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Milí farníci, 
„dejte si pozor, abyste se nenechali svést.“ (Lk 21,8) Těmito slovy uklidňuje Pán 
Ježíš své posluchače, když je vyděsí zmínka o konci a rozboření jeruzalémského 
chrámu. Ježíš je realista, který ví, že se v tomto světě poznamenaném hříchem člo-
věka budou stále odehrávat hrozné a bolestné věci. „Povstane národ proti národu, 
(…) budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor.“ (Lk 21,10-12) „Lidé 
budou zmírat strachem a očekáváním toho co přijde.“ (Lk 21,26) Ale také ví, že 
Bůh svůj lid nenechává bez pomoci, a proto dodává, „že tehdy uvidí Syna člověka 
přicházet s velikou mocí a slávou.“ (Lk 21,27)  

Pro nás křesťany je důležité, abychom tuto skutečnost nejen očekávali, ale 
stále znovu prožívali. Pán není ten, kdo jednou přijde. Už přišel, zvítězil a každý den 
přichází. A to i (nebo spíše především) v těžkých situacích. On nás chce ujišťovat, že 
je stále s námi. Pokud nebudeme zakoušet, že v okamžiku nejistoty či strachu Pán 
přichází s velkou mocí a pokojem, je pochopitelné, že nás budou nepokoje ve světě, 
každodenní utrpení a starosti pouze děsit. Pak jsme 
ve velkém nebezpečí, že se necháme svést těmi, kdo 
nám budou zaručovat jednoduchá řešení problémů, 
budou zneužívat náš strach, abychom přestali mys-
let na druhé lidi a snažili se zachránit za každou ce-
nu pouze sebe. Budeme tak nenápadně, ale jistě 
opouštět hodnoty evangelia a v našem srdci se usídlí 
nenávist, strach a beznaděj. A budeme ovlivnitelní 
čímkoliv, protože nebudeme už schopni správně 
rozlišovat, co je opravdu dobré. Důsledkem toho 
ztratíme i sílu za něco hodnotného bojovat či něco 
obětovat. Naším bohem, kterému budeme svěřovat 
svůj život, se stane někdo úplně jiný než Bůh sám. 

Ale advent a Vánoce jsou příležitostí, aby-
chom opět zakusili pokoj. Abychom se radovali 
z Boha, který stále přichází a vyvádí člověka ze vše-
ho, co ho vnitřně ničí. Abychom v Ježíšově životě viděli, jak je člověk pro Boha vzác-
ný a drahý. Abychom Bohu nediktovali, co má kdy a jak dělat, ale věřili mu, že nás 
neopouští a svým jednáním v pravý čas překvapuje. Jeho plány jsou sice nepředví-
datelné, ale vždy ohromující a pokojné. Narození v chudých jeslích je toho také svě-
dectvím. Proto bych vám i sobě do adventní doby rád věnoval jeden úryvek z Písma 
svatého. Je plný naděje, dobrodružného očekávání, ale i návodu, co a jak dělat: „To, 
co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky 
o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit 
ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když 
se budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jer 29,11-13) 

Požehnaný advent a vánoční svátky v Boží blízkosti vám přeje a žehná  

P. Jan Uhlíř 
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Po několika letech k nám byl jako kaplan opět po-
slán novokněz, otec Zdeněk. Mohli jsme tak být 
svědky jeho prvních kněžských krůčků. Zahlédli 
jsme první vděčnost za Boží povolání, čistotu 
úmyslů, horlivost, a také pocity nesmělosti a pro-
žívání nehodnosti v Boží službě.  
 Otci Zdeňkovi patří velký dík za to, že Boží 
povolání od Boha přijal a stále jej rozvíjí. Nebudu 
vyjmenovávat, co vše v naší farnosti konal a čeho 
se účastnil. Chtěl bych však ocenit jeho pokorné 
srdce, v jehož blízkosti se každý cítí v bezpečí. Je-
ho rozpaky spojené s jistotou v Boží lásku, také 
mnohým otevíraly a jistě budou dále otevírat ces-
tu k Pánu. Na každý úkol se poctivě připravoval a 
za svěřené se ve skrytosti modlil.  
 Na otci Zdeňkovi jsme mohli vidět i rostou-
cí radost z blízkostí lidí v jeho okolí. A za to patří 
dík především vám, bratři a sestry. Otce Zdeňka 
jste přijali s otevřeným srdcem a vírou, že vás skr-
ze jeho službu chce obdarovávat Pán. Prožít tento 
váš postoj na začátku kněžské služby je pro něho 
velkým darem a povzbuzením do dalších let. 
 Osobně jsem otci Zdeňkovi vděčný za 
opravdu milé kněžské společenství, především za 
velkou trpělivost, se kterou na mě vždy čekal, aby-

P. Jan Uhlíř 

Poděkování otci Zdeňkovi 

chom mohli společně poobědvat či se v závěru dne pomodlit kompletář.  
 Pro další kněžskou cestu mu společně s vámi vyprošuji hodně moudrosti, síly 
a radosti. 

Rozloučení 

Milí farníci bykáňští, svatojakubští a třebonínští,  
zaradoval jsem se, když mi pan biskup Kajnek řekl letos na jaře, že se mnou pan 
biskup Jan v Kutné Hoře počítá až do letních prázdnin 2017. Zaradoval jsem se, 
protože mi tu s vámi bylo moc dobře, zvykl jsem si tu a vůbec se mi odtud nechtělo. 
Podle toho, co mi říkáte, jsem tu snad také trochu duchovně a kněžsky povyrostl, za 
což patří díky Bohu i vám.  
 Jenže letos na podzim se nečekaně ukázalo, že pan biskup bude potřebovat 
moje služby v jiné farnosti, a proto odcházím. Pan biskup Kajnek je sice kutnohor-
ský rodák, ale pochopitelně mu leží na srdci dobro nejenom našich tří farností, ale 
celé naší diecéze, a proto zvolil toto moje přeložení jako nejlepší možné řešení dané 
situace. Pokud k tomu bude vhodná příležitost, samozřejmě se rád někdy zastavím 
na Kutnohorsku na návštěvu. Chtěl bych vám touto cestou ještě jednou za všechno 
poděkovat, poprosit vás o modlitbu a ujistit vás, že i já na vás bude pamatovat 
v modlitbě.  
 Přeji vám požehnané prožití doby adventní. 

P. Zdeněk Sedlák 
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Končí Svatý rok milosrdenství 

Bylo by laciné vše, co se v našich životech a farnosti událo, připisovat skutečnosti 
Svatého roku. Mnoho věcí by se stalo, i kdyby žádný výji-
mečný rok nebyl, Bůh žehná a provází svůj lid stále. Přes-
to si však myslím, že je dobré si alespoň některé události 
připomenout a uvědomit si, že jsou dílem Božího milosr-
denství a štědrosti. Je to pouze můj pohled a pouze výběr 
událostí, které trochu vybočovaly z běžných let nebo jsem 
slyšel, že pro někoho byly podstatné. Píši je, abychom se i 
my sami zamysleli, co nám tento rok přinesl, a společně 
vzdali Bohu chválu: 

 Loni v prosinci byl na věži kostela, nad celým naším 
městem, vztyčen kříž, znamení Boží lásky a záchrany. 

 Od února v našich farnostech putovalo celkem dvaa-
dvacet obrázků Božího milosrdenství, u kterých se 
modlilo více než sto lidí.  

