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Milí farníci, 
na začátku postní doby bych se s vámi chtěl podělit o jeden citát, ke kterému se rád 
vracím. Napsal ho známý trapista Thomas Merton. Hovoří o mniších, ale dá se krás-
ně vztáhnout na každého křesťana: 
 „Mnich neexistuje proto, aby 
něco ochraňoval, dokonce ani kontem-
placi ani samo náboženství. Úkolem 
mnicha dnešní doby je udržovat živého 
sebe sama, a to svým kontaktem 
s Bohem. Mniši musejí být stromy, 
které tiše existují v temnotě a svou pří-
tomností pročišťují vzduch.“ 
 Kéž se nám postní doba stane 
časem obnovy našeho vztahu s Trojjediným milosrdným Bohem. Jenom tak, aniž si 
to budeme mnohdy uvědomovat, se staneme opravdu užitečnými i pro ty, které nám 
Bůh svěřil a které nosíme ve svém srdci.  
 Žehná vám  

P. Jan Uhlíř 

Svatý rok milosrdenství 

 

Modlitba před obrazem Božího milosrdenství 
Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do služby modlitby před milostným obrazem 
Božího milosrdenství. V kutnohorské farnosti se takto modlí 109 lidí ve 12 skupi-
nách, na našich vesnicích přes 50 lidí v 9 skupinách. Mám radost, že jste někteří 
našli odvahu oslovit i své blízké, kteří pravidelně nenavštěvují bohoslužby, ale rádi 
se s námi pomodlí. Věřím, že nám všem modlitba a rozjímaní nad Božím milosrden-
stvím pomůže užitečně prožít Svatý rok milosrdenství a sobě i druhým vyprosíme 
mnohé milosti. 
 Zamýšlel jsem se nad tím, co při modlitbě před obrazem Božího milosrdenství 
můžeme více uvědomovat či zač prosit. Několik myšlenek si vám dovoluji nabíd-
nout: 

 abychom vědomě prožívali radost z Boží štědrosti a Božího milosrdenství, 

 abychom s užitkem prožili Svatý rok milosrdenství a otevřeli se nabízeným mi-
lostem, 

 abychom prožili jednotu s církví, která nás k této modlitbě povzbuzuje, 

 abychom si uvědomovali moc a sílu modlitby, 

 abychom se zapojili do společné modlitby farnosti, 

 abychom sobě vyprošovali hlubší poznání důsledků hříchu a uvědomovali si veli-
kost Božího odpuštění, objevili milost svátosti smíření a toužili po opravdovém 
obrácení, 

 abychom vyprošovali odpuštění v rodinách a uzdravení mezilidských vztahů, 

 abychom si vyprošovali lásku k bližním a odvahu konat skutky milosrdenství, 
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Mimořádná příležitost k získání odpustků ve Svatém roce milosrdenství 
Možnosti, jak získat odpustky, jsou různé. Některé z těchto možností platí stále, jiné 
jen mimořádně v určitém období. K těm druhým patří odpustky udělované u příleži-
tosti Svatého roku milosrdenství, který právě probíhá.  
 K získání těchto odpustků je třeba vykonat krátkou pouť 
ke Svaté bráně. Tyto Svaté brány jsou otevřeny ve všech katedrá-
lách (sídelních kostelech biskupů) i na některých dalších mís-
tech. V naší královéhradecké diecézi se tedy jedná o katedrálu 
Svatého Ducha v Hradci Králové, kostel Panny Marie Pomocnice 
v Chlumku u Luže a klášterní kostel narození Panny Marie 
v Želivi. Další Svaté brány pak budou otevřeny 2. dubna 
v kostele svatého Alfonse v Koclířově u Svitav a 3. dubna 
v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Bo-
ží v Králíkách.  
 Podmínky pro získání odpustků 
 Pro získání odpustků u příležitosti návštěvy Svatého roku milosrdenství je 
kromě čtyř obvyklých podmínek nutno splnit ještě dvě další. První z těchto zvlášt-
ních podmínek je vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně. V listu papeže Františka se 
výslovně píše krátká pouť, přičemž je samozřejmé, že se zohledňují fyzické možnosti 
každého člověka. Není tedy stanoveno, jak má být tato pouť dlouhá, to je ponecháno 
na každém z nás. Důležité je, aby šlo o projev hluboké touhy dotyčného po skuteč-
ném obrácení. Druhou zvláštní podmínkou je zamyšlení či rozjímání na téma milo-
srdenství. Toto zamyšlení může být inspirováno například tématem kázání při sla-
vení mše svaté na místě, kde se Svatá brána nachází. 
 Ke zmíněným dvěma zvláštním podmínkám je třeba splnit ještě čtyři další, 
obvyklé:  

 na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry, 

 vykonat svátost smíření, 

 zúčastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání, 

 pomodlit se za papeže a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro 
církve a celého světa (například Otče náš a Zdrávas Maria).  

 abychom vyprošovali dar víry pro své blízké 
a ztotožnili se s touhou Boží, aby všichni lidé 
uvěřili v Ježíše Krista a přijali Ducha svatého, 

 abychom se učili s důvěrou a vytrvalostí prosit 
o mír ve světě a obrácení těch, kdo rozšiřují 
nenávist, zlobu a smrt, 

 abychom se modlili za šťastnou hodinu smrti, 
abychom mohli k Pánu jednou odcházet napl-
něni pokojem a nadějí na život v plnosti. 

 Každou první středu v měsíci budeme spo-
lečně děkovat za Boží milosrdenství při mši svaté 
a adoraci. Tyto mše svaté budou slouženy za ty, 
kteří se modlí před obrazem Božího milosrdenství 
i za ty, kterým tito lidé Boží milosrdenství vypro-
šují.   

P. Jan Uhlíř 
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 Tři posledně zmíněné podmínky je možné splnit v řádu dní před či po dni 
vykonané pouti - návštěvy Svaté brány. Vzájemná souvislost podmínek ale lépe vy-
nikne, pokud se dotyčný poutník zúčastní mše svaté se svatým přijímáním a po-
modlí na úmysl papeže ve stejný den, kdy vykonal pouť.  
 A co ti, kdo pouť vykonat nemohou? 
 Lidé, kteří z různých důvodů (nemoc, stáří, osamocenost) nemohou opustit 
svůj domov, mohou získat odpustky tohoto svatého roku také. A to tím, že budou 
chvíle svojí zkoušky prožívat s vírou a radostnou nadějí a přitom budou přijímat 
eucharistii nebo se účastnit mše svaté a společné modlitby, a to třeba i prostřednic-
tvím nejrůznějších sdělovacích prostředků.  
 Odpustky vázané na vykonání skutku milosrdenství 
 Papež František rovněž vyhlásil pro Svatý rok milosrdenství další možnost 
získání odpustků. Jedinou podmínkou je vykonání některého ze skutků tělesného či 
duchovního milosrdenství.  

P. Zdeněk Sedlák 

Tento příspěvek je sestaven s velmi vydatným přispěním údajů z internetových 
stránek www.cirkev.cz a www.bihk.cz, na nichž lze nalézt i další zajímavé infor-
mace k tématu.  

