
 

  

Milí farníci, 
když jsem k vám před deseti lety přicházel, hledal jsem nějaké duchovní povzbuzení 
či vytyčení svého působení mezi vámi. Protože jsem šel do farnosti svatého Jakuba, 
sáhl jsem tehdy po liturgických textech ze slavnosti našeho patrona (2K 4,7–15, 
Mt 20,20–28). Dodnes jsou mi tyto biblické úryvky velmi drahé a stále mě inspirují. 
Vnímám je jako osobní dar Boží Prozřetelnosti.  
 Nechci nyní psát kázání, rozebírat každou větu ani vyprávět události, které si 
při četbě těchto slov připomenu. Pouze chci říci, že jsem za desetileté působení mezi 
vámi Pánu Bohu velmi vděčný. Chci vydat svědectví, že se Pán o své služebníky sta-
rá a vybavuje je na cestu svým Slovem. Chci říci, že se jeho Slovo i díky vám neustále 
naplňuje. Že mi mezi vámi a skrze vás Ježíš ukazuje svoji velikou štědrost, učí mě 
více spoléhat na jeho pomoc, ukazuje mi, jakou radostí je hlásat jeho Slovo. Skrze 
vaši pozornost a laskavost mě Bůh mnohdy zahanbuje a vychovává. Zároveň i díky 
vašemu svědectví poznávám, že jeho moc může působit i skrze mě, nesvatého, chy-
bujícího a někdy příliš rychlého služebníka. :-) 
 Jednoduše vám chci říci, že jsem mezi vámi rád…  

S vděčností vám žehná P. Jan Uhlíř 

3/2017 
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Zvon pro Jakuba 

Žehnání zvonu  
Letošní Oslava svátku sv. Jakuba bude spojena s požehnáním nového zvonu 
Jakub Maria. Ten bude do Kutné Hory dovezen z holandského Astenu v pátek 
21. července. V sobotu bude ozdoben a umístěn na povoz. V neděli 23. července při 

poutní mši svaté, kterou bude celebrovat 
diecézní biskup Jan Vokál, poděkujeme 
Pánu Bohu a liturgickým průvodem se 
z kostela sv. Jakuba přemístíme před 
Vlašský dvůr, kde bude nový zvon po-
žehnán. Povoz se zvonem, tažený čtyřmi 
starokladrubskými vraníky, poté projede 
slavnostně městem ke kostelu 
sv. Jakuba, kde bude po celý den vysta-
ven ke zhlédnutí. V následujících dnech 
bude umístěn na nádvoří Vlašského dvo-
ra, kde bude možné si jej prohlédnout až 
do konce září.  
 Vzhledem ke kněžskému svěcení 

našeho jáhna Dmytra Romanovského, které připadá na 14. října, bude zvon vyzdvi-
žen do věže kostela o týden dříve, než se původně plánovalo, tedy v sobotu 7. října. 
Poprvé se zvon z naší vysoké věže rozezní o výročí posvěcení chrámu, v neděli 
15. října 2017. 

P. Jan Uhlíř 
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Poslední možnost přispět na zvon 
Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba bude oficiálně 
ukončena 31. srpna 2017. Do této doby je možné 
na nový zvon přispět (v případě příspěvku nad 
deset tisíc korun bude jméno dárce zapsáno na 
pamětní desce v blízkosti zvonu).  
 Náklady na výrobu zvonu, zvonové hlavice 
a na nezbytné práce související se zavěšením 
a zprovozněním zvonu (statické zajištění zdiva, 
oprava zvonové stolice, vytažení zvonu, zvukové 
zkoušky, automatické zvonění atd.) překročí část-
ku tři a půl milionu korun. K 25. květnu se vybralo  
neuvěřitelných 2 849 749 Kč. Věříme, že se nám 
do konce června podaří překonat třímilionovou 
částku a během prázdnin se konečné sumě výraz-
ně přiblížíme. Kdyby někdo nestihl na tento pro-
jekt přispět, bude možné i po ukončení veřejné 
sbírky věnovat účelový dar na účet farnosti.  
 Všem dárcům patří velký dík. Na počátku 
asi nikdo nečekal nejen tak velkou finanční pod-
poru, ale hlavně široký zájem o akci samotnou. 
Věřím, že zvuk zvonu bude pro všechny dostateč-
ným poděkováním a radostí. 
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Sbírka Zvon pro Jakuba byla oceněna 
Nezisková organizace Institut pro památky a kul-
turu, o. p. s., poskytuje poradenství pro financo-
vání projektů v oblasti památek a kultury. Mimo 
jiné provozuje internetový portál Propamátky 
a vydává stejnojmenný časopis. Každoročně oce-
ňuje nejúspěšnější sbírky na záchranu památek  
v soutěži Máme vybráno. Výsledky jsou vyhlašová-
ny ve třech kategoriích. Kutnohorská veřejná sbír-
ka Zvon pro Jakuba převzala ocenění za druhé 
místo v kategorii Cena redakce Propamátky 
a umístila se tak mezi veřejnou sbírku Národního 
technického muzea Projekt obnovy kolotoče na 
Letné (1. místo) a sbírku Nadačního fondu Svato-
vítské varhany Pořízení nových varhan do kated-
rály sv. Víta (3. místo). Tato soutěžní kategorie 
upozorňuje na příklady nevšední prezentace, pro-
tože promyšlená propagace úzce souvisí 
s úspěšností sbírek. Slavnostního vyhlášení vý-
sledků soutěže v refektáři dominikánského klášte-
ra v Praze se v úterý 30. května zúčastnily a oceně-
ní převzaly zástupkyně pracovní skupiny sbírky 
Zvon pro Jakuba Malvína Krepsová, Soňa Telec-
ká a Eva Hnátková.  

Malvína Krepsová 
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Přehled akcí konaných na podporu sbírky v létě 2017 
V nedávné době se uskutečnilo několik kulturních akcí na podporu sbírky Zvon pro 
Jakuba. V dubnu proběhl koncert varhaníků Michala Hanuše a Viktora Darebného, 
které doprovodil zpěvem Jan Maria Hájek. V polovině května byla v galerii Spolko-
vého domu zahájena výstava O kutnohorských zvonech a zvonařích; potrvá do 
4. června. Vystavené exponáty se pak přesunou do sálu v budově arciděkanství, kde 
budou k vidění při Oslavě svátku svatého Jakuba. V kostele Panny Marie Na Náměti 
uspořádal 20. května svůj již tradiční májový koncert Kutnohorský komorní or-
chestr. V letošním roce se rozhodl výtěžek z tohoto koncertu věnovat právě do sbír-
ky Zvon pro Jakuba. S dalším benefičním koncertem se připojil také USPS Tyl, kte-
rý přizval k účinkování ženský pěvecký sbor Bubureza. Koncert se uskutečnil na ná-
dvoří Spolkového domu ve čtvrtek 25. května.  
 A jaké akce nás nyní čekají? Oslava svátku svatého Jakuba by v letošním roce, 
tolik významném právě pro kostel sv. Jakuba, měla mít mimořádný rozměr. Bude 
zahájena již v pátek 21. července v chrámu sv. Barbory koncertem účastníků Letního 
semináře Klubu sbormistrů. Následující den zazní v kostele svatého Jakuba varhan-
ní koncert Michala Hanuše. Oslava vyvrcholí v neděli 23. července, kdy bude po 
slavnostní mši svaté posvěcen nový zvon. Po skončení oslav bude vystaven na ná-
dvoří Vlašského dvora, kde jej budou moci návštěvníci vidět až do doby jeho zavěše-
ní do věže kostela .  
 Na závěr srpna jsme naplánovali koncert ojedinělého hudebního souboru 
hrajícího na ruční zvonky Zvonky dobré zprávy. Uskuteční se v sobotu 26. srpna 
v kostele sv. Jakuba. Tímto koncertem chceme slavnostně uzavřít naši sbírku Zvon 
pro Jakuba. Oficiálně bude ukončena k datu 31. srpna 2017. V té době budou ještě 
probíhat dokončovací práce na opravě zvonové stolice a statiky zdiva věže kostela. 
V říjnu by mělo být již vše hotovo a připraveno, aby zvon mohl být do věže zavěšen. 
V neděli 15. října po dopolední mši jej poprvé uslyšíme zvonit. Bude to velký svátek 
pro Kutnou Horu, její obyvatele a všechny, kdo na pořízení nového zvonu Jakub 
Maria přispěli.  