 Nově jsme prožívali slova „Ježíši, důvěřuji ti!“ 

 O velikonoční vigilii bylo pokřtěno pět dospělých. 

 V květnu byla zahájena veřejná sbírka Zvon pro Jakuba. 

 V květnu jsme společně prošli svatou branou ve francouzském Annecy (u hrobu 
sv. Františka Saleského), v září pak v Želivě (s farností Sedlec) a v listopadu 
v plzeňské katedrále. 

 Mnozí z nás vykonali ke svatým branám osobní poutě.  

 V červnu byla v sedlecké katedrále udílena svátost biřmování; mezi biřmovanci 
byli i naši farníci. 

 V červenci se uskutečnila pěší svatojakubská pouť z Krzeszówa do Kutné Hory. 

 V Krakově se v červenci konalo Světové setkání mládeže, kterého se zúčastnilo 
patnáct mladých lidí z Kutné Hory a okolí.  

 V létě byla zdárně dokončena oprava věží farního kostela sv. Jakuba. 

 Letošního kurzu Alfa se zúčastnilo přes čtyřicet lidí. 

 V kázáních jsme se věnovali skutkům milosrdenství, některé nás ještě čekají :-)  

 V závěru kalendářního roku dokončíme společnou četbu Písma svatého, kterou 
jsme zahájili před čtyřmi lety, v Roce víry. 

P. Jan Uhlíř 

Aktuality a pozvánky 

Změny bohoslužeb 
Po celý advent budou středeční mše svaté slouženy v chrámu svaté 
Barbory. Začínat budou tradičně v 18:00. Příležitost ke svátosti 
smíření bude i před těmito bohoslužbami, vždy od 17:30.  
 Vzhledem k nepřítomnosti kaplana ve farnosti nebudou až 
do konce roku třebonínské úterní mše svaté. Nedělní bohoslužby 
v Třeboníně budou začínat až v 10:45. V bykáňské farnosti bude 
mše svatá v adventu pouze v neděli 18. prosince v Křeseticích. 
 

-red- 
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Knížky z Karmelitánského nakladatelství 
Vybrané tituly Karmelitánského nakladatelství budou k dostání při adventní du-
chovní obnově, 3. prosince odpoledne na církevním gymnáziu (viz protější strana).  
Kromě toho je můžete zakoupit také v sedlecké katedrále, která je v zimním období 
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 a v neděli od 11:00 do 16:00.  

Postní duchovní obnovy  
Duchovní obnova pro muže z naší farnosti ve Slavoňově se koná v termínu 3. až 5. 
března; přihlášky shromažďuje Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820 e-mail:  
vokoun.ladislav@gmail.com).  
 Ženy do Slavoňova pojedou o víkendu 17. - 19. března, kontaktní osobou je 
Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz).  

-red- 

-red- 
Setkání se svatým Mikulášem 
Svatý Mikuláš se s dětmi setká v pondělí 5. prosince, v 17:00 ve 
farním kostele sv. Jakuba. Připraveno je krátké povídání o jeho 
životě, písnička a básnička v podání dětí z církevní mateřské škol-
ky. A nepochybně také mikulášská nadílka. 

Roráty  
Přijďte na rorátní mši svatou, která se uskuteční v sobotu 10. pro-
since od 7:00 v kostele sv. Jakuba.  
 Jako obvykle jí předchází přespávání na faře, na které zve-
me děti školního věku. Začínáme v pátek 9. prosince v 17:00. Děti 
potřebují přezůvky, spacák, karimatku, pyžamo, nejnutnější hygie-
nické potřeby (nepřeháníme to) a hlavně žádné mobily či tablety. 
Během pátečního večera nás čeká výroba lucerniček.  
 Maminky (a nejen je) prosíme o napečení dobrot k sobotní 
snídani, která celý program uzavře. Konec 

odhadujeme na 8:30 – 9:00. Rodiče, kteří nemají v plánu se 
mše zúčastnit, prosíme o včasné vyzvednutí dětí. 
 Chystáte-li se něco upéci, pošlete mi prosím sms na 
číslo 603 332 565, abychom věděli, s čím můžeme počítat. 
Vřelé díky. 

-red- 

Alena Pazderová 

Kavárna s překvapením  
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali do netradiční Kavárny s překvapením. Tento-
krát nám nebude jeden cestovatel vyprávět o zajímavostech z cest po jiné zemi. Tato 
kavárna bude provoněná vzpomínkami a zážitky několika poutníků, kteří letos tý-
den před oslavami svátku sv. Jakuba putovali po Východočeské svatojakubské cestě. 
Dozvíte se, kolik ušli kilometrů, kolik propotili triček, kolik náplastí bylo nalepeno 
na nezbedné a stále se objevující puchýře a další zajímavosti… To vše bude prováze-
no krásnými fotkami. Nebojte se, i vy ucítíte vůni, tentokrát vůni vánočního punče a 
cukroví :-) A dozvíme se, jakou pouť naši poutníci chystají na rok 2017! Těšíme se 
na vás 27. prosince v 17 hodin v budově arciděkanství. 

Monika Trdličková 

Káva či čaj po mši svaté 
Od nového roku bude po každé „deváté“ nedělní mši svaté možnost posedět a popo-
vídat si v teple arciděkanství, dát si čaj nebo kávu ve farní kuchyni. Poprvé bude ar-
ciděkanství takto otevřeno v neděli 8. ledna. 

-red- 
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Poutní zájezd do Lužice 
Milí přátelé a cestovatelé CK Neztrať se! Pomalu nám nastává čas adventní a po něm 
hned přichází čas vánoční, a to je příležitost obdarovat blízké nebo sami sebe krás-
ným poutním zájezdem.  
 Naše CK na rok 2017 připravila nabídku poutního zájezdu po Lužici, která, se 
slovanským obyvatelstvem, patřila kdysi mezi země Koruny České. Časem se oblast 
sice poněmčila, nicméně národnostní menšina slovanských Lužických Srbů zde stá-
le žije a udržuje své tradice.  
 Navštívíme hrad a klášter Ojvín na stolové hoře v pískovcových skalách, měs-
to Žitava, kde se nachází více než pět set let staré Velké postní plátno, řeznická bašta 
a květinové hodiny se zvonkohrou. Dále se přesuneme do Panschwitz-Kuckau 
s gotickým cihlovým klášterem cisterciaček Marienstern, navštívíme také Kamenec 
a tamní klášterní kostel sv. Anny. Milovníci přírody si přijdou na své v oblasti Senf-
tenberg, kde je pět centrálních lužických jezer s plovoucími domy a vyhlídkami, ves-
nička Hoyerswerda s radnicí, dochovanými historickými domy, srbskou kašnou 
a poštovním sloupem. Nesmíme opomenout unikátní hřbitov s bílými kříži v městě 
Ralbica. Další zastávkou bude město Zhořelec s gotickým chrámem Petra a Pavla, 
kopie Jeruzalémského hrobu a zámek Bad Muskau s rozsáhlým krajinářským par-
kem, který je největším v Evropě a má své místo na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Posledními zastávkami budou zámek Moritzburg, kde se natáčela pohád-
ka Tři oříšky pro Popelku, a Weesensteiner, hrad nad řekou Muglitz, kde si prohléd-
neme cenné tapety a reprezentační prostory krále Jana. Závěrečným cílem bude 
slavný Königstein, který představuje jedinečný důkaz evropského umění stavby pev-
ností, jeho historie se začala psát před více než 800 lety.  
 Ubytováni budeme v centru hornolužické metropole nad řekou Sprévou, Bu-
dyšíně, takže budeme moci zažít úžasnou atmosféru tohoto historického města 
s jeho hradbami a dómy. Našimi průvodci budou již tradičně P. Jan a P. Radek. 
 Termín poutního zájezdu je stanoven na 5. až 8. května 2017. Cena 3 000 Kč 
zahrnuje dopravu, tři noclehy se snídaní (ubytování je zajištěno v moderním mlá-
dežnickém domě v centru Budyšína, ve čtyř- a šestilůžkových pokojích, se společný-
mi sprchami a WC). Vstupné si bude platit každý účastník sám. Závazná přihláška je 
k dispozici níže. Cenu zájezdu bude třeba uhradit do 28. února 2017.  
 Milí přátelé, pokud vás nabídka CK Neztrať se zaujala, můžete se již nyní hlá-
sit u Moniky Trdličkové na e-mailové adrese monicatrd@seznam.cz. Těším se na 
viděnou a na nové zážitky. 