Aktuality a pozvánky 

Průvodce postní dobou 
Biskupství královéhradecké vydalo pro letošní postní dobu duchovního průvodce 

v podobě brožury se zamyšleními ke svátosti smíření 
z per kněží a jáhnů naší diecéze. 
 „Letošní Svatý rok milosrdenství nám dává 
zvláštní příležitost, abychom hlouběji prožili neza-
sloužené dary, které nám Pán dává skrze odpuštění 
hříchů. Postní doba, jež je tradičně obdobím zpyto-
vání svědomí, lítosti a pokání je velmi důležitou sou-
částí tohoto roku. (…) Tato brožura se zaměřuje na 
nejúčinnější prostředek k přístupu k Božímu milosr-
denství, který byl církvi svěřen, a tím je svátost smí-
ření. V životě každého věřícího je to jedinečný oka-
mžik, kdy může nejen duchovně, ale i svými smysly 
bezprostředně zakoušet odpuštění hříchů. (…) Vě-
řím, že jednotlivé meditace budou pro čtenáře po-

Mezi skutky tělesného milosrdenství se 
především počítá:  
 

 dát najíst tomu, kdo má hlad, 

 dát napít tomu, kdo trpí žízní, 

 hostit toho, kdo nemá střechu  
nad hlavou, 

 obléci ty, kdo nemají, co na sebe, 

 navštěvovat nemocné a vězněné, 

 pohřbívat mrtvé, 

 osvobozovat zajaté. 

A ke skutkům duchovního milosrden-
ství počítáme: 
 

 učit nevědomé, 

 radit především pochybujícím, 

 těšit zarmoucené, 

 posilovat klesající či napomínat  
hřešící, 

 trpělivě vše snášet, 

 odpouštět ubližujícím, 

 modlit se za živé i za mrtvé. 

http://www.cirkev.cz
http://www.bihk.cz
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Postní almužna  
Podstatou Postní almužny je, že člověk do malé papírové schránky, tzv. postničky, 
v postní době vkládá obnosy přibližně ve výši ceny požitků, které si odřekl. Tyto pro-
středky poté farnost prostřednictvím charity použije na pomoc potřebným, při- 
čemž každý, kdo bude postní almužnu praktikovat, může na spodní stranu své 
kasičky navrhnout účel, na který by peníze chtěl věnovat. Postničky budou od nedě-
le 7. února k dispozici v našich kostelích. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně je přine-
seme v obětním průvodu při mši svaté v chrámu sv. Barbory   

vzbuzením k tomu, aby si svátost smíření ještě více zamilovali, přistupovali k ní čas-
to, pravidelně a učinili z ní páteř Svatého roku milosrdenství,“ napsal v úvodu bis-
kup Jan Vokál. 
 Oproti zvyklostem z minulých let je letošní meditační brožura pro postní do-
bu odlišná. Nekoresponduje totiž s každodenními biblickými texty mše svaté, ale 
reaguje na vybrané kapitoly z Katechismu katolické církve, které souvisí se svátostí 
smíření. „Většinou jsou meditace zakončeny i několika otázkami, abyste mohli text 
lépe promyslet a vztáhnout ke svému životu. Na konci je jednoduchý návrh možné-
ho zpovědního zrcadla,“ uvedl za přípravný tým biskupský vikář pro pastoraci Jan 
Linhart. 
 Brožuru si můžete vzít v kutnohorských kostelích zdarma. Vezměte ji prosím 
také nemocným nebo obdarujte své blízké, kteří do kostela pravidelně nechodí, ale 
rádi si něco zajímavého přečtou.  

P. Jan Uhlíř,  
(čerpáno z webových stránek královéhradecké diecéze, www.bihk.cz) 

-red- 

Postní středy v chrámu sv. Barbory  
Středeční mše svaté budou v postní době slouženy v chrámu sv. Barbory. Příprava 
na Velikonoce zde začne na Popeleční středu, 10. února v 18:00. Při mši svaté bude 
udílen popelec. Na první neděli postní, 14. února, již možnost přijmout popelec do-
datečně nebude.  

-red- 

Pobožnosti křížových cest  
Pobožnosti křížových cest se budou v postní době konat každý pátek a neděli, vždy 

půl hodiny před večerní mší svatou. Zájemci 
o vedení pátečních pobožností se mohou hlásit 
u Marie Cvešprové (tel.: 739 156 358), koordinaci 
nedělních pobožností má na starosti Pavel Štorek 
(tel.: 721 238 047). 
 V pátek 18. března půjdeme po zastaveních 
křížové cesty v našem městě: vyjdeme v 18:45 od 
kostela sv. Jakuba. Křížová cesta přede mší sva-
tou ten den nebude.  

-red- 

Mše svatá v den modliteb za nemocné 
Z iniciativy vzešlé od jedné lékařky kutnohorské nemocnice bude ve čtvrtek 11. úno-
ra, který je Světovým  dnem  nem ocných, slavena m še svatá za všechny 
nemocné, za jejich lékaře a další lidi, kteří se o nemocné starají. Na mši svatou jsou 
zváni nejen všichni lékaři a zdravotní sestry naší farnosti, ale opravdu každý, kdo 
chce nemocným i jejich lékařům a ošetřovatelům vyprošovat sílu, dar zdraví a útě-
chu Ducha svatého. Mše svatá se bude konat v 18:00 v kostele sv. Jakuba.  

-red- 
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Páteční noční adorace a 24 hodin pro Pána 
Na různých místech v naší zemi se ujala tzv. Nikodémova noc 
(www.nikodemovanoc.cz). Tato modlitební iniciativa mě v roce Národního eucha-
ristického kongresu inspirovala k večerním až nočním hodinovým adoracím, kona-
ným jednou za měsíc v pátek v kostele sv. Jakuba.  
 Toužil jsem nějak konkrétně prožít rok eucharistie a modlit se za prohloubení 
víry a lásky ke Kristu v rodinách. Zároveň jsem ale také chtěl dát příležitost zvláště 
mladým rodičům, aby si po uspání dětí mohli po náročném týdnu přijít odpočinout 
k našemu Pánu a zakusit, že modlitba opravdu občerstvuje. Osobně jsem si tyto 
chvíle „užíval“, a i když jsem už byl mnohdy unaven, občerstvovala mě nejen tichá 
přítomnost Krista, ale i myšlenka, že jsem s vašimi rodinami spojen v modlitbě 
a mohu se nevědomky podílet na vašich starostech i zápasech a vyprošovat vám po-
třebnou sílu a světlo Ducha svatého. Radostí pro mě bylo i vědomí, že pro dvě mla-
dé maminky to byl opravdu čas, který rády vyhledá-
valy a pro svůj život s Kristem asi i potřebovaly.  
 Ve Svatém roce milosrdenství bych rád v této 
modlitbě pokračoval: tento měsíc se bude adorace 
konat v pátek 12. února. Navíc bych se chtěl modlit i 
za to, abychom všichni objevovali krásu a důležitost 
setkání s milosrdným Bohem ve svátosti smíření. 
Proto vám chci nabídnout tento čas večerní adorace 
i k případné zpovědi. Budete vědět, že když je tato 
noční adorace, je v kostele přítomen kněz, takže po 
chvíli ticha a zastavení před našim Pánem můžete 
přistoupit k této uzdravující svátosti. A to bez fronty a v klidu. :-) 
 Březnová noční adorace (v pátek 4. března) bude navíc součástí postní inicia-
tivy papeže Františka s názvem 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil už v roce 2014 
a vyzývá k ní znovu v bule Misericordiae Vultus, kterou vyhlásil mimořádný Svatý 
rok milosrdenství: „V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná 
v pátek a sobotu čtvrtého postního týdne. Mnozí lidé začínají přistupovat ke svátosti 
smíření a jsou mezi nimi četní mladí, kteří v této zkušenosti často nacházejí cestu 
zpět k Pánu, prožívají intenzivní chvíli modlitby a objevují znovu smysl svého živo-
ta. Klaďme zřetelně opět do středu svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně 
se dotýkat milosrdenství. Pro každého penitenta tak bude zdrojem opravdového 
vnitřního pokoje. Nikdy nepřestanu zdůrazňovat, aby zpovědníci byli opravdovým 
znamením Otcova milosrdenství.“ Další konkrétní průběh iniciativy 24 hodin pro 
Pána v naší farnosti probereme na pastorační radě 16. února a budeme vás informo-
vat v ohláškách. 
 Milí farníci, věřím, že využijete nabídky ke ztišení a objevíte radost a občer-
stvení z přítomnosti našeho Pána. 