Prázdninové pátky na ochozech chrámu svaté Barbory 
Pro velký zájem je možné ještě během července a srpna podpořit sbírku Zvon pro 

Jakuba zakoupením vstupenky 
na výjimečný zážitek – výstup na 
ochozy chrámu svaté Barbory. 
Cena pro jednu osobu je 990 Kč, 
výstup pro dvě osoby je za výhod-
ných 1790 Kč. Komentované pro-
hlídky ochozů se budou konat 
každý prázdninový pátek od 
16 hodin. Vstupenky je možné 
zakoupit v Infocentru u chrámu 
svaté Barbory nebo nově online 
v rámci Kutnohorského léta na 
webu www.kutnohorskeleto.cz. 
Nákupem vstupenky si přímo 
rezervujete termín výstupu. Více 
informací získáte na webu 

www.zvonprojakuba.khfarnost.cz, telefonu 775 363 938, e-mailu info@khfarnost.cz 
nebo osobně v Infocentru u chrámu svaté Barbory. 

Malvína Krepsová 

Kamila Dostálová  

http://www.kutnohorskeleto.cz/
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Výsledky recyklačního snažení 
V březnu a dubnu probíhal v Kutné Hoře i několika okolních obcích (Černíny, Male-
šov, Miskovice a Křesetice) sběr elektroodpadu na podporu sbírky Zvon pro Jakuba. 
S nápadem na tuto akci přišel Tomáš Kecl z kolínské společnosti EKO Logistics, 
která se sběrem odpadních surovin a jejich následnou recyklací zabývá. Sebrané 
množství elektroodpadu a částka, která díky tomu přibyla na účet sbírky, přesáhly 
naše očekávání. Vybralo se celkem 16 280 kg elektroodpadu v hodnotě 61 154 Kč. 
K tomu firma REMA Systém věnovala 40 000 Kč za proběhlou akci a společnost 
EKO Logistics celkovou částku dorovnala darem ve výši 31 979 Kč. Celkem tedy díky 
sběru elektroodpadu přibylo do sbírky Zvon pro Jakuba krásných 133 133 Kč. Velký 
dík patří všem, kdo se zapojili. Kromě široké veřejnosti to byly také kutnohorské 
základní školy, SOŠ a SOU Kutná Hora, Církevní gymnázium v Kutné Hoře, Domov 
Barbora, přidali se zaměstnanci Philip Morris ČR a významnou část elektroodpadu 
poskytla společnost Foxconn. Poděkování patří i všem, kdo s organizací pomohli – 
zejména Ladislavu Krejčímu z EKO Logistics a Martinu Hlavatému ze sběrného 
dvora v Kutné Hoře.  

Při jakých příležitostech budeme slýchat nový zvon? 
Na pastorační radě i na setkání pracovní skupiny pro sbírku Zvon pro Jakuba se již 
nyní debatovalo o tom, kdy by měl zvon Jakub Maria zvonit. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o monumentální nástroj se vznešeným a slavnostním zvukem, je vhodné, 
aby se používal sice pravidelně, ale ne každodenně. Zvon se určitě rozezní před kaž-
dou nedělní či slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba a o svatbách či pohřbech 
konaných v tomto farním kostele. Dále bude ohlašovat každé nedělní poledne 
a z vděčnosti za naše vykoupení i v hodinu Ježíšovy smrti, tedy třetí hodinu odpo-
ledne každý pátek. V tuto dobu si budeme připomínat i naše zemřelé. Uvažuje se 
i o možnosti zvonem radostně přivítat narození dítěte: pokud o to někdo předem 
poprosí, rozezní se zvon k oslavě této události vždy v neděli v 15 hodin.   
 Zvon Jakub Maria má ladění d1, což bylo požadováno i vzhledem k ladění 
zvonů u chrámu svaté Barbory. Při velkých slavnostech budou moci všechny tyto 
zvony znít společně. 

P. Jan Uhlíř 

Malvína Krepsová 

Je krásné být při tom... 
Nikdy jsem si nepomyslela, že bych mohla být přítomna odlévání zvonu, ale stalo se. 
O to úžasnější to byl zážitek… 
 Do Astenu, kde se zvon pro věž farního kostela svatého Jakuba odléval, přijíž-
díme po poledni. Zvonař Rudolf Petr Manoušek nás provází dílnami a vysvětluje 
jednotlivé fáze přípravy a odlévání zvonů. Vypráví svůj pohnutý životní příběh, vy-
světluje náročnou hru na zvonkohru... Poté pan farář pronáší požehnání nejen zvo-
nu, ale i zdaru jeho odlití a recituje úryvek z Žalmu 34, ze kterého byla vybrána 
i část nápisu, který bude do zvonu odlit: Oslavujte se mnou Hospodina.  
 Zvonovina ještě nemá tu správnou teplotu (1140 °C), a tak si jdeme prohléd-
nout městečko s parky a krásným kostelem, na kterém zvonkohra každou hodinu 
odbíjí jinou melodii. Není divu, když stojí kousek od zvonařství. I jeho interiér nás 
velmi překvapuje citlivým skloubením starých a nových prvků. 
 Před pátou hodinou se vracíme do zvonařství a dychtivě očekáváme, co se 
bude dít. Je skoro neuvěřitelné, že zvonař pozná pouhým sluchem, zda je již zvono-
vina připravena pro odlití. A pak už zbývá posledních pět minut. Atmosféra houst-
ne, je přímo cítit nervozita a napjaté očekávání. K peci přistupuje muž se sbíječkou, 
rozrušuje hliněnou zátku a pak již dva další pomocníci provádějí odpich. Roztave-



 

  

ná zvonovina sytě 
lososové barvy je 
vypouštěna do 
„pánve“ a nyní již 
houstne i vzduch 
všudypřítomným dý-
mem, který však díky 
vzduchotechnice 
rychle stoupá ke 
stropu. Napětí vzrůs-
tá. Nádoba s taveni-
nou je jeřábem pře-
sunuta nad připrave-
nou matrici a jedi-
nečný okamžik na-

stává. Do nitra formy pomalu mizí více a více zvonoviny, až je zcela naplněna. 
Ohromný žár cítíme i v bezpečném odstupu, odkud můžeme odlévání sledovat. Tím 
však práce nekončí, ještě je třeba do vrchní části formy zarazit přepážky, které 
umožní, aby se tato část dala opětovně roztavit a použít při odlévání dalších zvonů. 
 Nervozita a rozechvění pomalu ustupují, dostáváme na památku malé kousky 
zvonoviny, která se rozstříkla kolem a tuhne do bizarních tvarů. Všichni se radují, že 
se odlití povedlo, ale již za chvíli je zde další otázka – jak bude vše vypadat, až se 
zvon z formy „vyloupne“? Musíme počkat tak týden, než si budeme jisti, že je zvon 
Jakub Maria opravdu na světě. 
 Byl to nádherný okamžik, vidět vše na vlastní oči. Všem se nám jistě do pa-
měti vryla slova ze starého obrazu znázorňujícího postup při přípravě a odlévání 
zvonu: „Živé volám, mrtvé oplakávám, bouře rozháním.“ Ta již nikdy nezapomene-
me a těšíme se, až náš zvon poprvé zazvoní nad hlavami Kutnohořanů. 

Eva Hnátková 

Jak může promlouvat výzdoba zvonu  
Každý zvuk by měl nést nějaké poselství. Hlas beze slov či slovo bez myšlenky by 
působily nejen divně, ale možná i děsivě. Proto i zvon Jakub Maria nese poselství, 
které je do něho vloženo reliéfní výzdobou a nápisem.  
 Výzdoba našeho zvonu byla svěřena do rukou akademického sochaře Jarosla-
va Hylase z Kolína. Byl osloven jednak proto, že už s výrobou zvonů má zkušenosti 
(pracoval na zvonech u Svatého Bartoloměje v Kolíně), dále proto, že žije v našem 
regionu, a také proto, že je to věřící člověk, neboť v tomto případě nešlo pouze o ře-
meslo, ale i o duchovní záležitost. Zadání měl jediné: jde o zvon Jakub Maria, takže 
na zvonu by se měly objevit události z života jeho patronů. Sochař vybral čtyři. Zvěs-
tování Páně, Povolání apoštola Jakuba, Proměnění na hoře Tábor respektive Se-
slání Ducha svatého a figuru Svatého Jakuba poutníka. Reliéfy jsou umístěny 
v horní části zvonu, aby výzdobou nebyl ohrožen jeho samotný zvuk. Jsou doplněny 
nápisem, který tvoří úryvky z Písma svatého: „Nebojte se. Pán je s vámi. Oslavujte 
se mnou Hospodina. Plesejte Jakubovu Bohu.“ (srov. Lk 1,28.30, Ž 34,4, Ž 81,2)  
Zvon samozřejmě nese i své jméno Jakub Maria s letopočtem výroby. 
 Rád bych se na tomto místě zamyslel nad těmito momenty ze života Panny 
Marie a svatého Jakuba. Jak souvisí s funkcí samotného zvonu a co nám nabízí pro 
náš každodenní život? Podotýkám však, že finální podobu zvonu jsem neměl mož-
nost vidět (zvon bude přivezen až v červenci), a proto mé úvahy nevycházejí ze sa-
motného zpracování, ale z obsahu zachycených událostí a námětů. Těším se, že 
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pohled na hotový zvon ve mně (i ve vás) vyvolá další inspiraci a nabídne 
k promýšlení další souvislosti.  