Monika Trdličková alias maršálka-královna 

 
Závazná přihláška 

poutní zájezd do Lužice ve dnech 5. - 8. května 2017 
 
Jméno a příjmení:    
 

Bydliště:    
 

Datum a místo narození:  
 

Kontaktní telefon a e-mail:  
 

V Kutné Hoře dne:        Podpis:  
 
Datum převzetí přihlášky:   



 

  

Fotogalerie na webu farnosti 
Na webových stránkách khfarnost.cz byla založena fotogalerie života farnosti 
(respektive odkaz na aplikaci od Google, která plní tuto funkci). Všechny farníky 
a další zájemce zveme, aby tuto prezentaci sledovali. A prosíme případné fotografy 
nejrůznějších farních akcí, aby své fotografie dali k dispozici ke zveřejnění. Mohou 
je předávat Jaroslavovi Bouškovi ve farní kanceláři (e-mail:  
jaroslav.bouska@khfarnost.cz, tel.: 731 604 607). 

služba koordinátor telefon e-mail 

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

Přinášení obětních darů Marie Otradovcová 720 285 283 m.otradovcova@gmail.com 

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

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

Úklid Matky Boží Jaroslav Bouška 731 604 607 jaroslav.bouska@khfarnost.cz 

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

Praní kostelního prádla Marie Cvešprová 739 156 358 marie.cvesprova@seznam.cz 

Občerstvení Monika Trdličková 607 188 396 monicatrd@seznam.cz 

Technické práce Jiří Trunec 723 440 723 trunecjiri@seznam.cz 

Program pro děti  
v sakristii 

Tereza Šedivcová 775 171 109 clovik@centrum.cz 

Farní knihovna Milena Pfaifrová 602 842 013  --- 

Návštěva nemocných Jan Ehrhardt 776 039 527  --- 

Modlitba 
za potřeby druhých 

Jiří a Zdena 
Hlavinkovi 

731 604 147 jiha2@email.cz 
  

Fotografování při akcích Cyril Malík 608 515 597 malikcyril@gmail.com 
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Dobrovolné služby ve farnosti 

Po roce jsme vyhodnotili aktivitu skupinek dobrovolníků a jejich organizaci. Někte-
ré skupinky se ukázaly jako nefunkční či zbytečně přeorganizované, jiné naopak 
jako natolik zaběhnuté, že nepotřebují koordinátory. Po této revizi tedy zůstávají 
níže uvedené skupiny, z nichž každá je otevřena novým zájemcům, kteří se mohou 
kdykoliv obrátit na jejich koordinátory a zapojit se. Dobrovolníci se hledají zvláště 
na květinovou výzdobu, do knihovny a pro technickou pomoc.  
 Lektoři se sice ke službám zapisují přes webové stránky, ale mohou se Fran-
tišku Malíkovi hlásit i telefonicky; v případě nutnosti není problém se i den předem 
ze služby omluvit. Kdo by chtěl nést dary v obětním průvodu, zvláště když má při 
dané mši svaté intenci, měl by se předem ohlásit Marii Otradovcové, aby touto služ-
bou nepověřila někoho jiného. Vzhledem k možnosti umisťovat fotografie z farních 
akcí na webové stránky (viz výše) prosíme každého (i příležitostného) fotografa 
o předávání fotografií Jaroslavovi Bouškovi. Jedná se zvláště o akce dětí, mládeže či 
seniorů. 
 Nadále platí, že každá služba je dobrovolná a každý se zavazuje maximálně na 
jeden rok.  
 Všem, kdo se do jakékoliv aktivity farnosti zapojují, moc děkuji a vyprošuji 
jim Boží požehnání i radost ze služby. 

P. Jan Uhlíř 
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Zvon pro Jakuba 

Spolu s končícím rokem se všichni tak trochu ohlížíme. Pro mě osobně patří vyhlá-
šení veřejné sbírky Zvon pro Jakuba k nejvýznamnějším událostem letošního roku. 
A věřím, že nejsem s těmito pocity sama. Provedu vás nyní trochu dobou od zaháje-
ní tohoto projektu až do dnešních dnů.  
 Sbírka byla slavnostně vyhlášena 7. května 2016 při příležitosti koncertu Uči-
telského smíšeného pěveckého sboru Tyl, který slavil 170. výročí sborového zpěvu 
v Kutné Hoře. Ke sbírce byl založen speci-
ální bankovní účet a byly zhotoveny krás-
né pokladničky ve tvaru zvonu. Jsou roz-
místěny na několika místech v Kutné Ho-
ře spolu s informačními letáčky o sbírce. 
Spuštěny byly webové a facebookové 
stránky ke sbírce. První příspěvky začaly 
přicházet. Významnou částkou přispěl 
partner projektu, Česká spořitelna, a. s., a 
další partner, Město Kutná Hora, také 
podpořilo sbírku a umožnilo její prezentaci na svém webu. Pro propagaci sbírky 
byly vyrobeny placky, trička, tašky s logem sbírky. Dalším propagačním předmětem 
jsou keramické zvonečky a také dřevěná stavebnice zvonu. Vše je možné zakoupit 
v informačním centru u chrámu sv. Barbory. 
 Velký ohlas sbírka zaznamenala během Oslavy svátku svatého Jakuba. Sbírku 
během léta podpořila řada kulturních akcí, a to propagací nebo dokonce finančním 
příspěvkem získaným ze vstupného. Do podpory sbírky se zapojily kutnohorské 
školy. Mysleli jsme na to, aby se i děti mohly podílet na realizaci sbírky, a tak byla 
pro děti a mládež v září vyhlášena výtvarná soutěž s tématem zvon pro Jakuba. Na 
říjen jsme připravili Týden pro zvon. Zahájen byl v neděli 16. října dopolední slav-
nostní mší k oslavě posvěcení kostela sv. Jakuba. Na odpoledne byl připraven Běh 
pro zvon, závod, jehož trasa byla dlouhá tři a půl nebo sedm kilometrů. Soutěžilo se 
v několika kategoriích. Zvláštní trať měly děti do deseti let a nejmenší děti. Zájem 
byl obrovský, panovala úžasná atmosféra. Startovalo více než dvě stě závodníků. 
Odměnou všem bylo bohaté občerstvení v cíli. Předání cen vítězům se účastnil pa-
tron závodu, český olympionik Jaroslav Radoň, reprezentant ČR v rychlostní kano-
istice, který sám také vyzkoušel sedmikilometrovou trať. Týden pro zvon pokračoval 
ve středu 19. října Koncertem pro zvon. Připravili jej učitelé a žáci Základní umělec-
ké školy v Kutné Hoře. Dobrovolné vstupné věnovali celé do sbírky Zvon pro Jaku-
ba. Týden pro zvon končil v sobotu 22. října výletem za plzeňskými zvony. Na věž 
kostela sv. Bartoloměje je v Plzni pořídili v lednu loňského roku právě také z veřejné 
sbírky. 
  Pro podporu sbírky byl spuštěn internetový projekt na portále hithit.com. Je 
zde možné zakoupit nejrůznější předměty a produkty (varhanní koncert, prohlídka 
ochozů chrámu sv. Barbory nebo možnost vystoupat na věž kostela sv. Jakuba) na 
podporu sbírky Zvon pro Jakuba. 
 Do Spojených států amerických jsme rozeslali dopisy svatojakubským farnos-
tem. Věříme, že doputují i k českým krajanům. Informovali jsme o probíhající sbírce 
a nabídli možnou účast a spolupráci na naší sbírce Zvon pro Jakuba.  
 Pro příští rok plánujeme na květen v galerii Spolkového domu výstavu zamě-
řenou na historii zvonů a zvonařství v Kutné Hoře. V přípravách je také publikace 
na toto téma. Stále uvažujeme o dalších možnostech na podporu sbírky.  
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V současné době se těšíme z malého „jubilea“, kterým je stav našeho sbírkového 
konta: překonal jeden milion korun. Všem štědrým dárcům velké Zaplať Pán Bůh.  
 Pořízení a slavnostní vyzdvižení zvonu na věž kostela sv. Jakuba plánujeme 
na říjen 2017. Pokud nám to technické a finanční možnosti dovolí, uvažujeme o vy-
zdvižení zvonu historickým postupem. U takto velkého zvonu by se v současné době 
jednalo téměř o světový unikát. 
 Na závěr je potřeba vyslovit velké poděkování všem, kdo se do sbírky zapojili 
a podporují ji. Úspěch, který v podobě vybraných peněz sbírka má, svědčí o jejím 
významu pro město, obyvatele i návštěvníky Kutné Hory.  