P. Jan Uhlíř 

Postní duchovní obnovy  
Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově se koná v termínu 19. až 21. února; přihláš-
ky shromažďuje Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail: moni-
catrd@seznam.cz). Muži ve Slavoňově stráví víkend od 26. do 28. února; kontaktní 
osobou je Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820 e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com). 
 Postní duchovní obnova v sedlecké farnosti se koná 27. února od 9:30 
v infocentru. Povede ji biblista Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
P. Jaroslav Brož. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky (327 561 143) nebo na  
e-mailové adrese farnosti (fara@sedlec.info). 

-red- 

http://www.nikodemovanoc.cz
mailto:fara@sedlec.info
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Pozvání na misijní koláč 
Tradiční sbírka na podporu misií se bude konat, jako každý rok, o čtvrté neděli 
postní, tedy 6. března po skončení každé mše svaté v naší farnosti. Příspěvkem za 
koláčky podpoříme činnost misijního díla, pomůžeme potřebným a ještě si u neděl-
ní kávy pochutnáme. 
 Letos ale budeme připravovat koláč jinak než v minulých letech, a pokud se 
chcete přidat a uděláte si čas, přijměte k této přípravě pozvání. Abychom využili 
krásnou novou kuchyň na arciděkanství a ještě společně prožili sobotní den, bude-
me 5. března od 8:00 koláče společně péci. Pak, až vychladnou, budeme chystat již 
tradiční tácky. S sebou si vezměte si jen zástěry, suroviny zajistíme. Jestli se vše po-
vede, jak bych si přála, budeme mít na koláče mouku z Vidourkova mlýna. Na otce 
Arnošta Vidourka si jistě všichni pamatujete, a mlýn jeho strýce je stále funkční. 
Takže letošní koláče budou určitě mimořádné. 
 Těším se na vás, děkuji za pomoc, podporu a především za obdarovávání po-
třebných.  

Anna Hylská 

Přijďte si zazpívat i o Velikonocích 
Po dobré zkušenosti se zapojením farníků do zpěvu koled při půlnoční, je možné si 
ve sboru zazpívat i při velikonočním triduu. Již tradičně liturgii doprovodí chrámo-
vá schola pod vedením Michala Hanuše a děvčata pod vedením Marie Štorkové. 
Připojit se ke zpěvu ordinaria a některých žalmů však může každý kdo rád zpívá. 
Podmínkou je však opět účast na dvou zkouškách, a to ve středu 9. a 23. března 
vždy v 19:00 na arciděkanství. Všichni jste srdečně zváni.  

-red- 

Letní brigáda 
Zájemci o letní brigádu v oblasti turistických služeb a provozu památek farnosti se 
mohou hlásit u Elišky Nekolové na e-mailu eliska.nekolova@khfarnost.cz. Zájemci o 
brigádu v úseku stavební a technické činnosti se mohou obracet na Soňu Teleckou 
prostřednictvím e-mailu sona.telecka@khfarnost.cz. Nejzazším termínem přihláše-
ní na letošní léto je 31. březen.  

-red- 

Svátost biřmování  
Svátost biřmování bude udílet otec biskup Josef Kajnek 12. června letošního roku 
při mši svaté v 9:30 v sedlecké katedrále. Z důvodů většího počtu mladších zájemců 
ze sedlecké farnosti bude biřmování udíleno v jejich farnosti. Zájemci o tuto svátost, 
kteří se ještě nehlásili, se mohou do 14. února obrátit na P. Zdeňka Sedláka  
(tel. 604 246 882), který si s nimi domluví způsob přípravy. 

-red- 

Katolická charismatická konference  
Další ročník katolické charismatické konference se uskuteční ve dnech 6. až 10. čer-

vence 2016  na výstavišti BVV v Brně. Více informací a podrobný pro-
gram bude zveřejněn v dubnu. Více informací na webových stránkách 
konference zatím není, přesto už je dobré začít přemýšlet o své účasti. 
Pokud byste se rádi přidali ke společné výpravě z Kutné Hory, kontak-
tujte mě osobně, na telefonu 731 598 862 nebo e-mailu  
annahylska@seznam.cz nejlépe do konce března. 

Anna Hylská 

mailto:annahylska@seznam.cz


 

  

Pěší svatojakubská pouť 
V souvislosti se Svatým rokem milosrdenství papež František vyslovil řadu myšle-
nek. Jednou z nich je: „Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obra-
zem cesty, kterou se každý člověk svým životem ubírá.“ Proto se naše farnost roz-
hodla nabídnout vám možnost vydat se na svatojakubskou pouť (zatím jen na území 
České republiky).  
 Ve dnech 16. až 23. července letošního roku bychom putovali po Východočes-
ké svatojakubské cestě, která začíná v Krzeszówě a pokračuje přes Broumov, Hvěz-
du, Polici nad Metují, Červený Kostelec, Babiččino údolí, Kuks, Jaroměř, Hradec 
Králové, Pardubice, Přelouč a Jakub až do Kutné Hory. Je to cesta stará a tradiční, 
chodili po ní poutníci v minulých staletích a na její trase se nachází mnoho svatoja-
kubských památek. Celkem navštívíme šest kostelů zasvěcených sv. Jakubu, poutní 
kapli Hvězda Panny Marie Sněžné na vrcholu Broumovských stěn, Kuks, Jaroměř, 
Hradec Králové a další místa. Do Kutné Hory dorazíme v předvečer Oslav svátku 
svatého Jakuba na slavnostní koncert. Celková délka pouti je asi 210 kilometrů. 
 Rádi bychom nabídli tuto pouť celé farní rodině a jejím příznivcům, proto 
plánujeme, že bude možno jít jen určité denní úseky, mezi jednotlivými místy bude 
možnost převozu doprovodnými vozidly, které budou též převážet potřeby na spaní 
(karimatky, spacáky). K poutníkům se můžete přidat kdykoliv (k dispozici bude ča-
sový rozpis), můžete putovat tak dlouho a daleko, jak to odpovídá vašim možnos-
tem. Noclehy budou zajištěny v různých ubytovacích zařízeních (fary, poutní domy, 
ubytovny), zároveň bude poutníkům nabídnuta možnost „poutní polopen-
ze“ (snídaně a večeře), bude umožněna účast na mši svaté a společných modlitbách 
na začátku a konci dne.  
 Pokud vás tato pozvánka oslovila, prosím, dejte vědět Monice Trdličkové, 
(tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz) nebo Janu Pospíšilovi  
(tel.: 602 326 625, e-mail: honza.postak.pospisil@seznam.cz) do 31. března. V zá-
vislosti na zájmu a skladbě poutníků bude upraven program a organizace pouti. Po-
drobnější informace pak přinesou aktuální ohlášky. 
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Začátkem roku skončil mandát členům pastorační rady, kteří v ní působili od roku 
2012. S vděčností za vytrvalou a obětavou službu se s touto sestavou loučíme.  
 V úterý 16. února se rada sejde již v novém složení, které je dáno výsledkem 
voleb proběhlých 31. ledna a také jmenováním a delegováním některých členů: 
 
Kněží:    P. Jan Uhlíř  
    P. Zdeněk Sedlák  
 

Zvolení členové:   Monika Trdličková  
    Marie Cvešprová 
    František Malík  
    Kateřina Grenarová  
    Ladislav Vokoun  
 

Delegovaní členové:  Josef Poživil (Církevní gymnázium v Kutné Hoře)  
    Robert Otruba (Oblastní charita Kutná Hora)  
    Barbora Křivohlavá (Církevní mateřská škola sv. Jakuba) 
 