 Anděl Gabriel svým hlasem vyrušuje a překvapuje Pannu Marii. Stejně tak 
zvon svým hlasem nečekaně vstupuje do života člověka a nutí ho se zastavit či za-
myslet. Vytrhuje člověka ze všednosti či shonu. Nutí ho zastavit se a zamyslet, uva-
žovat, proč zvoní: je už poledne, zemřel někdo, či je čas bohoslužby?  
 Někomu bude hlas zvonu znít laskavě a radostně, bude ho vnímat jako 
pozdrav z nebe. Buď zdráv, člověče, jsi Boží milostí zahrnutý, Bůh má v tobě zalíbe-
ní! Jiného však hlas zvonu může polekat. A to nejen mohutný hlas zvonu, ale i myš-
lenka, že někdo zemřel nebo že zvon ohlašuje nějaké nebezpečí. Tomu pak patří dal-
ší slova pozdravu anděla: Neboj se, Pán (Bůh) je s tebou! Jak moc bych si přál, aby 
každý člověk v hlasu zvonu zaslechl tento laskavý Boží hlas. Člověče, jsi drahý 
a vzácný. Mám v tobě zalíbení. Neboj se. Jsem s tebou… 

 Jakub na své první setkání s Ježíšem určitě nikdy nezapomněl. Toto setkání 
bylo pro jeho život zásadní. Byl ochoten opustit otce i své oblíbené řemeslo a začít 
nový život. Jak to souvisí se zvonem? Zvon bude ohlašovat zásadní události života. 
Okamžik narození člověka, tedy povolání k životu pozemskému, ale také jeho povo-
lání z tohoto světa k životu věčnému. Zvon bude znít i v okamžiku svatby v kostele. 
Tedy v okamžiku, kdy člověk Bohem povolaný k manželství vědomě opouští svého 
otce i matku, aby přilnul k své manželce či manželovi a začal nový život v lásce ke 
konkrétnímu člověku. Zvon bude znít v radosti, když někdo – jako Jakub – zaslech-
ne ve svém srdci Boží hlas a křtem spojí svůj život s Ježíšem. Žádné s těchto povolá-
ní se neděje bez Božího pozvání. A my se společně se zvonem budeme nejen rado-
vat, ale i prosit, aby Bůh dovršil to dobré dílo, které v tomto člověku započal. 

 Jedná se o zásadní událost v životě apoštolů. Ježíše nepoznávají pouze jako 
moudrého učitele či velkého divotvůrce, který uzdravuje nemocné, ale jako Boha. 
Zakoušejí nejen jeho moc, ale hlavně jeho slávu a velikost. Poznávají, že Ježíš je Boží 
Syn, a proto ho mají poslouchat. Boží velikost a slávu poznali při modlitbě, v tichém 
rozhovoru s Bohem. 
 Zvon nás zve k modlitbě. Stejně jako v muslimském světě několikrát denně 
muezzin z minaretu vyzývá věřící k zastavení a k modlitbě, tak i zvon nás křesťany 
vytrhuje ze všedních starostí a má naše myšlenky pozvedat k tomu, „kterému na nás 
záleží“ (srov. 1Petr 5,7). Společně se zvonem máme alespoň chvíli „oslavovat Hospo-
dina“ (srov. Ž 34,4) za život a „plesat Jakubovu Bohu“ (srov. Ž 81,2) za všechna jeho 
dobrodiní. Máme se zastavit a uvědomit si, že naše starosti i snažení jsou bez Božího 
požehnání marné a mnohdy i škodlivé.  

06 

Zvěstování Páně 
„Anděl k Marii vešel a řekl: ‚Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!‘ Když to uslyše-
la, ulekla se a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl ji řekl: ‚Neboj se, Maria, 
neboť jsi nalezla milost u Boha.‘“ (Lk  1,28–30) 

Povolání apoštola Jakuba  
„Uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se 
svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a ná-
sledovali ho.“ (Mt 4,21–22) 

Proměnění na hoře/Nanebevstoupení/Seslání Ducha svatého 
„Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. 
Když se modlil, výraz jeho tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Z oblaku se 
ozval hlas: ‚To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!‘“ (Lk 9,28–29.35) 



 

  

 Zvon nás ale nezve pouze k soukromé modlitbě. Zve také ke společné dalších 
Ježíšových učedníků zakusili slávu Boží při mši svaté. Zvon jako hlas Boží svolává 
svůj lid, aby společně chválil Boha a radoval se z jeho lásky k člověku. 
 Jak to u uměleckých děl bývá, nemá tento reliéf jen jeden význam. Umělec 
záměrně nechal na pozorovateli, zda v tomto vyobrazení nalezne motiv Proměnění 
Páně, Ježíšova nanebevstoupení nebo dokonce Seslání Ducha svatého. Při všech 
těchto událostech však byl přítomen svatý Jakub, u té poslední i Panna Maria. 
Všechny ovšem odkazují na oslavu a vítězství Ježíše Krista a tudíž i k samotné 
církvi, která se z nich zrodila, a proto si je v liturgii připomíná a slaví je.  

 Čtvrtý reliéf zobrazuje svatého Jakuba v jeho nejznámější a typické podobě: 
jako poutníka s kloboukem, mušlí a holí v ruce. Do tohoto vyobrazení bychom mohli 
zahrnout vše, co už bylo řečeno. Lidský život je totiž se všemi jeho stránkami poutí. 
Přesto bych se zamyslel ještě nad dvěma skutečnostmi. 
 Jakub chodí po světě, není to ale jen tak z rozmaru. Nedělá to proto, aby do-
kazoval sobě a druhým, jak je fyzicky zdatný. Ani se nevydává obdivovat nějaké pa-
mětihodnosti či poznávat rozmanitou gastronomii. Jakub putuje proto, že ho 
k tomu vede láska k Bohu a k lidem. Naplňuje Ježíšovo přání a „protože uvěřil, mlu-
ví“ (srov. 2K 4,13). Uvěřil Ježíši, poznal jeho lásku projevenou na kříži a zažil jeho 

moc ve vzkříšení. Setkání s Ježíšem změnilo jeho život a on 
touží i druhým lidem vypravovat o Boží lásce a odpuštění, 
touží v moci Ježíšově uzdravovat lidská srdce. Zvon nám při-
pomíná hlas svatého Jakuba, který uvěřil v Ježíše a stále zno-
vu nás burcuje, abychom se nebáli uvěřit ani my, abychom 
zakusili Ježíšovu lásku a odpuštění. 
 Jakub poutník je znázorňován také s mušlí. Mušle mi 
však připomíná vzácnou a krásnou perlu, která se v ní ukrývá 
a která se rodí z bolesti. Jakub od Ježíše dostává těžkou otáz-
ku: „Můžeš pít kalich, který já budu pít?“ (Mt 20,22) Jinými 
slovy, jsi ochoten se mnou trpět a unést bolest? Jakub po-
stupně dozrává k rozhodnutí pro Ježíše a jeho evangelium 

unést mnoho příkoří. Ví, že Ježíš je s ním, a tak i když se na jeho pouti „ze všech 
stran na něho valí trápení, nesouží se. I když bývá mnohdy bezradný, není zoufalý. 
I když je pronásledován, necítí se opuštěn. I když je často srážen k zemi, není zni-
čen.“ (srov. 2K 4,8–9) Utrpení v něm nevyvolává zlobu, ale sounáležitost s Ježíšem 
Kristem. Utrpení v něm rodí perlu svatého života.  
 Zvon nám bude oznamovat i některé bolestné události. Bude nás třeba vyzý-
vat k minutě ticha a mnohdy i připomínat, že svět je naplněn lidskou zlobou a boles-
tí. Bude nás vyzývat k solidaritě s utrpením tohoto světa a k modlitbě za ty, kteří 
umírají či trpí kvůli nesnášenlivosti a násilí druhých lidí. Důležité je, abychom jako 
svatý Jakub dokázali jít dál. Abychom si uvědomili, že Ježíš je s námi a jeho moc 
a láska je větší než jakékoliv zlo. Ať nás hlas zvonu činí soucitnými, ale také odváž-
nými. Ať nedovolíme zlu, aby se naše srdce nechalo zmítat zlobou a strachem, ale ať 
zůstane odhodlané i přes soužení vytrvat v lásce a v dobru. Pak poznáme, že se 
v našem srdci skrze utrpení rodí vzácná perla Boží lásky a odpuštění.   
 Ať nás hlas zvonu vede jako svatého Jakuba a Pannu Marii k radosti z Boha 
a ať nikdy nepřeslechneme zásadní poselství všech Božích poslů: Nebojte se. Pán je 
s vámi! 
 P. Jan Uhlíř 07 

Svatý Jakub poutník 
„Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19–20) 



 

  