Malvína Krepsová 

Pastorační rada farnosti 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

Jednání pastorační rady farnosti se konalo v úterý 8. listopadu. Po zahájení rada 
diskutovala o programu adventní duchovní obnovy a oslavě svátku sv. Barbory (viz 
str. 4 tohoto vydání Zpravodaje). Členové rady byli následně seznámeni s vyhodno-
cením fungování skupinek pro dobrovolné služby ve farnosti a hovořilo se o jejich 
dalším nastavení, viz příspěvek na str. 7 tohoto vydání. Dále zazněly aktuální infor-
mace o průběhu sbírky Zvon pro Jakuba. Pokračovalo se kontrolou a rozdělením 
úkolů pro nadcházející adventní a vánoční období, ale i pro další aktivity: chystá se 
již program na Noc kostelů, diskutovalo se také o tom, jak ve farnosti uchopit začí-
nající mariánský rok. Pastorační rada také navrhla, aby se v neděli dopoledne po 
mši svaté otevřelo arciděkanství, aby si mohli farníci posedět a popovídat u čaje či 
kávy (viz příspěvek na str. 5 tohoto vydání Zpravodaje). Závěr jednání se nesl v du-
chu otázky, jak více zapojit laiky do zajišťování aktivit ve farnosti, což je dlouhodobá 
výzva pro nás všechny. Příští jednání pastorační rady se uskuteční 24. ledna. 

-red- 

V podzimním období nás provázel projekt Podzimní zvonění. Chtěli jsme se s dětmi 
zapojit do výtvarné soutěže, která byla součástí sbírky Zvon pro Jakuba. V rámci 
projektu jsme nechtěli pouze vytvořit obrázek zvonu do soutěže, ale chtěli jsme dě-
tem zvony zprostředkovat všemi smysly. Poslouchali jsme, jaké tóny zvony vydávají, 
z jakých materiálů mohou být vytvořeny, samy jsme si z různých materiálů zvony 
vyrobili. Tak jako lidské tělo má svoje části, i zvony mají různé části. I pro nás do-
spělé bylo zajímavé poznávat, kde má zvon hlavu, korunu, čepec, rameno, krk, lem, 
ústa, věnec a srdce. Měli jsme též příležitost si prohlédnout zvony v Jezuitské koleji, 
které vyrobili zvonařští mistři ve středověku. Poznali jsme, že tak jako my máme svá 
jména, mají je i zvony. Seznámili jsme se se zvony Barborou, Ludvíkem a Michalem. 
Od mnohých dětí chtělo trochu odvahy vydat se po strmých schodech ve zvonici, ale 
nakonec jsme byli všichni odměněni překrásným výhledem na Kutnou Horu. Nejen-
že my jsme se vydali za zvony, jeden zvon přišel za námi do školky. Pan farář přinesl 
zvon, každý z nás si na něj mohl zazvonit a vyslovit přání. Když si pro děti přicházeli 
rodiče, děti s nadšením ukazovaly náš dočasný zvonivý přírůstek ve školce. 
 V říjnu jsme si povídali o ovoci a zelenině. S dětmi jsme ve školce upekli štrů-
dl, ochutnali různé druhy ovoce a nakonec jsme vyrazili na vinice u chrámu sv. Bar-
bory, abychom si pochutnali na výborném víně. Za cíl našeho čtvrtečního výletu 
jsme zvolili Sklenářův dolík. Mohli jsme se seznámit s panem Sklenářem i s jeho 
zahradou plnou ovocných stromů. 



 

  

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

Barbora Křivohlavá 
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 Na 1. listopad připadá slavnost Všech svatých a na den poté Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé. I tyto dva dny máme zařazeny ve školním vzdělávacím pro-
gramu a s ohledem na věk dětí se 
k těmto tématům dostáváme. 
S panem farářem jsme navštívili 
2. listopadu hřbitov. Zapálili jsme 
svíčky u hrobů kněží a děti na nich 
z kamínků vytvořily kříž. 
 Svátek svatého Martina jsme 
si připomněli poslechem příběhu 
z knihy Za zavřenou branou. Neza-
pomněli jsme ani na svatomartinské 
rohlíčky, které jsme si ve školce 
upekli. Večer jsme se setkali 
s lampióny a přivolali svatého Mar-
tina.  
 Děti také dostaly jeden dárek. 
Ze sbírky na církevní školství jsme 
pořídili novou houpačku na zahradu školky. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapo-
jili a podpořili tak i naši mateřskou školku. 