Jmenovaní členové:  Zdena Hlavinková 
    Radka Karelová 
    Lukáš Kutil 
    Karel Macek  
    Marie Slavotínková 
 
 Všem, kdo se účastnili voleb, i všem, kdo byli ochotni kandidovat, upřímně 
děkuji za tuto formu vyjádření zájmu o dění ve farnosti. Voleb se svými hlasy účast-
nilo 146 lidí, s podrobnými výsledky se můžete seznámit na nástěnce v kostele 
sv. Jakuba. Nové pastorační radě vyprošuji dary Ducha svatého a těším se na vzá-
jemnou spolupráci.  
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Volby do Pastorační rady farnosti 

P. Jan Uhlíř 

Pastorační aktivity 2015 

Leden 

 Žehnání domů a bytů 

 Tříkrálová sbírka 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů  

 Setkání dobrovolníků farnosti 
 

Únor 

 Duchovní obnova žen ve Slavoňově 

 Duchovní obnova mužů v Králíkách 

 Duchovní obnova farnosti  

 Udílení svátosti nemocných  

 Křížové cesty v kostele, městem 

 Postní almužna 

 Přijetí katechumenů  
mezi čekatele křtu 

 
 

Březen  

 Misijní koláč  

 Víkend pro děti  
v Uhlířských Janovicích 

 Diecézní setkání mládeže  
v Hradci Králové 

 

Duben 

 Velikonoční bohoslužby 

 Žehnání pokrmů 

 Diecézní svatovojtěšská pouť v Libici 
nad Cidlinou 

 

Květen 

 Pouť rodin do Sudějova 

 Májové pobožnosti  

 Farní pouť seniorů do Vlašimi 
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 Beseda s Mons. Václavem Malým  
na téma křesťanství a islám 

 Poutní zájezd do Polska 

 Noc kostelů  
 

Červen 

 První svaté přijímání v Křeseticích 

 Slavnost Těla a Krve Páně v chrámu 
sv. Barbory 

 

Červenec 

 Jáhenské svěcení Zdeňka Sedláka 

 Loučení s P. Filipem Foltánem 

 Oslava svátku sv. Jakuba 

 Tábor Slunečního kmene 

 Chaloupka družiny Concordie 
 

Srpen 

 Zájezd pro seniory do Staré Boleslavi 

 Cykločundr 
 

Září 

 Jubileum paní Marie Maříkové  
(90. narozeniny) 

 Kněžské svěcení Zdeňka Sedláka 

 Diecézní setkání ministrantů 
v Hradci Králové 

 

Říjen 

 Duchovní obnova pro seniory ve Sla-
voňově 

 Národní eucharistický kongres 
v Brně 

 Pohřeb paní Jaroslavy Truhlářové 

 Modlitby růžence 

 Návštěva klientů Integračního centra 
pro cizince 

 Jmenování nové  
Ekonomické rady farnosti  

Listopad 

 Žehnání nového kříže  
na kostel sv. Jakuba 

 Svatomartinský průvod 

 Setkání společenství  
působících ve farnosti  

 Duchovní obnova pro manžele 
 

Prosinec 

 Oslava svátku sv. Barbory 

 Setkání s Mikulášem  

 Roráty v chrámu sv. Barbory  
a v kostele sv. Jakuba 

 Přespávání dětí na faře 

 Otevírání svaté brány v katedrále 
Svatého Ducha v Hradci Králové 

 Výlet mladšího společenství  
do Prahy 

 Výstava fotografií z návštěvy  
papeže Františka ve Svaté zemi 
v chrámu sv. Barbory 

 Vánoční setkání dětí Církevní  
mateřské školy v kostele sv. Jakuba 

 Vánoční besídka Slunečního kmene 
a družiny Concordia 

 Vánoční bohoslužby 

 Obnova manželských slibů 

 křty pohřby svatby 

Kutná Hora 43 15 24 

Bykáň 0 4 0 

Třebonín 1 3 0 

Statistika 2015 

-red- 
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Přinášíme porovnání turistické návštěvnosti kutnohorských chrámů v letech 2014 
a 2015. Údaje o návštěvnosti empory jsou sice samostatnou položkou v tabulce, tato 
čísla však nelze přičítat k návštěvnosti samotného chrámu (návštěvníci empory jsou 
podskupinou návštěvníků chrámu sv. Barbory). Návštěvnost kaple Božího těla se 
opět výrazně zvedla, důvodem je její přičlenění ke vstu-
pence do chrámu sv. Barbory. Veškerá čísla vycházejí ze 
statistiky prodaných vstupenek; skutečná návštěvnost 
chrámů je tedy o něco vyšší, protože v každém roce je ně-
kolik dní, kdy jsou památky přístupné zdarma.  

Návštěvnost našich památek v posledních dvou letech 

  rok 2014 rok 2015 

Chrám sv. Barbory 289 954 279 595 

Empora chrámu sv. Barbory 29 797 31406 

Kaple Božího těla 29 907 60 911 

Kostel sv. Jakuba 18 506 26 711 

Kostel Matky Boží Na Náměti 1 347 1 688 

-red- 

Opravy v roce 2015 

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 

Budova arciděkanství 
Započetí oprav místností u západního průčelí v druhém nadzemním podlaží 
(statika stropů a stěn). 

Celkové náklady v roce 2015 1 118 070 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 900 000 Kč  

Vlastní podíl 218 070 Kč  

Kostel sv. Jakuba 
Kompletní obnova severní věže včetně tesařských prvků a báně, obnova pláště jižní 

věže a západního průčelí. 

Celkové náklady v roce 2015 20 275 595 Kč  

Evropský hospodářský prostor - Norské fondy 16 220 476 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 0 Kč  

Fond regenerace Města Kutné Hory 400 000 Kč  

Vlastní podíl 3 655 119 Kč  



 

  

Kostel Matky Boží Na Náměti 
Obnova sakristie a severní části presbytáře a části lodi, obnova střechy schodiště na 

kůr. 

Celkové náklady v roce 2015 2 064 365 Kč  

Program záchrany architektonického dědictví 1 235 000 Kč  

Fond regenerace Města Kutné Hory 200 000 Kč  

Vlastní podíl 629 365 Kč  

Kostel Nejsvětější Trojice  
Oprava tesařských konstrukcí věže.  

Celkové náklady v roce 2015 409 995 Kč  

Podpora obnovy kulturní památky prostřednictvím  
obce s rozšířenou působností 

300 000 Kč  

Vlastní podíl 109 995 Kč  

Římskokatolická farnost Bykáň 

Kostel sv. Václava v Malešově  
Obnova varhan a varhanní skříně 

Celkové náklady v roce 2015 657 455 Kč  

Program regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón 

655 000 Kč  

Vlastní podíl 2 455 Kč  

Kostel sv. Jakuba v Paběnicích  
Obnova oltáře sv. Jakuba Staršího. 

