahlédli pod poklič-
ku našeho biskupství a po čtvrtém ročníku na nás obvykle čeká 
královská disciplína: praxe ve farnosti. Tedy trochu od všeho, 
ale za o štědře a najednou… 
 Milí farníci kutnohorští, měl jsem možnost prožít mezi 
vámi dva týdny ze svých posledních prázdnin. Jakmile jsem se 
vrátil z Říma, směřovaly moje první kroky rovnou do Kutné Ho-
ry.  Cíl praxe je jasný: nikoli vytěžit nějaké to stříbro, nýbrž nové 
pastorační zkušenosti. Okoukat pana faráře, okoukat pana kap-
lana, trochu otevřít pusu překvapením a hodně se povzbudit. 
Díky panu faráři Uhlířovi a kaplanům Filipovi a Zdeňkovi jsem 
se mohl s mnohými z vás setkat ve vašich krásných kostelích, na 
pouti do Staré Boleslavi, u vás doma, v sakristii nebo přímo na 
faře. Tedy vám všem patří můj dík, že z vaší farnosti vyrážím do 
posledního tažení – posledního ročníku školy a semináře – ne-
jen s povzbuzením, ale také s radostí, jak krásné je sloužit Pánu 
Bohu a těm, ke kterým nás posílá.  

Petr Soukal 

Hostýnské kapličky 
Před časem na TV Noe běžel pořad, ve kterém se mnozí vyznávali ze svého blízkého 
vztahu k moravskému poutnímu místu Svatý Hostýn. Při letošní dovolené jsem se 
tedy moc ráda na toto místo vypravila. V bazilice jsme zrovna zastihli mši svatou a 
pak jsme se vypravili ke křížové cestě od Dušana Jurkoviče. Je tvořena dřevěný-

mi  kapličkami, každá je jiná, pěkně vyřezávaná a 
ozdobená ve stylu valašské lidové architektury. 
Obrazy jednotlivých zastavení jsou tvořeny mo-
zaikou, která je většinou restaurovaná, takže bar-
vy pěkně vyniknou. Kamarádka katechetka se 
ujala vedení křížové cesty, a tak jsme pozvolna 
procházeli od jednoho zastavení k druhému, 
modlili se a dívali se na krásné kapličky. V jednu 
chvíli  nás minula skupinka lidí, kteří mluvili o 
pracovních problémech někoho blízkého, snad 
možná šlo i o ztrátu zaměstnání. Zcela zabráni do 



 

  
19 

Otče, za několik posledních měsí-
ců jste ukončoval studium a po-
byt v semináři, přijal jáhenské a 
kněžské svěcení, nastěhoval se do 
nového města a začal působit 
v pastorační praxi. Nemáte pocit, 
že se všechny tyto události klidně 
mohly rozptýlit do několika let, a 
přesto byste se nenudil? Jak se 
cítíte v tomto tempu?  
Máte pravdu, tempo změn bylo hodně 
rychlé. Kdyby byly rozloženy do delšího 
období, například jednoho roku, bylo by 
to mnohem příjemnější. Dal jsem ovšem 
k takto rychlému průběhu svěcení svůj 
výslovný a opakovaný souhlas, takže 
jsem si byl vědom, že to bude náročněj-
ší. Nelituji toho, ale nevím, zda bych 
podobně rychlý postup doporučil.  
 S pomocí Boží a s pomocí dob-
rých lidí kolem sebe se snad jakžtakž 
držím. Díky Bohu, že mám kolem sebe 
dobré lidi. Pan farář Uhlíř přihlíží 
k tomu, že se potřebuji orientovat v řadě 
nových věcí, a poskytuje mi k tomu po-
měrně dost času. Spolubratři ze seminá-
ře a farníci z řečkovické farnosti mi ob-
rovsky pomohli s přípravou k oběma 
svěcením i primici a velkou pomoc mi 
poskytli i rodiče. Tak rychlé tempo 
změn bylo možné jen díky tomu, že sho-

ra uvedení převzali na sebe značnou 
část toho, co bych při běžném tempu 
měl dělat sám.   
 Snažím se soustředit na to 
nejpodstatnější s tím, že méně důležité 
dořeším později. A doufám, že na toto 
svoje předsevzetí nezapomenu.  
 