Nový školní rok byl zahájen mší svatou 1. září u Svatého Jakuba. Další školní mše 
svaté jsme slavili 6. října a 2. listopadu.  
 Jako každoročně měli návštěvníci možnost zhlédnout v rámci Dnů evropské-
ho dědictví prostory kláštera – školy; prohlídky se uskutečnily 3. září. Zrakově po-
stižené jsme podpořili účastí ve sbírce Světluška. Organizačně se o sbírku postarala 
13. září třída septima. Den církevních škol a zároveň svátek svaté Ludmily jsme si 
připomněli v pátek 16. září. Spirituál školy připravil pracovní listy s úkoly, které 
studenti primy až septimy plnili na různých stanovištích v Kutné Hoře. Celou akci 
pro své mladší spolužáky zajišťovala oktáva. 
 Setkání zástupců přidružených škol UNESCO se konalo ve druhé polovině 
září v Chebu. Prezentovali jsme zde naše projekty věnované dvěma výročím, jednak 
sedmi stům let od narození Karla IV., ale i sedmdesáti letům od vzniku OSN a její 
organizace UNESCO. Na následující rok bylo vyhlášeno téma Udržitelný cestovní 
ruch.  
 Ve Všestarech v Hradce Králové vyrostlo v posledních dvaceti letech Centrum 
experimentální archeologie – archeoskanzen. Do něj zavítali 22. září studenti pri-
my, prohlédli si nejen tamější expozice, ale vyzkoušeli si i různé pravěké technolo-
gie, jako je drcení obilí, kopání, broušení kamenných nástrojů nebo střelba oštěpem 
na terč.  
 Organizace Generace bez hranic vyhlásila v červnu 2016 soutěž Slunečnice 
pro studenty středních škol. Tématem byl náhled mladé generace na stáří a stár-
nutí. Naše gymnázium reprezentovaly příspěvky studentů kvinty a septimy. V říjnu 
proběhlo v Praze na Střeleckém ostrově vyhlášení vítězů. Barbora Hadrovská, nyní 
již oktavánka, obsadila třetí místo. Součástí akce na podporu aktivního stylu života 
i ve vyšším věku je i sborník sestavený ze zaslaných prací, kam byly zařazeny kromě 
textů vítězů i příspěvky dalších dvou studentek školy – Anny Poborské (letos oktá-
va) a Anny Hlínové (letos sexta).  
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Oblastní charita Kutná Hora 

Stanislava Lisková 

Počátkem listopadu vycestovali studenti kvinty na poznávací zájezd do Lon-
dýna. Pro třídu tercie byla 10. listopadu určena v rámci dějepisného projektu Baro-
ko exkurze do Colloredo-Mansfeldského paláce v Praze. Po prohlídce této zajímavé 
barokní stavby následoval výtvarně-historický workshop v místním edukačním cen-
tru.  
 Maturitnímu ročníku se blíží konečný termín odevzdání přihlášek k maturitě, 
takže slovo maturita studenti skloňují čím dál častěji. Zatím jde o příjemnější před-
maturitní záležitosti – 4. listopadu měla oktáva stužkovací večírek, 16. listopadu se 
konal projektový den, kdy septima připravila na podporu oktávy pro všechny roční-
ky téměř dvouhodinový program s hudbou a scénkami a postarala se i o chutné ob-
čerstvení. 

Národní potravinová sbírka 
Oblastní charita Kutná Hora se v sobotu 12. listopadu připojila již ke čtvrtému roč-
níku Národní potravinové sbírky, kterou pořádá Byznys pro společnost, Česká fede-
race potravinových bank a Armáda spásy. Celkem dvacet tři dobrovolníků 
z různých středisek Oblastní Charity vybíralo trvanlivé potraviny v Penny Marketu 
v Kutné Hoře a v Kauflandu v Čáslavi, a to od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. 
Celkem se jim podařilo vybrat přes 410 kilogramů potravin v přepočtené hodnotě  
necelých 18 tisíc v Kutné Hoře a více než 776 kilogramů potravin v hodnotě přesa-
hující 34 tisíc korun v Čáslavi. Nejčastějším potravinovým darem byly těstoviny, 
mouka a rýže, ale lidé často věnovali i cukr, různé konzervy, sladkosti a sušenky, 
dětské piškoty nebo výživy. Do sbírky přispívali nejen dospělí, ale často i děti, které 

přišly například s bonbony nebo čokoláda-
mi. „To, že do košíku přispívají i mladší děti 
a vědí proč, vnímáme velice pozitivně. Je 
dobré, že je rodiče učí solidaritě k těm, kteří 
nemají tolik finančních prostředků,“ říká 
Petra Zítová, vedoucí střediska Racek Ob-
lastní charity.  
Potravinová sbírka je v Kutné Hoře již zná-
mou záležitostí, každoročně se vrací stejní 
lidé, někteří jen kvůli tomu, aby do košíku 
dobrovolníků přispěli, ať už jedním balíč-
kem těstovin, nebo dokonce aby dobrovol-

níkům zanechali plný košík trvanlivých potravin. Velice milým překvapením byla 
vstřícnost všech dárců a personálu čáslavského Kauflandu, který vytvořil pro dob-
rovolníky příjemné zázemí.  

Potraviny se přímo na místě sčítaly a převážely do potravinových skladů, od-
kud už budou distribuovány potřebným v regionu za pomoci Oblastní charity i ji-
ných neziskových organizací a městských úřadů. Cesta potravin je krátká a přímá, 
darováním tak lidé mohli přispět potřebným ve svém okolí. Na Kutnohorsku jsou 
cílovou skupinou zejména senioři, matky s dětmi v azylových domech, matky samo-
živitelky, pěstounské rodiny a rodiny s dětmi i jednotlivci žijící v chudobě.  