Římskokatolická farnost Třebonín 

Celkové náklady v roce 2015 240 000 Kč  

Soukromý dar 240 000 Kč  

Vlastní podíl 0 Kč  

Soňa Telecká 



 

  

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Barbora Křivohlavá 

12 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

V adventním a vánočním období jsme v církevní mateřské škole byli plni očekávání. 
V adventu jsme měli plné ruce práce s výrobou Betléma. S pomocí paní Slavotínko-

vé si děti vytvořily každý svoji postavu. 
Chtěli jsme vytvořit Betlém pro soutěž, 
kterou pořádá pražské arcibiskupství 
pro všechny církevní školy. Díky této 
motivaci jsme vytvořili krásný Betlém, 
který zdobil kostel sv. Jakuba v době 
vánočních svátků. Na konci prosince 
jsme se setkali v kostele s panem fa-
rářem, s rodiči, zazpívali jsme si koledy 
a děti ukázali živý Betlém svým 

rodičům. Moc děkujeme paní Slavotínkové za pomoc. 
 Svátek Tří králů jsme oslavili v Domově Barbora. Přišli jsme zazpívat vánoční 
koledy a potěšit všechny obyvatele domova básničkami, které děti přednesly 
a zazpívaly v kostýmech andílků. Moc děkujeme za pozvání a milé přijetí. 
 V měsíci lednu bylo naše téma „Tančí vločka sněhová“. Protančili jsme se až 
do galerie GASK, kde pro nás měli připraveno několik programů na téma tanec a 
hudební žánr jazz. Děti v galerii hledaly hudební nástroje, zatančily si a malovaly 
hudbu. Nyní nás čeká masopustní karneval. 
 Naše nejstarší děti se pilně připravovaly na zápis do prvních tříd. Pro rodiče 
předškolních dětí jsme do školky pozvali psycholožky z pedagogicko-psychologické 
poradny, které si s rodiči povídaly o školní zralosti a odpovídaly na jejich dotazy.  
 V  příštím školním roce se nám uvolní ve školce 14 míst. Chtěli bychom vás 
pozvat na den otevřených dveří, který se koná v úterý 8. března od 8 do 11 hodin. 
Zároveň bychom chtěli pozvat všechny na modlitbu ve školce: proběhne ve středu 
17. února v půl deváté večer. 

Počátek adventu jsme si ve škole připomněli zapálením první svíce na adventním 
věnci. Duchovní slovo pronesl spirituál školy P. Pavel Tobek, o hudební doprovod se 
postarali studenti pod vedením Lucie Čechalové. Věnec zhotovili studenti spolu 
s Markétou Havrdovou ve školním klubu. Během adventu pracovali sekundáni na 
tvorbě ozdob z přírodních materiálů, které poté ozdobily jeden z vánočních stromků 
u Sv. Jakuba. V předvánoční době jsme se zapojili do akce pořádané Českobratr-
skou církví evangelickou v Čáslavi. Studenti, byli to opět sekundáni, dále pak i ně-
kteří primáni a terciáni, shromáždili vánoční krabice, které naplnili dárky pro děti 
různého věku, které tráví Vánoce v azylových domech a kterým chtěli udělat pod 
stromečkem radost. 
 V adventním čase se uskutečnila duchovní obnova pro zaměstnance školy, 
vedl ji P. Pavel Tobek. Pořádali jsme rovněž adventní koncert, který opět s chutí 
a velkým nasazením zorganizovala Lucie Čechalová, konal se v kostele sv. Jakuba. 
V poslední předvánoční školní den jsme se všichni odebrali do sedlecké katedrály 
na mši svatou. Značná část studentů si nenechala ujít spaní ve škole, které pravidel-
ně se zajímavým programem připravuje školní klub v čele s Radkou Karelovou. Jed-
ná se vždy o noc na poslední den ve škole před vánočními svátky. Mnozí ze studentů 
školy se zapojili začátkem ledna do Tříkrálové sbírky. První mše svatá v novém ka-
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lendářním roce byla 20. ledna v klášterním kostele.  
 V rámci projektu Měsíc filmu na školách, připravovaného organizací Člověk 
v tísni, se počátkem prosince uskutečnila beseda s pamětníky událostí roku 1968. 
Při besedě studenti kvarty, septimy a oktávy vyslechli vyprávění hostů a zhlédli do-
kumentární filmy. Studenti sexty – výtvarná i hudební skupina – vyrazili koncem 
listopadu do Prahy. Výtvarníci navštívili výstavu Skvělý nový svět v Centru moder-
ního umění DOX, hudební část třídy si prohlédla expozici Českého muzea hudby. 
V prosinci navštívili studenti latiny ze septimy kutnohorský státní okresní archiv, 
kde zhlédli listinné prameny vztahující se k době Karla IV., jehož sedmistému výročí 
narození bude na gymnáziu věnována pozornost celý rok. Studenti se dále seznámili 
s principy archivní práce a s badatelskými možnostmi. 
 Velký úspěch zaznamenali studenti primy, kvarty a sexty, kteří se zúčastnili 
celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Úspěšnost školy dosáhla 84 %, celore-
publiková činí 22 %. 19. ledna jsme byli 
opět pořadateli matematické olympiády 
v kategoriích Z5 a Z9. 
 První lednový týden pobývaly 
sekunda a kvinta v Krkonoších na zim-
ním výcvikovém lyžařském kurzu. 
 V první polovině ledna proběhl na 
našem gymnáziu (předchozí ročníky se 
konaly na Gymnáziu Jiřího Ortena) další ročník soutěže v anglických esejích o cenu 
Studijního nadačního fondu manželů Munkových, kutnohorských rodáků žijících 
v USA. Z prostředků fondu jsou financovány náklady spojené s intenzivním jazyko-
vým kurzem dvou studentů (1. a 2. místo) ve Velké Británii. Letos se poprvé účastni-
li i studenti našeho gymnázia. Druhé místo obsadila a na jazykový kurz pojede Judi-
ta Čermáková ze sexty, Jiří Šmidrkal ze septimy se umístil na 3. místě a získá fi-
nanční odměnu.  
  Pololetní klasifikační porada byla 20. ledna a 28. ledna převzali studenti svá 
pololetní vysvědčení. O své zkušenosti ze studia na vysokých školách se přišlo se 
studenty nejvyšších ročníků podělit sedm absolventů. Tato pravidelná, každoroční, 
užitečná beseda se konala také 28. ledna. Jednodenních pololetních prázdnin si stu-
denti mohli užít v pátek 29. ledna. 

Oblastní charita Kutná Hora 

Stanislava Lisková 

Tříkrálová sbírka 
Každoročně se do ulic měst a vesniček vydávají skupinky králů. V letošním roce na-
vštěvovali domácnosti od 2. do 10. ledna. 
 V Kutné Hoře jsme vybrali 126 123 Kč, v Čáslavi 48 337 Kč, ve Vrdech 40 372 
Kč. V kutnohorsko-poděbradském vikariátu celková částka činila 563 460 Kč. Vy-
brané prostředky budou použity především na vytvoření zázemí ambulantní služby 
pro rodiny s handicapovaným dítětem, dobrovolnickou činnost v Kutné Hoře 
i v Čáslavi, dlouhodobou podporu osob se zdravotním postižením, volnočasové akti-
vity pro děti z ohrožených rodin a přímou pomoc klientům v tíživé sociální situaci. 
 Děkujeme vám jménem všech, kterým pomůže váš příspěvek. Děkujeme 
i jménem skupinek králů, které jste vlídně přijali.  Poděkování patří i všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu sbírky.  
 Do nového roku 2016 vám přejeme radost a pokoj, které vyjadřuje i nápis 
K+M+B na Vašich dveřích. Těšíme se na další spolupráci. 



 

  

Přehled výtěžku Tříkrálové sbírky ve vybraných obcích na Kutnohorsku  

 výtěžek 2015 výtěžek 2016 

Černíny 8 212 Kč 9 727 Kč 

Červené Pečky 2 802 Kč 1 936 Kč 

Grunta 4 135 Kč 4 943 Kč 

Hlízov 0 Kč 13 016 Kč 

Křesetice 12 870 Kč 13 446 Kč 

Kutná Hora 126 062 Kč 126 123 Kč 

Libenice 2 734 Kč 2 653 Kč 

Miskovice 5 661 Kč 4 081 Kč 

Nové Dvory 9 057 Kč 12 391 Kč 

Svatý Mikuláš 14 744 Kč 13 387 Kč 

Třebonín 7 243 Kč 8 921 Kč 

Celkem OCH KH 502 672 Kč 563 460 Kč 

Zdislava Nováková 

Kurz efektivní komunikace: Nablízku nemocným  
Zveme na celodenní kurz pro dobrovolníky, zájemce o dobrovolnou službu a pro ty, 
kteří se o tuto problematiku zajímají. Role přednášejícího se ujme Eva Bicanová. 
Kurz se bude konat v sobotu 5. března od 8:30 ve středisku Maják (Tylova ulice 
503). Pro aktivní dobrovolníky je účast zdarma, pro ostatní zpoplatněna částkou 
300 Kč (po uzavření alespoň krátkodobé dobrovolnické smlouvy bude tato částka 
vrácena). Přihlašovat se lze u Marie Mackové na telefonu 731 598 876 nebo e-mailu 
macek.marie@seznam.cz. 