Čím to rychlé tempo vyvažujete?  
Velmi důležité, přímo klíčové byly dvoje 
exercicie (duchovní cvičení) před svěce-
ními. Je velmi dobře, že exercicie jsou 
před svěcením povinné. Poskytly mi 
uprostřed hektického období nádherný 
prostor ke ztišení, k usebrání, k posílení 
dialogu s Bohem. Zvlášť pěkné byly 
exercicie v Poličanech (nad Vltavou) 
před kněžským svěcením. Neplánovaně 
mi začaly už před příjezdem, když se mi 
„podařilo“ malinko při cestě tam za-
bloudit. Měl jsem díky tomu neplánova-
nou možnost obdivovat krásu malebné 
posázavské krajiny při jízdě po jedné 
uzounké venkovské silničce.  
 Potřebuji si zpravidla během dne 
alespoň jednou či dvakrát mimo mši 
zajít do kostela před svatostánek, abych 
si s pohledem na Pána Ježíše srovnal 
myšlenky. A když se cítím hodně unave-
ný, bývá to někdy proto, že jsem zane-
dbal přímluvnou modlitbu. Takže to 

 
P. Zdeněk Sedlák, tehdy ještě seminarista, se 
nám představil již v červnovém vydání le-
tošního Zpravodaje. Od té doby se však 
v jeho životě udála řada důležitých věcí, kte-
ré souvisí i s životem našeho farního spole-
čenství, a proto jsme ho požádali v tomto 
čísle ještě o jeden příspěvek: o rozhovor. 

Rozhovor s P. Zdeňkem Sedlákem 

hovoru procházeli kolem, ani oči nezvedli a nepodívali se, co míjejí podél cesty. A 
najednou jsem si uvědomila to velké nebezpečí: že bychom ponořeni do svých vět-
ších či menších problémů mohli minout něco zásadního a opravdu důležitého. Přišli 
bychom o radost z krásy kolem nás , ale hlavně o setkání… Setkání s Tím, který nám 
chce být v našich těžkostech průvodcem a oporou. 

Marie Otradovcová 
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zkusím napravit a obvykle zmizí nebo 
poleví i únava.  Procházka po městě ne-
bo jeho okolí a četba (hlavně Bible) mi 
také pomáhají najít rovnováhu a klid. 
 
Jak jste prožíval to krátké období 
jáhenství? Co vám tato etapa va-
šeho života dala? 
Jak plyne z výše uvedeného, bylo to do-
cela hektické. Oceňuji zvláště zkušenost 
návštěv nemocných. Jakkoliv jsem se 
někdy, zejména před návštěvami 
v nemocnici, cítil nejistý a nesvůj, tak 
jsem vnímal, že moje návštěva byla pro 
nemocné milým povzbuzením. A para-
doxně ještě větším povzbuzením to lec-
kdy bylo pro mne. Zároveň jsem si uvě-
domil, že někdy podléhám pokušení 
přistupovat k těmto návštěvám jako 
k úkolu a nevnímám potom tolik, co mi 
dotyčný nemocný sděluje. Takže je to i 
jistá lekce pokory.  
 
A jak se cítíte jako novokněz? Jak 
byste shrnul své pocity a myšlen-
ky z minulé soboty, kdy jste byl 
v Hradci Králové vysvěcen?  
Cítím se o něco klidnější, pokojnější. 
Sám na sobě výraznou změnu nepozo-
ruji. Ale lidé, kteří mne znají delší dobu, 
mi vícekrát řekli, že ze mne vyzařuje 
mnohem větší jistota, pokoj, vyrovna-
nost, radost. Snad se nemýlí.  
 Asi nejsilnější dojem jsem měl při 
svěcení z litanií. Jakkoliv jsem kdysi 
litaniím moc nerozuměl, tak zčásti při 
jáhenském svěcení a ještě více nyní při 
kněžském jsem vnímal společenství sva-
tých téměř fyzicky. Těžko se to popisuje, 
ale jsem za to vděčný.  
 Myšlenky byly různé: svátostí 
kněžství člověk přijímá veliký dar, ale 
zároveň také nemalý úkol. Takže jsem 
cítil vděčnost Bohu a lidem, kteří mi na 
cestě ke kněžství nějak pomohli, velkou 
radost a zároveň určitý respekt a trochu 
i obavy před velikostí svěřeného úkolu.  
 
Všimla jsem si, že své novokněž-
ské požehnání udílíte také na 

přímluvu svaté Barbory a svaté-
ho Jakuba, patronů naší farnosti 
a města. Jaký máte vztah k těmto 
svatým? 
Zatím k nim nemám zvlášť blízký vztah. 
Jsou to ale místní patroni a proto při 
požehnání místním lidem prosím také o 
jejich přímluvu. Každý z nás má v nebi 
jistě mnohem více přímluvců než jen 
místní, křestní nebo biřmovací patrony, 
ale nezmínit výslovně místní patrony by 
mi prostě připadalo divné.   
 