Farní knihovna 
Milí přátelé, chtěla bych vás opět seznámit s novinkami v naší knihovně. Zároveň se 
omlouvám všem, kteří mě snad v knihovně nezastihli. Z pracovních důvodů budu 
v době léta a podzimu knihovnu otevírat v neděli zhruba dvacet minut. před devá-
tou hodinou. Po mši svaté, v době občerstvení na kávu, bude provoz knihovny taktéž 
zajištěn alespoň do letních prázdnin, po ostatní dny po telefonické dohodě se mnou 
nebo s kanceláří farnosti. Též bych chtěla požádat všechny, kdo mají vypůjčené kni-
hy ještě z let 2014 a 2015, aby je laskavě vrátili do knihovny. 
 Nyní již k novinkám. Do knihovny bylo zařazeno několik zcela nových knih, 
které se jistě zalíbí především ženám, neboť pojednávají o odvážných ženách staro-
zákonní doby. Napsala je americká autorka Francine Riversová. Je v nich zobrazena 
starozákonní doba s problémy, které jsou tyto ženy nuceny řešit s velkou odvahou 
a často i s nasazením vlastního života. Autorka píše o Marii, Batšebě, Ráchel a Tá-
mar. Další čtyři díly jsou o odvážných mužích, kteří žili a bojovali ve stínu druhých: 
Áronovi, Ámosovi, Kálebovi a Jonatánovi. Pro ty, kterým se Starý zákon špatně čte, 
budou tyto knihy jistě přínosem. Jsou psány formou románu, a tak jsou vhodné 
i pro odpočinek o letní dovolené. 
 K jubileu fatimského zjevení jsme zakoupili knihu Manuela Fernanda Silvy 
Pasáčci z Fatimy; jistě se hodí přečíst si něco o nejnovějších svatořečených.                                                                
 V nadcházejícím období budeme slavit svatodušní svátky. Z knih o Duchu 
svatém máme v knihovně naučný titul Duch svatý – pramen života od Eliase Velly. 
Kniha se dá velmi dobře využít při přípravě na biřmování. Autor je františkánský 
mnich z Malty a je znám i z exercicií u nás. Jako exercitátor na téma osvobození 
a vnitřního uzdravení od zlého působí po celém světě. Na Maltě působí jako hlavní 
exorcista a prezident pro okultismus a satanismus v diecézi. Z knihy se čtenář dozví 
něco o poslání tří božských osob, o třech obdobích dějin spásy, charismatech, služ-
bách v Duchu svatém, o tom, jak se pozná duchovní člověk, a mnoho dalšího.                                                   
 Díky P. Uhlíři jsme do knihovny přidali další díl knihy o Josefu Toufarovi. 
Titul Jako bychom dnes zemřít měli si někteří z vás již zapůjčili. Nová kniha s ná-
zvem Krok do tmavé noci je velmi obsáhlá studie o životě a umučení P. Toufara, 
zpracovaná opět Milošem Doležalem. Autor se tématu věnuje už od studentských 
let, navazuje na pátrání novináře Jiřího Brabence z roku 1968. Po vydání první kni-
hy se mu přihlásila řada lidí (včetně Toufarových příbuzných), kteří vlastnili nějaké 
dokumenty a rádi je nabídli pro další bádání. Kromě toho byl na půdě číhošťské fary 

objeven malý modrý sešitek 
s osobními zápisky P. Tou-
fara. Řada dokumentů, se 
kterými autor pracuje, po-
chází z odtajněných archivů 
STB. Jsou zde zprávy 
z pitvy, včetně zfalšovaného 
pitevního protokolu, zprávy 
archeologa, antropologa 
a soudního lékaře o exhu-
maci a identifikaci těla 
P. Toufara na Ďáblickém 
hřbitově. Kniha končí du-
chovní úvahou nad motivy 
chování příslušníků 
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STB a dozorců, kteří se podíleli na smrti P. Toufara. Zvláštní oddíl je věnován hlav-
nímu viníku této tragédie, Ladislavu Máchovi. Čtenáře naší knihovny bude jistě zají-
mat, že jeho manželka Věra, rozená Šarochová, pocházela z Kutné Hory, vystudova-
la zdejší gymnázium, později obchodní školu, a po vstupu k STB dosáhla až na titul 
právničky. Pro neustálé psychické problémy byla později léčena v sanatoriích a na-
konec z STB propuštěna. Sám Mácha byl i svými spolupracovníky pokládán za člo-
věka s výrazně sadistickými sklony. Bylo asi velkým štěstím, že manželství těchto 
dvou zvláštních lidí zůstalo bezdětné. Mácha byl v roce 2002 poslán k výkonu trestu 
do Pankrácké věznice a v roce 2003 podmínečně propuštěn. Dle svého vlastního 
vyjádření činu vůbec nelituje a s vysokou penzí dožívá ve svém pražském bytě. Ten-
to oddíl knihy spolu s vlastním popisem posledních dnů života P. Toufara působí asi 
z celé knihy nejotřesnějším dojmem. Knihu lze doporučit všem, kteří se o tento pří-
pad zajímají.  

Milena Pfaifrová 

Změny bohoslužeb  
V neděli 18. června bude slavnost Těla a Krve Páně; dopolední mše svatá bude 
v Kutné Hoře  pouze v 9 hodin u Svaté Barbory. Vzhledem k ukončení výuky nábo-
ženství se v červnu již nebudou konat pravidelné mše svaté v klášterním kostele; 
čtvrteční bohoslužby budou slouženy na různých místech i v různých časech, věnuj-
te prosím pozornost aktuálním ohláškám. O prázdninách budou bohoslužby 
v Kutné Hoře ve všední dny pravidelně pouze ve středu a v pátek v 18 hodin 
v kostele sv. Jakuba. V ostatní dny budou bohoslužby nepravidelně, rovněž je tedy 
nezbytné sledovat ohlášky.  
 V bykáňské farnosti bude v následujících měsících konání bohoslužeb velmi 
omezeno. V červnu zde mše svaté vůbec nebudou a o prázdninách je budeme slavit 
pouze v neděli 9. a 16. července a 13. a 27. srpna, vždy v Křeseticích. Prosím věřící, 
aby v ostatní neděle využili bohoslužeb v okolních farnostech. 

Kostely volně přístupné k prohlídkám i k modlitbě 
Jako každé léto, farní kostel sv. Jakuba bude otevřen od června do září denně 
v době do 10 do 17 hodin. Po celou dobu bude přítomen brigádník, vstup je zdarma. 
Od 12. června bude každý den volně přístupný také klášterní kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně, a to v době od 8 do 16 hodin. Nebude zde sice přítomna žádná služba, 
ale prostor před presbytářem bude hlídaný alarmem.  
 Kostely nebudou otevřeny pouze pro turisty, ale především pro každého, kdo 
by se v chrámu rád zastavil, poklonil se Pánu Ježíši či setrval chvíli v tiché modlitbě. 

P. Jan Uhlíř 

P. Jan Uhlíř 

Biblické a židovské tance 
Milí přátelé farních aktivit, jak jste si jistě všimli v ohláškách, od ledna se na faře 
schází ženy, které se učí biblické a židovské tance. O co vlastně jde a čím nás mohou 
obohatit? V izraelských tancích je obsaženo mnoho dávného moudra a rados-
ti. Biblické tance jsou jako modlitba tělem. Nemluví jen hlava a ústa, ale modlí se 
celé tělo. Společenství je dar. Dělat něco společně skrývá v sobě radost. Dávat a do-
stávat je v rovnováze.  
 Biblické tance jsou většinou jednoduché kruhové choreografie složené 
z kroků a gest, které mají svou hlubší symboliku. Ta symbolika je právě to, co odli-
šuje tyto tance od jiných a co jim dodává terapeutický účinek. Základním krokem je 
krok maim, což je hebrejský výraz pro vodu, symbolizuje plynutí vody, plynutí živo-
ta. Kroky do středu jsou kroky ke Zdroji – k Bohu. Pohupy do stran vyjadřují ma-
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teřské konejšení, pohupy vpřed a vzad znamenají otcovskou náruč. Podupy jsou 
vítězství nad zlem a tleskání radost.  
 Naše společenství tančí i některé tance izraelských choreografů, které nemají 
konkrétní symboliku, ale je v nich židovský elán a životodárná radost. Naopak tančí-
me i modlitby gest, které vlastně ani tancem nejsou. Jsou to modlitby tělem – pohy-
by rukama, dlaněmi, prsty, hlavou.  Nemodlí se jen mysl, nemodlí se jen ústa, ale 
modlí se naše tělo: je to modlitba ve 3D.  
 Ráda bych se s vámi ještě podělila o příběh „zrození“ tanců v Kutné Hoře. Už 
asi pět let jezdím na víkendové akce zaměřené na výuku biblických a židovských 
tanců, které pro ženy pořádá společnost YMCA pro ženy. Chtěla jsem vše předávat 
i u nás ve farnosti. Nebyly k tomu podmínky, a tak jsem v modlitbě hledala řešení. 
Lenka Šturmová z křesťanského společenství, která je nyní naší lektorkou tance, 
měla též touhu v Kutné Hoře výuku tanců realizovat, ale také nenašla vhodné pod-
mínky. Teprve vloni na podzim mohla začít vyučovat v Domě dětí a mládeže Domi-
nik. Tam se ale přihlásilo málo účastnic, takže i ona se uchýlila k modlitbě a vše 
odevzdala našemu Pánu. Nakonec kontaktovala všechny církve v Kutné Hoře, čímž 
se zpráva dostala i ke mně. No a pak už to mělo rychlý průběh, setkaly jsme se na 
faře, povyprávěly si o našich cestách a modlitbách a vzniklo naše taneční společen-
ství. 
 Tance se učíme každé liché úterý od 19 hodin na arciděkanství a kaž-
dý je mezi nás srdečně zván. :-) Co jsme se za letošní rok naučily, můžete zhlédnou 
při Noci kostelů (9. června) od 20:30 v kapli Božího těla. 