Marie Macková 

Společenství mládeže 

Milé chvíle se spolčem (Silvestr) 
Letos jsme se  rozhodli nejezdit nikam daleko a mít tak možnost prožít klidný Nový 
rok v již známém prostředí, a tak to byly opět Uhlířské Janovice, kde se nám naskyt-
la skvělá příležitost užít si klid a pohodu s přáteli. 
 Vyjeli jsme třicátého odpoledne v příjemné náladě a hned večer po příjezdu 
se rozběhl program, který nebyl přesně nalinkovaný, což přispělo k uvolněnější ná-
ladě. Odpoledne jsme nic velkého nezačínali, protože bylo třeba nacvičit písně na 
mládežnickou mši, a tak už nám večer nezbylo mnoho energie na hraní pohybových 
her. Tím pádem jsme se rozdělili a několik z nás hrálo různé stolní hry, zatímco jiní 
si šli už lehnout. Objevilo se mnoho nových stolních i alternativních her, se kterými 
jsme si užili víc legrace, než by se dalo čekat. 
 Po poněkud utlumeném příjezdovém dni jsme další den dělali trochu od vše-
ho, co se jen dalo, i trochu toho, co vypadalo neproveditelně. Celou akcí nás prová-
zela hudba díky skvělé výbavě, kterou s sebou přivezli sourozenci Klingerovi, a tak 
zajistili nekonečný zdroj zábavy pro všechny. Mimo jiné jsme také podnikli výpravu 
na zdejší dětské hřiště, které pro nás bezpochyby bylo atraktivnější než pro ty, jimž 
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Svátost smíření není jediným 
způsobem, jak přijmout odpuště-
ní. Boha mohu prosit o odpuštění 
kdykoli, ihned poté, co si uvědo-
mím svůj hřích, a pokud upřímně 
lituji, mohu si být jistá, že mi od-
pustil. Proč je tedy svátost smíře-
ní tak důležitá?  
Je dobře si uvědomit, že se jedná o svá-
tost, která je svěřena apoštolské službě 
církve. Tato svátost je ustanovena sa-
motným Ježíšem k mému posvěcení 
a k mé pomoci, abych dosáhl cíle – Bo-
žího království. Svátost smíření mně 
pomáhá v zápase s lidskou slabostí 
a s náklonností ke hříchu. Vědomě opo-
míjet to, co mi daruje sám Pán, se rovná 
bez pochyby zlu, které se potom podepi-

suje v mém životě. Jistě, že někdy exis-
tuje stav nouze. Pokud se opravdu 
z vážných důvodů nemohu vyzpovídat 
knězi, určitě platí, že upřímná lítost od-
pouští i ten nejtěžší hřích. 
 Podle nauky katolické církve 
a kanonického práva jsem povinen se 
zpovídat jen z těžkých hříchů spácha-
ných po křtu a dosud rozhřešením pří-
mo neprominutých ani nevyznaných 
v jednotlivém vyznání. Rovněž jsem po-
vinen od věku užívání rozumu alespoň 
jednou za rok upřímně vyznat své těžké 
hříchy. Tím je ale konstatováno jen ja-
kési „minimum“ pro můj duchovní ži-
vot. Ale je prospěšné pro můj další du-
chovní vývoj žít jen s tímto minimem? 
 I když jsem se žádných těžkých 

P. Pavla Seidla známe v naší farnosti 
především jako zpovědníka. Pravidel-
ně do Kutné Hory přijíždí, aby 
„vypomohl“ s udílením svátosti smíře-
ní. V této souvislosti jsme se na něj ob-
rátili, abychom mu v době, kdy proží-
váme Svatý rok milosrdenství, položili 
několik otázek právě na téma svaté 
zpovědi. 

Rozhovor s P. Pavlem Seidlem 

bylo určeno. Nezůstalo jen u procházky, a protože mrzlo až praštělo, nezbylo nám, 
než se zahřát klasickým Mrazíkem, ale někteří z nás místo bezhlavého úprku zvolili 
bezpečnější a mírumilovnější šplh na blízké stromy. Po návratu naše slečny připra-
vily oběd. O siestě jsme započali jednu z nejkonfliktnějších her (tedy slovně, nikoli 
fyzicky), kterou znám. Ta spočívala v tom, že musíte jednoduše přehádat a překřičet 
všechny protihráče a dokázat jim, že vy máte pravdu. Posléze nás ještě přibylo, tak-
že jsme si mohli vychutnat večerní mši i pozdější program, který sestával 
z ohňostroje, který byl tentokrát opravdu velkolepý, a ze hry na upřímnost, která se 
myslím nelíbila jenom mě, ale užili si ji všichni. Velkou část večera a předchozí den 
s námi často byl a hovořil s nám místní kaplan P. Mikšovský, se kterým jsme hovoři-
li o některých velmi rozporuplných otázkách (jako třeba manželství napříč církve-
mi) a on nám je rád zodpověděl. Nakonec už později  v noci zbylo jen několik vytr-
valců, kteří neodolali a oddali se karbanu.  
 Většina šla spát trochu dříve, protože ráno v osm hodin už museli odjet a pár 
nás bylo také účastno ranní mše v Janovicích. Poté se již postupně janovická fara 
vyprazdňovala, až odjelo i poslední auto a já si už jen přál, abychom se zase brzy 
sešli. 

Tomáš Uttendorfský 

Kontaktní osobou společenství středoškolské mládeže v naší farnosti je Lída Cine-

rová (tel.: 724 129 887, e-mail: cinerova.ludmila.t@gmail.com). 
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hříchů nedopustil, mám důvod při vě-
domí svých všedních hříchů nacházet ve 
zpovědi velký dar svého uzdravení 
a hlubokého vztahu s Pánem. 
 Pravidelnou zpovědí se správně 
a lépe poznávám, rostu v osobní pokoře, 
špatné návyky se mi lépe odstraňují, 
zamezuji své vlažnosti a nedbalosti, na-
opak posiluji svou vůli a v neposlední 
řadě dávám možnost, aby ve mně stále 
působila Boží milost.   
 
Kdy, respektive jak často je podle 
vás dobré chodit ke svátosti smí-
ření?  
O tom „minimu“ jsem se zmínil již 
v předchozí odpovědi. Vědomí těžkého 
hříchu, kterého jsem se dopustil, by 
mne mělo přivést co nejdříve ke svátosti 
smíření, nejpozději však do jednoho 
roku. V domácím úklidu jsme zvyklí 
na pravidelný rytmus a těžko bychom 
připustili myšlenku, že nám stačí ve 
svém bytě poklidit jen jednou za rok. 
Uvědomujeme si nutnost pravidelného 
stírání byť jen sotva viditelného prachu. 
Zanedbáním úklidu by po čase bylo 
v našem bytě nesnesitelně a návštěvy by 
se nám raději vyhýbaly. :-) Podobné je 
tomu také v našem duchovním životě. 
Chceme-li duchovně růst, je nezbytné 
„plnými doušky“ využívat nabízené Boží 
pomoci v podobě svátostné milosti. Na 
začátku let 20. století se velmi doporu-
čovala pravidelná měsíční zpověď. 
V současné době mladší generace kato-
lických duchovních od této praxe 
upouští a doporučuje jen příležitostné 
zpovědi. Podle mne by si měl věřící po 
poradě se svým duchovním rádcem sta-
novit rytmus svých zpovědí. Osobně se 
zpovídám pravidelně jednou za 14 dní. 
Svým farníkům doporučuji zpověď jed-
nou měsíčně, nejpozději jednou za čtvrt 
roku.  
 