Zeptám se samozřejmě i na vaše 
dojmy z Kutné Hory. Už jste si 
mohl udělat obrázek o městě i o 
farním společenství a o tom, co 
vás tu čeká. Jak se zde cítíte? Jaké 
máte cíle, na co se chcete zaměřit, 
jaké jsou před vámi úkoly (do ně-
kterých už jste se pustil)? A co 
očekáváte od nás, kutnohorských 
farníků? :-) 
Cítím se tu – až na to tempo změn, které 
ale nemá s městem ani farníky nic spo-
lečného – výborně. Chtěl bych být hlav-
ně dobrým knězem. Potřeby pastorace 
jsou tu jistě velké, takže je hodně na 
panu faráři, jak odhadne moje možnosti 
a jak mezi nás (a farníky) úkoly rozdělí. 
Zatím jsem se ve spolupráci s panem 
farářem a farníky zapojil do příprav ro-
dičů ke křtům dětí, návštěv nemocných, 
katechumenátu a kurzů Alfa. Rovněž se 
budu podílet na setkáváních společen-
ství seniorů. No a samozřejmě postupně 
pronikám do slavení mše svaté a svátos-
ti smíření. 
 Od farníků očekávám určitou mi-
losrdnou shovívavost vůči mým začáteč-
nickým chybám. Zároveň farníky pro-
sím, aby mne na chyby upozorňovali, 
protože zdaleka ne všeho si sám všimnu.    
 
A poslední, důležitá otázka, a 
dobře se rozmyslete, co odpovíte: 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Dobré :-). A ve zvláštní oblibě mám růz-
né druhy řízků, bramboráků, květák na 
různé způsoby, houby na různé způso-
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Sto padesát let (fejeton) 

Listujeme-li dějinami kutnohorského voršilského kláštera, může upoutat naši po-
zornost několik jednotlivostí – což se ovšem může snadno stát při listování jakými-
koli jinými dějinami.  

Například: Když prvních pět řádových sester (a Eleonora a Maxmiliána Trau-
ttmannsdorfovy, zakladatelky kláštera) cestovalo z Prahy do Kutné Hory, trvala jim 
cesta tři dny (22. – 24. května 1712); poprvé nocovaly v Brandýse nad Labem, po-
druhé v Kolíně.  

Nebo: Krátce poté, co se voršilky usídlily v Kutné Hoře (tedy v roce 1712, pro-
vizorně v Libušině ulici), začaly jednat s magistrátem o zakoupení pozemku pro bu-
dovu, která by byla vhodná pro vyučování. Nakonec se dohodli, ale trvalo to 21 let a 
magistrát svolil patrně jen proto, že se do věci svým dopisem vložil císař Karel VI. 
(zakladatelky Eleonora a Maxmiliána byly velice urozené hraběnky, jejich zesnulý 
otec se s císařem býval znal osobně, takže měly protekci). Teprve v roce 1733 mohly 
voršilky zakoupit několik lomů a postavit několik vápenek a cihelen a celkem dva 
roky přivážely na místo dnešního kláštera materiál na stavbu.  

Stavba trvala sedm let (1735 – 1742), ale krátce předtím, než měla budova 
začít fungovat jako klášter a škola, se konala bitva u Chotusic (17. května 1742), ve 
které zvítězili nad Rakouskem Prusové. Ti si v téměř hotové klášterní budově zřídili 
lazaret pro své raněné; sice jen po dobu dvou měsíců, ale i to stačilo k tomu, aby se 
budova musela další rok opravovat.  

A tak by se dalo pokračovat. Jedna z nejzajímavějších poznámek se týká dne 
16. srpna 1865. Tou dobou se opravoval krov a střecha na klášterní budově a kromě 
jiných se tím zabýval i „dovedný tesař“ Jan Soukup. V poledne zmíněného dne za 
ním přišel starší pokrývač Josef Ráček poptat se ho po nějaké práci. Jan Soukup 
měl ku pomoci čtyři dělníky; těm nařídil, ať nechají práce, a když odcházeli, volal za 
nimi, že bude dole dříve než oni. Když odešli, uvázal si kolem těla silný provaz urče-
ný pro vytahování trámů. Jeho druhý konec vložil do rukou Josefu Ráčkovi a spustil 
se dolů. Celá věc skončila tragicky: Josef Ráček Jana Soukupa neudržel a oba spadli 
na zahradu; ani jeden nepřežil.  

Při listování těmito dějinami (a jakýmikoliv jinými) si člověk uvědomuje, jak 
nesamozřejmě se některé věci vyvinuly; jak paradoxně snadno mohla být přerušena 
některá spojitost, která nám teď může připadat až banálně neproblematická – a jak 
snadno mohlo nezačít něco, co působí dojmem, že tu bylo přirozeně vždycky.  