Monika Trdličková 

Jak blízko si být? 
Jak si být blízko? 
(Téma pro všechny kamarády a přátele) 
 

Červnová setkání mladých se konají  
v sobotu 10. 6. a 17. 6. od 19:00 
ve školním klubu  
Církevního gymnázia v Kutné Hoře.   
 

Společně budeme odkrývat otázky 
o naší intimitě, erotice, sexualitě 
a budeme hledat opravdovost  
našich milostných stávajících nebo 
budoucích vztahů. 
 

S možností přespání v klubu až do 
nedělního rána. 
 

Kontakt:  Radka Karelová 
  tel.: 731 604 212 
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 Novokněží v Kutné Hoře 
Milí farníci, v měsíci červnu mezi nás zavítají dva novokněží naši diecéze. Budou 
zde sloužit mši svatou a po ní udělovat novokněžské požehnání. V pátek 16. června 
přijede P. Petr Soukal, pre-
fekt Teologického konviktu 
v Olomouci. Mnozí z vás na 
otce Petra jistě pamatují, 
protože zde před nějakým 
časem působil na farní praxi. 
O týden později, tedy v pátek 
23. června, dorazí P. Vojtěch 
Novotný, kaplan v nedale-
kých Poděbradech. Otce Voj-
těcha budou jistě znát mladí 
naší farnosti.  
 Přijďte poznat a podpořit tyto dva novokněze, neboť jak se říká: Pro novok-
něžské požehnání se vyplatí prošoupat dvoje podrážky bot.  

P. Petr Soukal  P. Vojtěch Novotný 

Dmytro Romanovský 

Výlet do Olomouce na výstavu 
Milí farníci, srdečně vás zvu na společný výlet do Olomouce. V tamním Arcibiskup-
ském muzeu (www.muo.cz) probíhá výstava nazvaná V oplatce jsi všecek tajně:  

Podoby eucharistického Krista ve vi-
zuální  kultuře. Výstava představuje 
tematické umělecké předměty z doby 
středověku až po 20. století. Mezi vy-
stavenými exponáty je i predela ze 16. 
století zapůjčená naší farností. Ko-
mentovanou prohlídku si pro nás při-
pravila autorka výstavy Helena Zápal-
ková, která nás expozicí provede. Po 
výstavě půjdeme obdivovat krásy Olo-
mouce (nabízí se katedrála, morový 
sloup, orloj, kašny, chrám svatého 
Michala a mnoho dalšího).  

 Pojedeme v sobotu 17. června vlakem ze stanice Kutná Hora hlavní nádraží 
v 8:43. Návrat je plánován na večerní hodiny.  Zájemce prosím o potvrzení účasti  
do neděle 11. června na e-mail: slavotinkova@seznam.cz nebo na telefon 
720 377 072. Těším se na společný výlet. 

Marie Slavotínková 

Kutnohorské léto 
Do programu festivalu Kutnohorské léto naše farnost připravila pravidelné noční 
prohlídky chrámu svaté Barbory a večerní prohlídky kostela svatého Jakuba.  
 Chrám svaté Barbory vás zve pod své klenby každou středu ve 20 hodin. Bu-
dete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného 
svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na 
varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí 
chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vylo-
ží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nád-
herné stavby. 
 Kostel svatého Jakuba vám každý čtvrtek od 19 hodin nabízí poklady kul-

http://www.muo.cz
mailto:slavotinkova@seznam.cz
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Pozvánka na farní pouť nejen seniorů  
Milí přátelé, poutníci, celý letošní rok si připomínáme 100. výročí zjevení Panny 
Marie ve Fatimě, a proto se snažíme naše kroky a úmysly směřovat k milostiplné 
Paní. Ve čtvrtek 24. srpna vás zveme na sever, až na hranice s Německem, konkrét-
ně do Filipova a Jiřetína pod Jedlovou. 
 Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením 
Panny Marie a uzdravením Magdaleny Kade (žila v letech 1835 až 1905). Této těžce 
nemocné tkadleně se v noci na 13. ledna 1866 při modlitbě zjevila Panna Maria 
a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne 
zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K jejímu domku, místu zjevení Panny 
Marie a uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Na místě zázraku došlo nejprve 
v letech 1870 až 1873 díky iniciativě kaplana P. Františka Storcha k výstavbě milost-
né kaple. Následně zde byl v letech 1873 až 1885 podle plánů architekta Hutzlera 
z Vídně postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Po-
mocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Roku 1884 bylo započato s výstavbou 
kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo nové poutní místo svěřeno. Magdaléna 
Kade zemřela ve věku sedmdesáti let. 
 Druhým místem, které navštívíme, je Jiřetín pod Jedlovou. Počátky poutní 
tradice místa jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži, který nechal na úpatí vrchu 
blízko Jiřetína pod Jedlovou postavit v první třetině 17. století nejmladší syn protes-
tantské rodiny Donthů. Při cestě do exilu v Sasku se mu zdál sen, v němž ho Ježíš na 
kříži vyzval k návratu. Modlitba u nově vztyčeného kříže vrátila Donthovi zdraví. 
O založení poutního místa se zasloužil hlavně farář Gottfried Liessner.  

turního i duchovního dědictví, jež střeží po celá staletí. Při prohlídce projdete po-
hnutou historii chrámu, dozvíte se, jakým výzvám čelili jeho stavitelé, ale i jak sple-
titě se právě v těchto zdech rozvíjela duchovní tradice klenoucí se přes celá staletí až 
do našich dní. Uslyšíte nádherné varhanní skladby a budete mít možnost asistovat 
mistru varhaníkovi při hře na vzácné barokní varhany, které se dodnes pohánějí 
takzvaným šlapáním měchů. Uvidíte pozdně gotické fresky ukryté za hlavním oltá-
řem i na severní kruchtě, v místech, kam se při běžné návštěvě chrámu návštěvník 
nedostane. To vše při jedinečné večerní atmosféře, která hovoří zcela jiným jazykem 
než denní doba. 
 Více informací o těchto i dalších produkcích Kutnohorského léta najdete na 
www.kutnohorskeleto.cz nebo získáte v Infocentru u chrámu svaté Barbory 
(tel.: 327 515 796, 775 363 938, e-mail: info@khfarnost.cz).  
 -red- 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci 
Šesté celostátní setkání mládeže proběhne v srpnu letošního roku v Olomouci. Vy-
chází z ducha světových dní mládeže, jejichž tradici založil papež Jan Pavel II. v roce 
1984. Je určeno pro všechny mladé lidi ve věku 14 až 30 let. Mottem letošního olo-
mouckého setkání jsou Ježíšova slova „Nebojte se!“ 
 Program (zejména přednášky, katecheze, workshopy, modlitby, nevšední sla-
vení eucharistie a řada dalších příležitostí k setkání a prohloubení duchovního živo-
ta) se chystá na termín 15. až 20. srpna a jeho hlavní část bude probíhat na Korunní 
pevnůstce v centru Olomouce. V sobotu 19. srpna proběhne v rámci setkání Den 
rodin, na který jsou zváni zejména rodiče s malými dětmi. 
 Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou na-
jdou na webu www.olomouc2017.signaly.cz. Při přihlášení do konce června 
a zaplacení do 14. července je cena za účast na setkání 1 200 Kč. 