Pavlína Licková 

Oblastní charita Kutná Hora pořádá spolu s dalšími organizacemi v Kutné Hoře 
Třetí společný ples neziskových organizací. Uskuteční se v sobotu 28. ledna 2017 
v Kulturním domě Lorec. Všichni jsou srdečně zváni. 
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Napsali jste... 
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Běh pro Zvon...  
...se konal v neděli 16. října. Na tratě dlouhé 7 km, 3,5 km a do dětského závodu od 
kostela svatého Jakuba k chrámu svaté Barbory a zpět nastoupily více jak dvě stov-
ky závodníků všech věkových kategorií, od předškoláků až po veterány. 
 Zatímco se sportovci potýkali s nástrahami náročné, kopcovité trati, na divá-
ky čekalo vydatné občerstvení, speciální program pro děti či například autogramiá-
da patrona závodu, českého olympionika Jaroslava Radoně. Reprezentant 
ČR v rychlostní kanoistice ovšem nebyl pouze pasívním účastníkem, na vlastní kůži 
si vyzkoušel sedmikilometrovou trať: „Trať byla super! V přípravě na podzim vždyc-
ky běháme přespolní běhy a mohu říct, že ten kutnohorský běh byl dost náročný, ale 
hlavně výborně zorganizovaný a dobře značený, což nebývá vždycky pravidlem. 
A navíc Běh pro zvon pomohl dobré věci. Takže doufám, že se podařilo začít novou 
tradici, vždyť i to, že se Kutná Hora a okolí rozhýbe, je fajn! Opravdu se mi tu moc 
líbilo,“ nešetřil chválou Jaroslav Radoň a zároveň slíbil, že pokud by se pořádal Běh 
pro zvon i příští rok a časový rozvrh mu to umožnil, určitě se do Kutné Hory vrátí 
a přiveze i pár kamarádů. Jenom pro úplnost dodám, že reprezentační deblkanoista 
dorazil do cíle jako šestý v čase 28:39:47. Vítězem hlavní mužské kategorie se stal 
Kutnohorák Lukáš Havránek, který pro sebe vyrovnaný souboj s Jiřím Zajícem 
a Michalem Pavlíkem rozhodl v posledním stoupání. Také on trať pochválil a poté 
vysvětlil, proč se rozhodl Běhu pro zvon zúčastnit. „Já jsem si vždycky chtěl zaběh-
nout Dačického 12, ale přes léto nebývám v Kutné Hoře. Tak jsem si dnes konečně 
mohl zazávodit na domácí půdě! Ale samozřejmě šlo také o to, podpořit sbírku Zvon 
pro Jakuba. Navíc náš skautský oddíl s pořádáním dnešního závodu pomáhá,“ při-
pomněl Lukáš své kolegy, bez jejichž významné pomoci by organizace Běhu pro 
zvon byla mnohem komplikovanější. A když je řeč o skautech, nesmím zapomenout 
také na ostatní dobrovolníky, kteří v neděli přispěli ke zdárnému průběhu a skvělé 
atmosféře sportovního podniku. Ruku k dílu přiložili také Sokolové, s časomírou 
pomáhal klub Agility Kutná Hora, o prodej triček, tašek, placek a dalších suvenýrů 
se postarali členové pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba a mnozí 
další nelitovali úsilí a napekli, navařili a starali se o pohodu závodníků a diváků. Jim 
všem samozřejmě patří velký dík! 
 Byť byl mezi závodníky, díky netradičně sportovnímu oděvu, snadno k pře-
hlédnutí, do závodu odstartoval také kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř. „Já jsem 
hlavně rád, že jsem doběhl. Původně jsem si trochu naivně myslel, že tři a půl kilo-
metru zvládnu bez problémů, ale když jsem si to zkusil, zjistil jsem, že to tak jedno-
duše nepůjde. Takže jsem měsíc dvakrát týdně trénoval a nakonec jsem dal sedmi-
kilometrovou trať. Musím říct, že jsem nadšený z atmosféry, která tady panu-
je. Překvapilo mě, kolik lidí běhá, kolik lidí přijalo pozvání se běhu zúčastnit. A jsem 
rád, že se jak běžci, tak diváci po závodech zdrželi, popovídali si, občerstvili se a tře-
ba i zakoupili nějaké upomínkové předměty, aby podpořili myšlenku navrácení zvo-
nu na věž kostela svatého Jakuba,“ konstatoval ještě zadýchaně krátce po době-
hu duchovní správce kutnohorské farnosti. 
 Nejen dobře připravená trať a nakonec i vydařené počasí, ale zejména výbor-
ná atmosféra v prostoru startu a cíle před kostelem svatého Jakuba nadchla všechny 
přítomné. Nevzpomenu si, kdy jsem viděl pohromadě tolik usmívajících se Kutno-
horáků, ale nějakou dobu už to bude. Zejména proto také již při předávání cen za-
znělo přání pořadatelů nezůstat u jediného závodu a v započaté tradici pokračovat. 
Držme palce, ať se to podaří! 
 
 

Jan Šmok  
(převzato z www.nezavislelisty.cz) 
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Plzeň nás přivítala s otevřenou náručí 
Sobotní ráno 22. října neslibovalo přívětivý den – sychravo a zima, místy i pár ka-
pek deště. Cesta z parkoviště autobusu na náměstí všechny vyzkoušela, jak jsou při-
praveni na blížící se zimu.  
 O to příjemnější pak byla návštěva biskupství, kde nás přivítali napečenými 
dobrotami a horkým čajem a kávou. Setkání s Mons. Tomášem Holubem, plzeň-
ským biskupem, bylo vřelé a přátelské, vždyť začínal svou strmou kariéru právě 
v Kutné Hoře. Hodinka otázek a odpovědí příjemně uběhla a my se vydali naproti 
na prohlídku plzeňské katedrály sv. Bartoloměje a hlavně věže s novými zvony, kte-
ré byly pořízeny z veřejné sbírky, vyzdviženy na věž a v lednu loňského roku se po-
prvé rozezněly nad městem. Provázel nás jeden z členů „zvonového výboru“ a zod-
pověděl všechny otázky, které nás v souvislosti se zvony zajímaly. Po prohlídce zvo-
nů P. Jan Uhlíř odsloužil mši svatou v plzeňské katedrále a místní pan farář 
Mons. Emil Soukup nás seznámil z historií krásného gotického chrámu.  
 Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili zámek v Lužanech, kde pobýval známý 
český architekt, stavitel, politik a mecenáš Josef Hlávka. Zde také vznikl projekt za-
ložení České akademie pro vědu, slovesnost a umění, a právě Hlávkova finanční 
účast byla rozhodující (přispěl totiž anonymně 200 000 zlatých). Sám se pak stal 
i prvním prezidentem akademie. 
 Obohaceni o příjemně prožitý den a spoustu nových a zajímavých informací 
jsme se večer navrátili zpět na Hory Kutné. Děkujeme za krásný výlet zejména Mo-
nice Trdličkové, která zájezd připravila. 

Eva Hnátková 
Malé spolčo  
Asi ne každý ví, co malé spolčo vlastně je a že vůbec existuje. Malé spolčo, jak už se 
z názvu dá vyčíst, je malé společenství dětí od páté do osmé třídy. Spolčo pořádá 
různá víkendová setkání a pestrý program s přespáním na faře. O zábavu je postará-
no, duchovní program zajišťuje P. Jan Uhlíř. Každá schůzka má určité téma. Posled-
ní se konala od soboty 5. listopadu do neděle 6. listopadu. Toto setkání bych rád 
popsal, protože bylo na celkem ne tak staré téma, Dušičky. Sešli jsme se v sobotu 
v podvečer na faře. Nejdřív jsme si zahráli hru, a na ní navazovala diskuze na téma 
Dušičky. Po večeři jsme vyrazili do večerní Kutné Hory. Plnili jsme úkoly na růz-
ných stanovištích označených svíčkami a směřovali k chrámu svaté Barbory. Tam 
hra končila. V chrámu bylo možno přistoupit ke svátosti smíření. V nočních hodi-
nách jsme se vrátili na faru, kde jsme přespali do druhého dne. Když jsme se 
v neděli ráno nasnídali, vyrazili jsme pěšky na Gruntu, kde se konala mše svatá. 
Společně jsme nacvičili několik písní a na mši svaté si je zazpívali. Tato mše svatá 
ukončila náš program.  

Svatomartinský průvod 
Ani slabý déšť nedonutil stovky kutnohorských rodičů a prarodičů s dětmi, aby si 
nechaly ujít připomínku svátku svatého Martina. Svatý Martin je i v současnosti 
příkladnou osobností v následování Krista a prokazování milosrdenství svému bliž-
nímu. Slavnostní fanfáry, recitace dětí z Církevní mateřské školky sv. Jakuba a nád-
herná dramatizace martinského příběhu v podání žáků dramatického oddělení ZUŠ 
vytvořily slavnostní atmosféru celého průvodu. Na závěr jsme měli možnost vstou-
pit do výjimečného prostoru chrámu sv. Barbory, vzpomenout s modlitbou na své 
blízké a zapálit za ně svíčku u vyobrazení svatého Martina. Každé dítě si na cestu 
domů odneslo perníkového koníka, kterého připravili klienti charity. Děkujeme 
všem účastníkům i organizátorům (zvláště Tereze Šedivcové) za povzbuzující záži-
tek a budeme se těšit zase za rok!  

Jiří Kárník ml. 

Marie Slavotínková 



 

  
16 

Poděkování 
Milí bratři a sestry farníci, možná víte, že jsem před nedávnem prodělala velmi váž-
né onemocnění. I díky vašim modlitbám se nyní mohu radovat z daru živo-
ta. Následky mé nemoci mě však omezují natolik, že nemohu dále pokračovat v ře-
holním životě. A tak se budeme teď více vídat v Kutné Hoře. Nebylo to snadné roz-
hodnutí, ale věřím, že naše cesty jsou v Božích dlaních, kamkoli jdeme. Chtěla bych 
vám všem touto cestou ze srdce poděkovat za vaše společenství a modlitby, kterými 
jste mě provázeli a provázíte. Kéž vám dobrý Bůh žehná.  