Jak se na svátost smíření dobře 
připravit? Kolik času zabere řád-
ná příprava, jak by měla vypa-
dat, kde k ní najít třeba nějaké 

vodítko (máte tip na dobré zpo-
vědní zrcadlo)? 
Příprava na svátost smíření by neměla 
zabřednout do pouhého rutinérství až 
povrchního přístupu ve smyslu: však se 
znám, ono je to pořád stejné, něco tam 
řeknu. Plodem takové přípravy jsou vy-
znání v podobě: „Jsem roztržitý 
v modlitbě a v pátek jsem jedl maso. To 
jsou mé hříchy.“ To pochopitelně není 
dobré.  
 Základem dobré přípravy je najít 
si dostatečný čas na zpytování svědomí. 
V kancionálech a v různých jiných mod-
litebních knihách jsou zpovědní zrcadla 
uspořádaná podle Desatera nebo podle 
tří základních vztahů v duchovním živo-
tě (můj vztah k Bohu, můj vztah k sobě 
a můj vztah k bližnímu). Dříve než sáh-
nu po nějaké takové pomůcce, je dobře 
si uvědomit, co se v mém životě od po-
slední svátosti smíření vlastně stalo. 
Závažné události, ve kterých jsem svým 
jednáním zranil Boží lásku, poškodil 
sebe či urazil bližního, většinou hned 
nevymizí z mého vědomí. Pokud mně 
svědomí sděluje, že jsem se vyhnul těž-
kým hříchům, je třeba se ho zeptat, co 
jsem v poslední době udělal dobrého. 
Neopomenul jsem záměrně z přílišných 
obav či z pohodlnosti vykonat dobré 
skutky? Zpovědní zrcadlo bych používal 
jen občas, v okamžiku únavy nebo po-
třeby osvěžit v sobě ducha jednotlivých 
přikázání.  
 
Jak myslíte, že se dá pracovat ne-
bo bojovat se strachem, 
s ostychem, který nás odrazuje od 
toho, abychom ke svátosti smíře-
ní přistupovali? 
Lidské obavy, strach či ostych jsou sou-
částí naší „člověčiny“. Není třeba je 
maskovat, ale musíme je překonávat. 
Tyto pocity mohou být v něčem podob-
né, jako když jdeme k lékaři a ten nás 
vyzve, abychom se před vyšetřením na-
šeho těla celí odstrojili do naha. No, ko-
mu je to příjemné? Ale kvůli svému 
zdraví to uděláme. Také ve svátosti smí-
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ření se někdy takzvaně musíme vnitřně 
vysvléknout. Není to vůbec příjemné, 
ale přinese to naše vnitřní uzdravení 
a osvobození od zlého. A to je přece sil-
ná motivace k překonání lidských obav. 
K překonání těchto subjektivních pocitů 
(strach, ostych – co si kněz o mne po-
myslí) by nám mohla pomoci možnost si 
vybrat zpovědníka. Někomu vyhovuje 
kněz, kterého dotyčný kajícník léta zná 
a ke kterému má důvěru. Jinému zase 
pomáhá jít se závažným hříchem na 
poutní místo, kde se vyzpovídá cizímu 
knězi, který ho vůbec nezná. 
 
Proč bychom měli chodit ke svá-
tosti smíření, když je stejně jasné, 
že budeme hřešit i dál? Co když 
někdo vůbec nevěří tomu, že by se 
mohl proměnit, „polepšit“?  
Znovu bych tady použil příměr 
s léčením našeho těla. Máte například 
chronické choroby (cukrovka, astma…), 
ale přesto si nemůžete dovolit vysadit 
léky a přestat navštěvovat odborné léka-
ře. Pokud to přestanete dodržovat, po-
depíšete si nad sebou ortel smrti. My 
křesťané žijeme v atmosféře světa, který 
je nakažen hříchem, ale nemusíme si 
zoufat, Bůh nám dává účinné prostřed-
ky, kterými se můžeme udržovat při 
životě, a to v duchovní síle. Jedním 
z nich je právě svátost smíření. Každé 
upřímné přijetí svátosti mne pozvedá 
z prachu této země a nechává mne na-
hlédnout do Božího záměru se mnou. 
Zpověď mne učí také pokoře. Upadám 
do stejných chyb, ale Pán je se mnou. 
On se mne nestraní, kdykoliv k Němu 
pozvedám svůj hlas. Jen si vzpomeňme 
na sv. Pavla, který vzpomíná na slova 
Pána: „Stačí ti moje milost, protože síla 
se tím zřejměji projeví ve slabosti.“  
(2 Kor 12,9)  
 
Co když člověk naopak ve svém 
životě nevidí žádný hřích, ze kte-
rého by se měl zpovídat? Je to vů-
bec možné? Setkal nebo setkáváte 
se s takovými „penitenty“? Co jim 

říkáte? 
S tímto případem jsem se již během své 
kněžské praxe setkal několikrát. Věřte, 
že je to pro kněze vždy velmi smutné 
zjištění. Stává se to u lidí, kteří dlouho 
nebyli u zpovědi. U nich se potom proje-
ví syndrom vlastní bezúhonnosti: „Však 
já nic špatného vlastně nedělám“. Ten je 
zapříčiněn právě ztrátou vědomí své 
hříšnosti a přeceňováním svých lidských 
dovedností. S takovými lidmi je třeba 
mít maximální trpělivost, dostatek času 
a dobře klást otázky. Ovšem můžete po-
máhat jen tomu, kdo o to sám bude stát. 
 
Jak poznáte dobrou zpověď? Co 
když člověk po svátosti smíření 
nic necítí - žádnou úlevu, osvobo-
zení, odpuštění? Neabsolvoval jen 
nějaký formální rituál? Může za 
to třeba jeho špatná příprava ne-
bo nedostatečné soustředění?  
Dobrá zpověď není o pocitech, i když ty 
se mohou také někdy přidat. Ve svátosti 
smíření jde o pravdivý, důvěryplný 
a osobní postoj kajícníka vůči Bohu pro-
střednictvím Božího služebníka – kněze. 
Zkušený zpovědník pozná dobrou zpo-
věď již z vyznání hříchů dotyčného člo-
věka. Je tam totiž spontánně vyjádřena 
upřímnost a touha být s Pánem.  Vzpo-
mínám na zpovědi některých mládežní-
ků, kteří mne po skončeném vyznání 
oslovili: „Otče, pomozte mi, nevím si se 
sebou rady. Rád bych se tohoto hříchu 
zbavil.“ 
 Úleva po svátosti smíření je ve 
skutečnosti další milost navíc, ale tu 
nelze vždycky bezpodmínečně vyžado-
vat. Je to jakýsi „bonbónek“ od Pána 
Boha, abychom se povzbudili.  
 
Různí zpovědníci ukládají různé 
druhy pokání. Jak se v tomto oh-
ledu rozhodujete vy? Co je podle 
vás smysluplné pokání? 
Pokání, které zpovědník uloží, musí brát 
v úvahu osobní situaci kajícníka a mít 
na zřeteli jeho duchovní dobro. Má také 
odpovídat závažnosti a povaze spácha-
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ných hříchů. Často to je modlitba nebo 
četba z Písma svatého, ale může to být 
i almužna, skutek milosrdenství, služba 
bližnímu, sebezápor či trpělivé přijetí 
těžkostí, které na nás v životě dolehnou. 
 Mnohé hříchy ubližují druhým 
lidem. Je nutné usilovat o jejich nápra-
vu: například vrátit ukradené věci, očis-
tit pověst toho, kdo byl pomluven. 
Smysluplné pokání má mít ducha 
zadostiučinění a je záležitostí spravedl-
nosti.  
 Ve volbě pokání se osobně rozho-
duji podle věku, duchovní zralosti kajíc-
níka i podle závažnosti vyznaných hří-
chů. V poslední době udílím za pokání 
modlitbu některého žalmu či chvalozpě-
vu nebo vykonání skutku milosrdenství 
vůči bližnímu.   
 