-red- 
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Cykločundr 
Na konci letních prázdnin tradičně jezdíváme s chlapci na cykločundr. Letos poje-
deme opět, ale akce nebude určena pouze pro chlapce. Na začátku školního roku se 
zrodilo nové společenství dětí z 5. až 7. tříd základních škol, a tudíž se mi zdálo jako 
vhodné jet s nimi také na společný prázdninový pobyt.  
 Aby trasa byla sjízdná pro všechny, rozhodli jsme se ji vést (skoro) pouze 
z kopce, a to od pramene Labe do Pardubic. Do Horních Míseček se od arciděkan-
ství dopravíme auty. Spát budeme na faře ve Vrchlabí, u řeholních sester ve Dvoře 
Králové a v Hradci Králové. Kromě cyklistiky budou mít děti možnost zažít i jiné 

radosti včetně společné mši svaté, tematických (či 
nahodilých) diskuzí o víře nebo setkání s řeholními 
sestrami. 
 Trasa bude nenáročná a vhodná i pro netré-
nované. Nejdelší denní porce bude 44 km, a to po 
rovince nebo z kopce. Má zkušenost z minulých let 
je, že problémem nejsou fyzické schopností dětí, ale 
špatně seřízená nebo malá kola. Proto prosím rodi-
če, aby svým dětem dopřáli hezké svezení a zajistili 
jim dobrý servis kola či poprosili své známé a dětem 
na pár dní vhodné kolo zapůjčili. Stojí to za to! 

 Cykločundr se uskuteční ve dnech 27. až 30. srpna, je určen pro kluky 
i děvčata od desíti let. Cena je stanovena na 500 Kč na osobu (nejedná se o částku, 
která by pokryla náklady, zbytek zaplatí farnost). Zájemci ať se neprodleně přihlásí 
u Jiřího Kárníka (e-mail: jiri.karnik@email.cz, tel.: 608 272 181). Kromě mě, Jiřího 
Kárníka a Dušana Šustka pojedou s dětmi i vedoucí mladšího spolča Tereza Cinero-
vá a Kateřina Procházková. 

Na putování se těší P. Jan Uhlíř 

Roku 1759 započal s výstavbou rokokové křížové cesty s jedenácti výklenkovými 
kaplemi, postavenými na úpatí Křížové hory, a kaplí Božího hrobu. Vysvěcení křížo-
vé cesty se uskutečnilo 17. září 1764. Původní dřevěnou kapli z roku 1759 nad 
12. a 13. zastavením křížové cesty zničila o dvacet let později vichřice, krucifix zůstal 
nepoškozen. V Jiřetíně pod Jedlovou bude možnost navštívit sestru Marii z řádu 
voršilek, která působila v Kutné Hoře. 
 Na cestu se vypravíme v 6:30 od supermarketu Billa v Kutné Hoře, zpátky se 
sem vrátíme kolem 18. hodiny. Zájemci se mohou hlásit u Marie Cvešprové na 
e-mailu marie.cvesprova@seznam.cz nebo zápisem na příslušný arch v kut-
nohorských kostelích. Cena poutního zájezdu (příspěvek na dopravu) bude 250 Kč 
na osobu. 

Monika Trdličková 

Náboženství  
V novém školním roce dojde ke změně termínu výuky náboženství. Místo čtvrtka se 
náboženství bude vyučovat každé úterý od 16 hodin na církevním gymnáziu. Dětská 
mše svatá bude vždy první úterý v měsíci v 17 hodin v klášterním kostele. Ke změně 
dochází z důvodu pracovních povinností vyučujících.  
 Přihlášky budou včas k dispozici na webu farnosti (www.khfarnost.cz) nebo 
koncem prázdnin v kostele. Výuka bude zahájena 19. září. 

Duchovní obnova pro seniory 
Tradiční duchovní obnova pro seniory z naší farnosti proběhne pod vedením P. Ja-
na Uhlíře ve Slavoňově u Nového Města nad Metují. Termín je 24. až 26. září, hlásit 
se můžete u Marie Cvešprové (e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz). 

P. Jan Uhlíř 

-red- 

mailto:marie.cvesprova@seznam.cz
mailto:marie.cvesprova@seznam.cz
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Pokračujeme v představování knih Nového zákona, se kterými se setkáváme v cyklu 
četby Nového zákona započatém v postní době. Přes léto nás čekají evangelia sva-
tých Matouše a Marka, list Jakubův a list Židům.  

Matoušovo evangelium 

 autor je tradičně ztotožňován s Ježíšovým učedníkem, celníkem Matoušem zmí-
něným ve výčtu apoštolů na začátku 10. kapitoly 

 evangelium vzniklo v Sýrii nebo někde v Palestině mimo Jeruzalém patrně 
v osmdesátých letech 

 podle tradice bylo napsáno hebrejsky, respektive aramejsky, poslední výzkumy 
však ukazují, že mohlo být sepsáno v řečtině 

 autor jistě znal Markovo evangelium, pracoval také s dalším pramenem, sbírkou 
Ježíšových výroků (tyto výroky tvoří více než polovinu Matoušova textu) 

 evangelium bylo určeno židokřesťanům a k evangelizaci židů 

 často zmiňuje židovské termíny a tradici (například přinášení darů k oltáři, omý-
vání před jídlem, různé formy přísahy, označení Jeruzaléma jako Svatého města, 
hovoří o královstvím nebeském namísto království Božího, protože Židé nesměli 
vyslovit Boží jméno) 

 tyto souvislosti nevysvětluje, předpokládá, že je čtenář zná 

 hojně cituje Starý zákon a proroctví, která se naplnila v Ježíšově příchodu a pů-
sobení (celkem jich zmiňuje 21) 

 představuje Ježíše jako syna Davidova a Abrahamova, Ježíšův rodokmen symbo-
lizuje naplnění časů a dovršení dějin Izraele  

 zdůrazňuje Ježíšovo narození z panny, návštěvu mudrců, kteří se přišli poklonit 
židovskému králi 

 popisuje Herodův plán na zabití Mesiáše, útěk do Egypta a návrat do Nazareta 

 pracuje se symbolikou čísla pět (pět je knih Zákona, knih žalmů, svátečních svit-
ků Megilot): v evangeliu zaznívá pět Ježíšových řečí, Ježíš vede pět sporů se svý-
mi protivníky v Jeruzalémě 

 
List Jakubův 

 autorem je patrně Jakub, „bratr Páně“, představený jeruzalémské církevní obce; 
pro svou zbožnost a přísné dodržování Zákona se těšil velké úctě u židů, mnoho 
z nich obrátil na víru v Ježíše Krista 

 list vznikl před rokem 62 (to je také rok Jakubovy smrti ukamenováním, které 
nechal nařídit velekněz Annáš II.) v Jeruzalémě 

Kurz Alfa  
Od 5. října do 14. prosince se v naší farnosti uskuteční další běh kurzu Alfa pod ve-
dením P. Jana Uhlíře a jeho týmu. Setkání budou probíhat každý čtvrtek od 19 ho-
din na arciděkanství. Kurz je vhodným prostředím pro ty, kdo si kladou otázky po 
smyslu života, chtějí blíže poznat křesťanství a zamýšlet se nad otázkami víry. Přijď-
te sami nebo pozvěte své známé, věřící i nevěřící nebo hledající. Pro hladký průběh 
kurzu potřebujeme také dobrovolníky ochotné pomoci s občerstvením. Bližší infor-
mace o kurzu najdete od konce června po celé léto na letáčcích v kostele i na webo-
vých stránkách farnosti. Neváhejte se na kurz přihlásit u Julie Němcové  
(tel.: 731 604 076, email: julie.nemcova@khfarnost.cz). 

Četba Nového zákona 

Julie Němcová 

mailto:julie.nemcova@khfarnost.cz
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 je adresován „dvanácti kmenům rozptýleným v cizině“ – židům žijícím v diaspoře 

 řadí se mezi takzvané katolické (všeobecné) listy, tedy takové, které nejsou urče-
ny jedné osobě nebo jedné církevní obci, ale mají obecný charakter 

 zabývá se praktickým, morálním aspektem křesťanského života, klade důraz na 
žitou víru, která se projevuje konkrétními skutky 

 snad pro Jakubovu polemiku s učením svatého Pavla se o pravověrnost listu ved-
ly spory: za součást Nového zákona byl uznán poměrně pozdě, až ve 4. století, 
např. Luther jej označil za „slaměnou epištolu“; jako součást kánonu jej definitiv-
ně potvrdil tridentský koncil 

 vybrané citáty: 

 Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž 
a dovede držet na uzdě celé své tělo. (Jk 3,2)  

 (Jazykem) chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli 
stvořeni k Boží podobě. (Jk 3,9)  

 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! 
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potí-
rají ho olejem ve jménu Páně. (Jk 5,13–14) 