Vaše Radka Loudová 

Kurz Alfa  
Chtěla bych se s vámi podělit o svou zkušenost s kurzem Alfa, který právě probíhá 
v naší farnosti. Už samotné oslovení P. Uhlířem, zda bych se nechtěla zapojit do to-
hoto kurzu, jsem vnímala jako odpověď na mou modlitbu. Již delší dobu jsem cítila 
potřebu nějak se aktivněji zapojit do života církve, zvláště v oblasti evangelizace, 
a tak jsem bez váhání přikývla. Zpočátku jsem se trochu obávala, protože jsem spíše 
nesmělá a uzavřená, ale mé obavy se brzy rozplynuly a já se začala na každý čtvrtek 
večer těšit. Velice důležité jsou pro mě chvíle ztišení, chvály a prosby, ke kterým se 
scházíme coby tým kurzu před každým setkáním v kostele sv. Jakuba. Takto posíleni 
pak můžeme lépe vnímat jednotlivé přednášky a následné debaty ve skupinách. Tyto 
večery nám umožňují nejen poznat nové lidi, ale také se více sblížit s lidmi, které 
známe jen od vidění z kostela. Samotné přednášky a následné debaty jsou nesmírně 
obohacující, překvapivé otázky nevěřících lidí nás vedou k zamyšlení nad věcmi, 
které by nás, věřící, ani nenapadly. 
 Vrcholem tohoto kurzu byl víkend ve Slavoňově, který se uskutečnil od pátku 
11. do neděle 13. listopadu. Bylo to něco úžasného, jen těžko se to dá popsat. Prvním, 
velice silným zážitkem pro mě byly modlitby a přímluvy našeho desetičlenného tý-
mu, které probíhaly v kapličce Panny Marie v Rokoli ještě před tím, než přijeli ostat-
ní účastníci. Naplněni Duchem svatým jsme se radostně vrhli do práce. 
 Program celého víkendu byl velmi rozmanitý – od pátečního rozjímaní nad 
Božím slovem, dvou přednášek o Duchu svatém a následných debat ve skupinách 
v sobotním dopoledni, přes odpolední vycházku do Rokole, při níž jme si mohli po-
povídat a blíž se seznámit, až po večerní setkání v dřevěném kostelíku ve Slavoňově, 
kde probíhal večer chval a přímluvných modliteb jedněch za druhé. Velmi se mi líbi-
lo, že celý víkend se nesl v duchu velké svobody. Nikdo nebyl do ničeho nucen, nic 
nebylo povinné, kdo chtěl něco sdělit nebo vyjádřit, měl k tomu mnoho příležitostí. 
Prožili jsme opravdu nezapomenutelné chvíle plné pozitivních emocí, sblížení, sdíle-
ní a prožívání víry. Na mě osobně nejvíce zapůsobily přímluvné modlitby 
v sobotním večeru, kdy jsem přímo hmatatelně cítila působení Ducha svatého, jak 
v upřímnosti a otevřenosti prosících, tak v odpovědích nás přimlouvajících se. 
 Jednou z ožehavých otázek, které mohli účastníci anonymně napsat a které 
pak byly v nedělním dopoledni zodpovězeny, byla i otázka: ,,Proč se již dnes nedějí 
zázraky?“ Já si myslím, že několik zázraků se stalo i během tohoto víkendu. Boží 
odpověď na naše prosby ale není vždy hned zřejmá a neprojeví se tak, jak bychom si 
my přáli. A tak místo uzdravení jedné nevidomé ženy došlo k uzdravení duchovní 
slepoty nás mnohých a zaplnění slepých míst na naší mapě Božího poznání. Uzdra-
veny byly i mnohé pokřivené vztahy k našim blízkým i k nám samým. 
 Kurz Alfa se blíží ke konci a od mnohých hledajících zaznělo přání nějak dál 
pokračovat. To je myslím pravý smysl Alfy – začátek dobré cesty pro hledající a růst 
ve víře pro věřící. 

Stanislava Klečáková 



 

  

Otče Zdeňku, období strávené 
v Kutné Hoře se víceméně krylo 
s prvním rokem vašeho kněžství. 
Jak se tyto dvě skutečnosti ovliv-
ňovaly a jak jste je prožíval?  
Snad by se to dalo nazvat obdobím uče-
ní a formace. Protože fakulta a kněžský 
seminář dají člověku nezbytný základ, 
ale ten samozřejmě nestačí. Zvláště ob-
dobí krátce po kněžském svěcení bylo 
náročné, protože jsem se seznamoval 
s kněžstvím „zevnitř“, ale zároveň ještě 
s chodem farnosti, s farníky, s městem 
a obcemi a tak dále.  
 

Vzpomenete si ještě na svá očeká-
vání, těšení a obavy, když jste lo-
ni v létě do naší farnosti přichá-
zel? Jak se naplnily?  
Víte, závěr školního roku byl z mého 
pohledu takový hektičtější, takže mi na 
nějaké těšení a obavy nezbývalo mnoho 
času. Určitě jsem moc netušil, jak budu 
vycházet se zdejším farářem, ale dopa-
dlo to velmi dobře a rozuměli jsme si.  
 

Při loučení ve farním kostele jste 
řekl něco v tom smyslu, že minulý 
rok pro vás byl nejkrásnějším 
v životě. Nebudu zastírat, že mě to 
dojalo, a myslím, že vám mohu 
jménem celé farnosti za tato slova 
ještě jednou poděkovat. Co pro 
vás bylo tím krásným, co vám 
přinášelo největší radost? 
Celý život jsem v hloubi duše k něčemu 
tíhnul a dlouho jsem tápal a nevěděl, co 
nebo kdo to vlastně je. Teď už vím, že je 
to Ježíš a kněžská služba. Když mám 
dojem, že jsem někomu pomohl dodat 
odvahu a udělat krok na cestě k Bohu, 
tak z toho mám pocit zadostiučinění.  
A když se v tomto smyslu dotyčný do-
konce sám vyjádří, tak je moje radost 
ještě větší.    

Co pro vás bylo naopak v této do-
bě nejtěžší, s čím jste musel bojo-
vat? 
Dost jsem bojoval s pokušením věnovat 
se všemu možnému v době, kdy byl už 
čas připravovat se vnitřně na setkání 
s lidmi, přicházejícími ke svátostem ne-
bo na jiný obřad (například pohřeb). 
Také jsme toho na fakultě měli (na na-
šem oboru) poměrně málo z oblasti pe-
dagogiky, takže pro mne nebylo lehké 
porozumět tomu, jak učit děti na hodi-
nách náboženství. No, a nejvíc ze všeho 
jsem pochopitelně bojoval se svojí pý-
chou.     
 