Je zajímavé si přečíst o tom, že roku 1861 se klášter účastnil (mimo jiné výšiv-
kou na krepu) světové výstavy v Londýně, že o rok později navštívil školu František 
Palacký nebo že roku 1866 byla prohlášena velebná matka Marie Augustina za čest-
ného člena c. k. sboru ostrostřelců, což vyvolalo všeobecný jásot.  

A stejně tak zajímavé je přečíst si o tom, že se dva zralí muži před 150 lety na 
střeše klášterní budovy zachovali velice hloupě… 

Václav Schuster 

by, kuřata na různé způsoby, omelety, 
smažená vejce, zeleninové saláty, ovoc-
né knedlíky, rajskou omáčku,  ryby, špe-
nát, luštěniny… 
 A tady si dovolím jednu (snad) 
veselou historku na závěr: Protože jsem 
v semináři snědl asi nejvíce rohlíků ze 
všech, ptával se mne v našem refektáři 

(čili seminární jídelně) občas Dmytro 
Romanovský: „Zdeňku, co bys dělal, 
kdyby nebyly rohlíky?“ Moje odpověď 
vždy zněla: „Musel bych je vynalézt.“       

Děkuji za rozhovor. 
Kateřina Grenarová 
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Vzpomínky na prázdniny (omalovánka) 

Cyril Malík 



 

  

ne 20. 09. Sbírka na církevní školství 

ne 20. 09. Posvícení v Třeboníně (10:30) 

st 23. 09. Kavárna s překvapením: Polsko (19:00 – arciděkanství) 

čt 24. 09. 
Začátek výuky náboženství (16:00) a první mše svatá pro děti 
(16:45 – klášterní kostel) 

so 26. 09. Poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře (8:30) 

so 26. 09. Schůzky Slun. kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

so 26. 09. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

  26. – 28. 09. Výstava palladia v chrámu sv. Barbory 

ne 27. 09. Poutní mše sv. v Malešově (10:30) 

po 28. 09. Pouť do Králík (pořádá sedlecká farnost) 

po 28. 09. Slavnost sv. Václava (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

st 30. 09. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

st 30. 09. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

čt 01. 10. Začátek kurzu Alfa (19:00 – arciděkanství) 

pá 02. 10. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

  02. – 04. 10. Duchovní obnova „mladých dospělých“ ve Slavoňově 

ne 04. 10. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

  05. – 07. 10. Duchovní obnova pro seniory ve Slavoňově 

út 06. 10. 60. výročí úmrtí arciděkana Josefa Kohela 

st 07. 10. 
Přednáška a beseda o pomoci uprchlíkům s J. Kočím, vedoucím 
Integračního centra pro cizince HK (19:00 – arciděkanství) 

so 10. 10. Schůzky Slun. kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

so 10. 10. Schůzka mladšího společenství (12:30 - arciděkanství) 

so 10. 10. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 11. 10. Posvícení v chrámu sv. Barbory (mše svatá v 9:00) 

st 14. 10. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

út 13. 10. Modlitba matek (17:00) 

st 14. 10. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

st 14. 10. Modlitba za církevní školku (20:30 – kostel sv. Jakuba) 

so 17. 10. Národní eucharistický kongres – pouť do Brna 

ne 18. 10. Posvícení v chrámu sv. Jakuba (mše svatá v 9:00) 
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ne 18. 10. Návštěva uprchlíků a dalších cizinců v naší farnosti 

ne 18. 10. Sbírka na misie 

ne 18. 10. Posvícení v Paběnicích (10:30) 

st 21. 10. Kavárna s překvapením: Norsko (19:00 – arciděkanství) 

so 24. 10. Schůzky Slun. kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

so 24. 10. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

so 24. 10. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

st 28. 10. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

ne 25. 10. Změna času 

ne 25. 10. Posvícení v Bahně (15:00) 

ne 25. 10. Mše sv. v Klukách (16:30) 

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

po 02. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (17:00 – kostel Všech svatých) 

pá 06. 11. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

  06. – 08. 11. Víkend kurzu Alfa ve Slavoňově 

  06. – 08. 11. Starší a mladší společenství mládeže na Vesmíru 

so 07. 11. Schůzky Slun. kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

út 10. 11. Modlitby matek (17:00) 

st 11. 11. Svatomartinský průvod (17:00 – začátek před arciděkanstvím) 

st 11. 11. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

ne 15. 11. Sbírka na plošné pojištění diecéze 

st 18. 11. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

so 21. 11. Schůzky Slun. kmene a družiny Concordia (9:00 – Sedlec) 

so 21. 11. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, prodej adventních věnců 

út 24. 11. Jednání PRF (začátek na mši svaté v 18:00) 

st 25. 11. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

so 28. 11. Duchovní obnova pro manžele s Josefem Poživilem 