 
List Židům 

 autorství listu se tradičně připisovalo svatému Pavlovi, nicméně na první pohled 
je patrné, že se jedná o dílo jiné osoby, než která napsala ostatních třináct Pavlo-
vých epištol; mohl to být někdo z Pavlova okolí, rozhodně dobře znal jeho učení a 
také mojžíšský Zákon 

 místo a doba vzniku jsou rovněž nejasné; lze se domnívat, že list byl napsán ještě 
před zbořením Chrámu (rok 70), novější studie se ale přiklánějí k pozdější dataci 

 list mohl být napsán v Římě, k čemuž odkazuje zmínka o pozdravech bratří 
z Itálie (13,24), nelze však vyloučit, že autor se nacházel na jiném místě ve spole-
čenství italských křesťanů 

 adresáty mohou být jeruzalémští kněží (pokud autor píše z Říma), nebo také 
římští věřící, v každém případě jde o čtenáře z řad židokřesťanů, jelikož autor 
předpokládá poměrně hlubokou obeznámenost se starozákonními nařízeními 

 příjemci dopisu byli pravděpodobně křesťany už delší dobu a pro svou víru již 
dost trpěli 

 hlavním tématem listu je nadřazenost Krista a jeho kněžství nad starozákonní 
bohoslužbou a kněžstvím 

 odpad od křesťanské víry je nejzávažnějším selháním; křesťané musí za víru obě-
tovat třeba i svůj život 

 vybrané citáty: 

 Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od 
živého Boha. (Žid 3,12) 

 Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého 
jediného syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu 
řečeno: „Z Izáka bude pocházet tvé potomstvo.“ (Žid 11,17–18) 

 Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepší-
ho, totiž vzkříšení. (Žid 11,35) 

 „Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho 
Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za sy-
na.“ (Žid 12,5–6) 



 

  

připravil Jan Čermák, redakčně upraveno 

Pastorační rada farnosti 

zapsala Zdena Hlavinková, redakčně upraveno 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba 
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Markovo evangelium 

 podle tradice je autorem evangelia Marek, příbuzný apoštola Barnabáše, společ-
ník apoštola Petra (1P 5,13) a patrně i Pavla 

 apoštol Petr je výraznou postavou evangelia, hovoří se zde i o jeho slabostech 
a chybách, středem celého evangelia je Petrovo vyznání (Mk 8,29) 

 jedná se o nejstarší evangelium, sepsáno bylo někdy mezi lety 64 a 70 patrně 
v Římě 

 původním jazykem spisu je řečtina, slovní zásoba není příliš bohatá; objevují se 
v ní některé latinismy, naopak aramejské výrazy autor vynechává 

 evangelium bylo určeno (římským) křesťanům pocházejícím z pohanství, použí-
valo se také pro výuku katechumenů 

 evangelium je nejkratší ze čtyř, vynechává Ježíšův rodokmen a začíná až křtem 
v Jordánu 

 zachycuje osmnáct zázraků (pouze u Marka najdeme uzdravení slepého v Betsai-
dě, viz Mk 8,22–26) a jen čtyři podobenství (jako jediné však obsahuje podoben-
ství o zasetém semenu, viz Mk 4,26–29) 

 Ježíš je Syn Boží, jehož působení se nevyčerpává v pozemském působení (Marek 
příliš nepoužívá termín mesiáš, který měl u Židů spíše politický obsah) 

 časté jsou Ježíšovy výzvy k mlčení: Ježíš nestojí o přízeň davu a zároveň učední-
ky varuje před povrchním svědectvím víry 

Se začátkem jara přichází do školky plno aktivit spojených s posledními měsíci škol-
ního roku. V prvé řadě je to přijímací řízení, které letos začalo 2. května. Oproti mi-
nulým přijímacím řízením jsme měli jednotný termín zápisu. Podaných přihlášek 
do školky bylo více, než jsme mohli uspokojit. Na jednu stranu jsme rádi, že je 
o školku stále velký zájem, na druhou stranu je nám líto, že nemůžeme přijmout 
všechny přihlášené děti. 
 Na konci dubna jsme přespávali ve školce. Děti se sešly vybaveny baterkami. 
Společně jsme si připravili večerní pohoštění. Našli jsme několik nápověd, které 
nám ukázaly, kam se máme vydat při honbou za pokladem: směrem ke kostelu 

Jednání pastorační rady se uskutečnilo 26. května. Prvním bodem programu bylo 
připomenutí uplynulých akcí (velikonoční svátky, pouti do Staré Boleslavi a Horní 
Lužice, prvopáteční celodenní adorace). Všechny byly hodnoceny kladně, s drobný-
mi připomínkami, které budou zohledněny při dalším konání. Členové rady byli 
dále informováni o programech Noci kostelů a Oslavy svátku svatého Jakuba. Ná-
sledně se debatovalo o možnostech, jak zkvalitnit výuku náboženství pro děti, for-
maci katechumenů a péči o hledající - mimo jiné zapojením dalších laiků do těchto 
aktivit. Pokračovalo se diskusí o vhodném způsobu, jak informovat o fungování růz-
ných společenství ve farnosti a možnosti se do nich zapojit. Rada následně doporu-
čila, aby farnost finančně podpořila účast našich mladých na celostátním setkání 
v Olomouci. Po stručném přehledu připravovaných akcí se debatovalo o tom, podle 
jakého pravidla by měl zvonit nový zvon Jakub Maria.  
 Připomínáme, že podněty pro jednání pastorační rady mohou věřící předávat 
jejím členům coby svým zástupcům. 
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svatého Jakuba. Vypravili jsme se na noční procházkou Kutnou Horou. Poklad jsme 
našli v sakristii. 
 Brigádu na zahradě školky jsme z důvodu špatného počasí přesunuli na kvě-
ten. Rodiče nám pomohli upravit záhony, tatínci doplnili palisádu po celém jejich 
obvodu. Také dětem opravili stezku stromů. Vyčistili jsme pískoviště a na závěr 
jsme si opekli buřty a popovídali. Děkujeme všem za pomoc. 
 V květnu jsme s dětmi prožili netradiční školu v přírodě. Nesla se v duchu hry 
Putování za pohádkovou vůní. Děti celý týden zachraňovaly pohádkové bytosti, 
které se ztratily z pohádek. V pondělí zachránily Muchomůrku. Našly jí pěkné mís-
tečko ve Sklenářově dolíku. V úterý jsme se vydali podle mapy na Kaňk, cestou jsme 
plnili úkoly, které nám dával permoník. Sbírali jsme v lomu zlaté valouny, vylezli 
jsme na rozhlednu a nakonec se nám permoník i ukázal. Za zlaté valounky jsme si 
mohli koupit zmrzlinu a našli jsme nápovědu, kam se vydáme příště: na nádraží. Ve 
středu jsme jeli vlakem do Zruče nad Sázavou. Ve vlaku za námi přišla princezna, 
která hledala svůj zámek. Dovedli jsme jí do zámku ve Zruči. Prohlédli jsme si výsta-
vu panenek a princezen. Našli jsme poklad ukrytý v zámeckém parku. Na kuličkové 
hřiště nám zbylo jen velmi málo času, ale můžeme se těšit, že se tam někdy podívá-
me znovu. Ve čtvrtek nám nápověda ukázala, že budeme zachraňovat pohádkovou 
bytost, která má něco společného s vodou. Vypravili jsme se do plaveckého bazénu. 
Tam k nám připlavala mořská panna. Splnili jsme její úkoly a ona nám darovala 
kyselé rybičky. V pátek za námi do školky přišel koníček, společně jsme se vypravili 
hledat místo, odkud se ztratil. Cesta nás dovedla po mlýnech až do Poličan. Koníko-
vi jsme našli podkovy, přinesli oves a dovedli ho na louku, ze které se ztratil. Za od-
měnu jsme od něj dostali sladké koblížky. Na závěr za námi přišli všechny pohádko-
vé bytosti. Poděkovaly všem dětem a odměnily je velkou čokoládovou medailí. Jsme 
rádi, že počasí nám přálo, všem se týden v přírodě moc líbil.  
 Hned následující týden jsme pozvali maminky, tatínky, babičky i dědečky do 
školky, zahráli jsme jim několik pohádek a zazpívali písničky. Podělili jsme se o zá-
žitky z minulého týdne promítáním fotografií. Se školním rokem se budeme loučit 
22. června na zahradní slavnosti. 