Před rokem jsme se v rozhovoru 
dotkli mimo jiné – na kutnohor-
skou kuchyň se vás ptát nebude-
me :-) – rychlého tempa, s jakým 
jste prožil minulé léto. Vypadá to, 
jako by se vás ty chvatné změny 
držely i nadále. Jak se vyrovná-
váte s tou aktuální – nečekaným 
a kvapným stěhováním do jiné 
farnosti?   
Pan biskup se mnou hovořil začátkem 
listopadu, takže jsem na to vyrovnání se 
naštěstí pár týdnů měl. Zpočátku mne 
to zaskočilo, ale snad se mi postupně 
podařilo – s pomocí Boží – přijmout 
tuto změnu. Předpokládal jsem, že se 
budu stěhovat o letních prázdninách 
2017, takže jsem tušil, že tu nebudu dal-
ších pět či deset let.  
 

Posledně jsme se také ptali na váš 
vztah ke svatým Barboře a Jaku-
bu, říkal jste, že k nim zatím ne-
máte nijak zvlášť blízko. Jak je to 
s vámi třemi teď, po víc jak roce 
v jejich městě?  
No, to bych taky rád věděl. Zmiňuji je, 
když žehnám a někdy i sám v některých 
svých osobních modlitbách prosím 

Rozhovor s P. Zdeňkem Sedlákem 

Před rokem jsme ve Zpravodaji otiskli rozhovor s otcem Zdeňkem coby novokně-
zem a čerstvě rozkoukaným členem naší farnosti. V tomto čísle měl původně vyjít 
rozhovor s někým jiným, ale vše se nakonec vyvinulo tak, že můžeme otce Zdeňka 
„vyzpovídat“ ještě jednou, v závěru jeho působení v Kutné Hoře.  
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Vánoční bohoslužby ve farnostech Kutná Hora, Bykáň a Třebonín 

Půlnoční 
24. prosince  

16:00 Kostel sv. Jakuba (půlnoční mše svatá pro děti) 

16:00 Třebonín 

22:00 Křesetice 

24:00 Kostel sv. Jakuba (půlnoční mše svatá) 

Slavnost Narození Páně 
25. prosince  

9:00 Chrám sv. Barbory 

10:45 Třebonín 

18:00 Kostel Matky Boží 

Svátek sv. Štěpána 
26. prosince 

9:00 Kostel sv. Jakuba 

10:00 Malešov 

10:00 Paběnice 

Svátek Svaté rodiny 
30. prosince 

18:00 Kostel sv. Jakuba 

Silvestr 
31. prosince 

16:00 Chrám sv. Barbory (mše svatá na poděkování) 
F. X. Brixi: „Missa pastoralis“ zpívá USPS Tyl  

Slavnost Matky Boží 
Panny Marie 
1. ledna 

9:00 Kostel sv. Jakuba 

9:00 Křesetice 

10:45 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 Kostel Matky Boží 

Prohlídka jesliček 
Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také 

24. prosince od 14:00 do 16:00 (od 15:45 zpívání koled),  
25. - 26., 31. prosince a 1. ledna vždy od 14:00 do 16:00. 

o jejich přímluvu. Takže k nim mám asi 
o něco blíže.  
  

Jak se těšíte na Vánoce a jaké má-
te adventní plány? 
Na Vánoce zatím téměř nemyslím. 
V adventu bych se rád co nejvíce vyhnul 
předvánočnímu shonu, ale obávám se, 
že se mi to právě kvůli seznamování 
s novou farností a zařizování spousty 
úředních záležitostí před koncem roku 
moc nepodaří.  
 

Chtěl byste Kutnohorákům ještě 

něco popřát či vzkázat?  
Ať hledají především Boží království – 
království lásky, spravedlnosti a pokoje. 
Ať svoje životy a vztahy staví na tom 
nejpevnějším základě, kterým je Kris-
tus. Pak budou schopni odolat i různým 
pokušením, těžkostem a zkouškám, kte-
ré nutně přicházejí, a jejich životy bu-
dou naplněné.  
 Chtěl bych jim také poděkovat za 
modlitby za mne, poprosit je, aby v tom 
pokračovali, a ujistit je o mé modlitbě za 
ně. 

-red- 
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Út 29. 11. Zádušní mše svatá za Karla IV. (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 30. 11. Modlitba za CMŠ (20:30 – CMŠ) 

Čt 01. 12. Dětská mše svatá (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 02.12. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

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

So 03. 12. Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem (14:00 – CG) 

So 03. 12. Večer chval s P. Vojtěchem Kodetem (19:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 04. 12. 
Oslava svátku sv. Barbory, celebruje P. Vojtěch Kodet 
(9:00 – chrám sv. Barbory) 

Po 05. 12. Setkání se sv. Mikulášem (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 07. 12. Adventní koncert CG (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Čt 08. 12. 
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie  
(17:00 – kostel Matky Boží) 

Pá 09. 12. Děti, které chodí na náboženství, přespávají na faře 

So 10. 12. Roráty nejen pro děti (7:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 11. 12. Kartička na četbu Starého zákona 

Ne 11. 12. Adventní koncert Freetet a Trampoty (15:00 – kostel v Gruntě) 

Út 13. 12. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

St 14. 12. Adventní koncert Freetet (18:00 – kostel Matky Boží) 

St 14. 12. Biblická hodina (19:00 – CG) 

Čt 15. 12. Vánoční besídka CMŠ (16:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 16. 12. 
Adorace za prohloubení víry a lásky v rodinách 
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 17. 12. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 17. 12. Společenství starší mládeže (18:00 – arciděkanství) 

So 17. 12. Koncert Cantica (18:00 – kostel Matky Boží) 

Ne 18. 12. 
Příležitost ke svátosti smíření  
(od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 18. 12. Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie 

So 24. 12. Betlémské světlo (10:00 - Palackého náměstí) 

Po 26. 12. 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční v podání USPS Tyl 
(15:30 – chrám sv. Barbory) 

Út 27. 12. 
Kavárna s překvapením: svatojakubská pouť  
(17:00 – arciděkanství) 

Pá 30. 12. Obnova manželských slibů (18:00 – kostel sv. Jakuba) 
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03. - 05. 03. Duchovní obnova pro muže 

17. - 19. 03. Duchovní obnova pro ženy 

Plánované akce 

So 31. 12. 
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok  
(16:00 – chrám sv. Barbory) 

Ne 01. 01. Obnova manželských slibů v Křeseticích a Třeboníně 

Čt 05. 01. Dětská mše svatá (17:00 – klášterní kostel) 

Pá 06. 01. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 06. 01. Slavnost Zjevení Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 01. Tříkrálová sbírka 

Út 10. 01. 
Mše svatá za farní dobrovolníky (18:00 – kostel sv. Jakuba), 
následuje setkání na faře 

St 11. 01.  
Ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb 
(18:00 - kostel ČCE v Poděbradově ulici) 

St 11. 01. Biblická hodina (19:00 – CG) 

Út 17. 01. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

St 18. 01. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

St 18. 01. 
Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 20. 01. 
Adorace za prohloubení víry a lásky v rodinách 
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

Út 24. 01. Pastorační rada farnosti (18:30 – arciděkanství) 

St 25. 01. Biblická hodina (19:00 – CG) 

 27. - 29. 01. Víkend pro společenství dětí z 5. – 7. tříd ZŠ 

So 28. 01. Třetí společný ples neziskových organizací (20:00 – KD Lorec) 

Čt 02. 02. 
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice  
(17:00 – chrám sv. Barbory) 

Pá 03. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

St 08. 02. Biblická hodina (19:00 – CG) 

Út 14. 02. Modlitba matek (17:00 – arciděkanství) 

St 15. 02. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství) 

Zkratky: CG - Církevní gymnázium v Kutné Hoře 
 CMŠ - Církevní mateřská škola sv. Jakuba 