Jaké místo mají podle vás ve svá-
tosti smíření otázky zpovědníka, 
rozebírání toho kterého hříchu? 
Pomáhají penitentovi, nebo jsou 
spíše nepříjemným „šťouráním“ 
do jeho svědomí? Jak vy sám jako 
zpovědník rozpoznáte, kdy 
s penitentem hovořit hlouběji 
a kdy je lepší mu „jen“ udělit roz-
hřešení?  
Zpovědník má nejprve trpělivě a pozor-
ně naslouchat dotyčnému vyznání. 
Otázky může klást jen v případě nutné 
potřeby pro platné udělení svátosti smí-
ření. Například, když vyznání špatně 
slyší nebo je dotyčný špatně formuluje. 
Otázka zpovědníka je zcela namístě, 
když slyší obecné vyznání: „Občas jsem 
něco kradl.“ V takovém případě se kněz 
musí zeptat, o co se vlastně jednalo. Ro-
zebírání jednotlivých hříchů je vhodné 
především tehdy, když si o to dotyčný 
kajícník sám řekne. Doporučuje se, aby 
zpovědník sám od sebe nerozebíral hří-
chy proti mravní čistotě nebo v jiných 
velmi citlivých intimních záležitostech. 
Tady je důležitá taktnost ze strany kně-
ze. 
 Osobně promlouvám s kajícní-
kem hlouběji, když poznám jeho upřím-
ný zájem anebo vidím nutnost dotyčné-

ho povzbudit. Je pravda, že při velkém 
množství penitentů není možné 
z časových důvodů s každým vést delší 
dialog. 
 
Jaký je rozdíl mezi službou zpo-
vědníka a duchovním vedením? 
Jaké máte zkušenosti? 
Posláním zpovědníka je zprostředkovat 
platné a účinné přijetí svátosti smíření. 
Duchovní vedení spočívá v cíle-
vědomém doprovázení věřícího v jeho 
duchovním životě také mimo zpověď. 
Zpovědník nemusí penitenta vůbec 
znát, a přesto mu udělením svátosti po-
slouží. Při duchovním vedení už je to 
jiné, kněz by měl dotyčného věřícího 
znát a ten by mu měl důvěřovat. Dost 
dobře nemůžete někoho správně vést, 
nemáte-li jeho zájem a důvěru. 
 Je pravda, že v současnosti o du-
chovní vedení má zájem jen málokdo. 
Ale zažil jsem v předchozí farnosti 
v Dolní Čermné několik hezkých dopro-
vázení v duchovním životě, jak mladých 
lidí, tak i seniorů. On je to velký dar 
a povzbuzení i pro nás kněze, když mů-
žeme duchovně druhým pomáhat 
a jsme i svědky jejich duchovního po-
kroku. 
 
Mluvíme o Božím odpuštění ve 
svátosti smíření. Co ale to vzá-
jemné mezi lidmi? Jak podle Vaší 
zkušenosti dokáží lidé odpouštět? 
Co říkáte na postoj, který lidé 
často formulují: „odpustil jsem, 
ale nikdy nezapomenu“? 
Odpuštění je základní postoj v životě 
křesťana. Jen si vzpomeňme na slova 
modlitby našeho Pána: „A odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům.“ (Mt 6,12)  
 Dobře může odpustit jen ten, kdo 
sám na sobě zakusil účinky Božího od-
puštění a milosrdenství. Naše odpuštění 
žádá odvahu, pokoru i mnoho lásky 
k druhému. Nepodstatné věci bychom 
měli vždy odpustit a zapomenout. Hod-
ně nás to vnitřně osvobodí a posune  
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st 10. 02. Popeleční středa (18:00 – chrám sv. Barbory) 

čt 11. 02. 
Mše svatá ke Světovému dni nemocných  
(18:00 – kostel sv. Jakuba) 

pá 12. 02 Noční adorace (21:00 – 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

so 13.02. Schůzky Slunečního kmene Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 13. 02. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 14. 02. 
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu 
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

ne 14. 02. Jmenování a slib PRF (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

ne 14. 02. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

út 16. 02. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

út 16. 02. Pastorační rada farnosti (18:30 – arciděkanství) 

st 17. 02. 
Modlitba za Církevní mateřskou školu sv. Jakuba  
(20:30 – církevní školka) 

  19. – 21. 02. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově 

st 24. 02. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

st 24. 02. Kavárna s překvapením: Mexiko (19:00 – arciděkanství) 

  26. – 28. 02. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově 

so 27. 02. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 27. 02. Duchovní obnova s P. Jaroslavem Brožem (9:30 – IC Sedlec) 

k lepšímu. Ovšem, jsou v životě událos-
ti, které dotyční mohou odpustit, ale 
lidská psychika už jim nedovolí na ně 
zapomenout. Například to je usmrcení 
někoho z rodiny či násilí na jejich dítěti. 
 
Co pro Vás znamená Svatý rok 
milosrdenství, jak ho prožíváte? 
Milosrdenství pro mne není jen odpuš-
těním hříchů ve zpovědi. Vidím ho jako 
konkrétní postoj Boha Otce ke mně – ke 
svému dítěti. Kdyby nebylo Božího mi-
losrdenství, tak bych, podle slov svých 
rodičů, jako vážně nemocné batole ze-

mřel nebo bych se ve svých čtyřech le-
tech utopil v potoce v Pardubicích, kam 
jsem nešťastně v zimě spadl. Kdyby ne-
bylo Božího milosrdenství, nikdy bych 
se pro svoji těžkou vadu řeči nestal kně-
zem. A tak bych mohl pokračovat dál 
a dál. Ale určitě i každý člověk může 
nalézt ve svém životě stopy Boží milo-
srdné lásky. 
 Moc se mi líbí obraz, na kterém 
ve velké mužské dlani spočívá spící dítě. 
Když usínám, prosím onu Boží dlaň, aby 
mne znovu přijala.  

Děkuji za rozhovor. 
Kateřina Grenarová 
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so 27. 02. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

ne 28. 02. Kartička k četbě Starého zákona 

pá 04. 03. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

  04. – 05. 03. 24 hodin pro Pána; noční adorace  

  04. – 06. 03. Mladší společenství mládeže v Jeníkově 

so 05. 03. Pečení koláčů pro misie (8:00 – arciděkanství) 

so 05. 03. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

ne 06. 03. Misijní neděle 

ne 06. 03. Mládežnická mše svatá (18:00 – kostel Matky Boží) 

út 08. 03. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

st 09. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

st 09. 03. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

st 09. 03. Zkouška zpěvu na velikon. triduum (19:00 – arciděkanství) 

  11. – 13. 03. Víkend pro děti z 1. – 5. tříd ZŠ v Uhlířských Janovicích 

so 12. 03. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

so 12. 03. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

st 16. 03. Kavárna s překvapením: Filipíny (19:00 – arciděkanství) 

pá 18. 03. Křížová cesta městem (18:45 – od kostela sv. Jakuba) 

so 19. 03. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

ne 20. 03. Květná neděle 

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

st 23. 03. Zkouška zpěvu na velikon. triduum (19:00 – arciděkanství) 

  15. – 17. 04. Diecézní setkání ministrantů v Želivi 

so 23. 04. Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou 

Do kalendáře 