Barbora Křivohlavá 
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Společenství malých dětí a rodičů 
Každou druhou středu se fara pravidelně zaplní dětským smíchem, zpěvem a štěbe-
táním. Matky na mateřské dovolené totiž vytvořily společenství a od září 2016 se 
pravidelně schází, aby spolu dvě hodinky pobyly. Nesmím zapomenout na tatínky, ti 
občas také přijdou. 
 Každé setkání začíná společnou modlitbou. Sesedneme se v kruhu okolo naší 
krásné svíčky, a i když se děti neustále hýbou, :-) my dospělí se zastavíme, snažíme 
se zapomenout na starosti všedních dnů, zklidnit mysl i duši a připravit se být 
v tomto okamžiku na tomto místě se svým dítětem, sám se sebou a s Bohem. 
 Modlitba i následující program má vždy společné téma, které vychází 
z liturgického kalendáře a z chodu přírody. Při každém setkání nalepíme na svíčku 
symbolický obrázek, aby nám připomínala všechna témata od začátku společenství. 
 Po modlitbě následuje hudebně pohybová chvilka, kdy zpíváme, říkáme bás-
ničky, hrajeme na hudební nástroje, protahujeme si těla nebo hrajeme hudební hry. 
A potom se už rozmístíme po přízemí fary a každá maminka si může se svými dětmi 
volně, podle věku a zájmu, vyrobit obrázek nebo výrobek ve výtvarném koutku. Pro 
starší děti je připraven grafomotorický cvik na uvolnění ruky a dokreslovací obráz-
ky. V kuchyni vždy čeká hravá svačinka, kterou si děti dotváří samy. Nebo si může-
me jen hrát s hračkami, kreslit pro radost, prohlížet knížku a povídat si. 
 A nebyly bychom ženy, kdyby každé setkání neskončilo v kuchyni okolo stolu. 
Spokojené dětičky mají plné pusy a my holky (případně i taťkové, když je pustíme 
ke slovu) máme čas si popovídat nejen o výchově a zážitcích, ale třeba i o vaření 
a žehlení. :-) 

Postní almužna 
Do sbírky Postní almužna přispěli farníci z farností Kutná Hora, Třebonín, Křeseti-
ce, Bykáň, Kutná Hora - Sedlec a ze Zbraslavicka částkou celkem 23 520 Kč. Velmi 
všem děkujeme! Finanční prostředky využijeme na podporu vzdělání dvou indic-
kých dětí z oblasti Belgaum v rámci projektu Adopce na dálku.  
 

Sklenářův den 
Srdečně vás zveme na První Sklenářův den, který se bude konat 11. června od 13 do 
18 hodin ve Sklenářově dolíku. Připravujeme aktivity pro dospělé a hlavně děti: di-
vadlo, jízdu na koni, petanque, různé hry a kvízy, chybět nebude ani občerstvení 
s možností opéct si buřty. Akci pořádá společnými silami pět kutnohorských nezis-
kovek: Skaut Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora, Denemark, KHnet.info 
a Kaňkovské sedlo; připojí se k nám i Městská knihovna. Sklenářův dolík je lokalita 
na Horním Žižkově, v místech, kde ulice U Havírny přechází v úvozovou cestu (za 
domem s pečovatelskou službou).  
 

Prázdninový týden Střediska Na Sioně 
Charitní Středisko Na Sioně pořádá ve dnech 31. července až 4. srpna prázdninový 
týden pro děti od 7 do 18 let především s poruchami autistického spektra, případně 
dalšími speciálními potřebami. Děti se můžou těšit na výlety po okolí, hry, opékání 
buřtů, procházky, tvořivé činnosti a další. Více o službě a našich aktivitách na webu 
ranapece-kutnahora.webnode.cz (kategorie Aktivizační služby pro rodiny s dětmi).  

Oblastní charita Kutná Hora 

Monika Šotová 

Pavlína Licková 

Napsali jste... 

Pavlína Licková 
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Bůh může dělat zázraky, aby nám pomohl růst v lásce k němu 
Když jsem koncem loňského léta dostala pozvání na kurzy Alfa v Kutné Hoře, ani na 
chvíli jsem nezaváhala a s velkou radostí a tak trochu se zvědavostí jsem se přihlási-
la. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, ale těšila jsem se, že budu jezdit po mnoha 
letech na faru, kde jsem v dětství trávila tolik krásných chvil a kde jsem se seznamo-
vala s vírou. Toto pozvání navíc přišlo v době, kdy už jsem nějaký čas hledala cestu 
zpátky k Bohu. No, není to zázrak? 
 Našla jsem si informace, že tyto kurzy probíhají nejen v naší církvi, ale 
i v mnoha křesťanských církvích po celém světě. Moc jsem se těšila na první setkání 
a pak na další a další. Kurzy probíhaly v příjemné atmosféře a všem nám ponechaly 
absolutní svobodu. Všichni jsme se seznámili s klíčovými oblastmi, které tvoří zá-
klad křesťanské víry. Já jsem prožívala opravdovou radost. Zopakovala jsem si zá-
klady víry a svou víru jsem prohloubila. Setkala jsem se s partou skvělých lidí, kteří 
se chtěli více dozvědět o křesťanství, i s lidmi, kteří teprve hledali cestu k Bohu. Ně-
kteří třeba jen chtěli najít přátele, kteří jim porozumí. Všichni se mohli ptát na 
cokoliv, protože každý člověk může svobodně vymezit svůj vztah k víře. Poznala 
jsem, že kurzy jsou pro každého, kdo se chce dozvědět něco o křesťanství a kdo hle-
dá opravdový smysl života. 
 Já jsem díky Alfě určitě povyrostla v lásce k Bohu a více jsem si uvědomila, 
co všechno mi Bůh dal a stále dává. A abych nezapomněla: po Alfě přišla Beta a já se 
opět raduji ze svého růstu ve víře a lásce! 

Jak genderová ideologie ovlivňuje dnešní společenost 
Nedávno jsem měla možnost vyslechnout přednášku psychologa a psychoterapeuta 
Iñakiho Guerrera na téma problematika genderu. Iñaki pochází z Baskicka. Působil 
jako vysokoškolský pedagog na universitě v Madridu. Od roku 2005 do roku 2015 
pracoval pro církev jako psycholog v diecézi Bilbao, především v oblasti psycholo-
gického poradenství a párové psychoterapie. Má dlouholetou zkušenost s psychote-
rapií lidí s homosexuální orientací. 

Manželské večery 
Během několika zimních nedělí se na faře konal kurz manželských večerů. Tedy asi 
osm setkání mladých manželů z naší farnosti, která měla za cíl vyzkoušet tuto formu 
péče o manžele a jejich vzájemný vztah.  
 Každé setkání probíhalo podobně, zhlédli jsme připravené video na jedno 
z témat manželských večerů, při kterém byla možnost povídat si spolu o samotě 
o vlastním vztahu. K ruce jsme měli také publikaci od tvůrců videa, Nicky a Sily Lee-
ových, ze které jsme mohli čerpat podněty k rozhovorům, plnit některé úkoly nebo 
si dělat vlastní poznámky. 
 Kurz by neměl být primárně pro ty, kterým manželství troskotá, ale pro každý 
pár, který chce vyšetřit několik hodin během týdne jako čas pro partnera a pro sebe 
navzájem. A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manžel-
ství se může zlepšovat. 
 Pro nás byla setkání příjemnou formou povídání o vlastním vztahu, kterou 
neruší děti ani rutinní povinnosti běžného dne. A tak pokud chcete na svém vztahu 
pracovat, budete mít příležitost následující zimu, kdy by měl v Kutné Hoře proběh-
nout další cyklus manželských večerů.   

 Mám ty naše středy ráda. Prožívám na faře krásné chvilky se svými dětmi 
a s lidmi, kteří mají stejné hodnoty ve výchově dětí. Nejdůležitější pro mě ale je to, 
že se díky společenství dělíme o radost z víry a z přítomnosti Boha v našich životech. 

Kristýna Drahotová 

Zdena Radoňová 

Barbora a Lukáš Kutilovi 
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Ohlédnutí za poutí do Staré Boleslavi 
Letošní putování na prahu mariánského měsíce bylo směřováno do Staré Boleslavi, 
města nejen historicky spojeného s osobou svatého Václava, ale také s Pannou Ma-
rií, které poutníci vždy děkovali za ochranu naší země a dodnes jí uctívají prostřed-
nictvím Palladia (vzácného reliéfu Madony s dítětem). Do tohoto významného pout-
ního místa naši farníci doputovali různými způsoby. Kromě poutníků cestujících 
autobusem a auty přijelo několik cyklistů, dokonce i malých dětí. Ty totiž svou 
jízdou na malých kolech, odrážedlech i kolečkových bruslích zpestřily pěší trasu 
z Čelákovic. Necelých deset kilometrů podél řeky Labe absolvovalo navzdory silné-
mu větru přes čtyřicet účastníků. Cestující autobusem si pouť místo procházky zpří-
jemnili návštěvou zámku v Brandýse nad Labem.  
 Ve Staré Boleslavi nás všechny čekalo vřelé přijetí sester vincentek 
z charitního domova, které nám dopřály spočinout v krásné zahradě. Hlavním pro-
gramem pouti byla modlitba růžence a mše svatá s litaniemi, zakončená uctíváním 
Palladia a následným požehnáním. V modlitbách jsme mysleli především na rodiny 
naší farnosti, ať už přítomné, či nikoliv. Kutnohorští farníci byli možná překvapení, 
že existují ještě chladnější kostely, než ty naše, protože v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie nám i v květnu naskočila husí kůže. :-) Krásy barokního chrámu si mohli vy-
trvalí nadšenci prohlédnout společně s průvodkyní po mši svaté.  
 Na závěr jsme se občerstvili dobrotami vzorně nachystanými v klášterní za-
hradě. Jako vždy přišly velmi vhod – tímto mockrát děkujeme všem, kteří se podíle-
li na jejich přípravě. Děti odpoledne čekal ještě zábavný program, který si samozřej-
mě i přes viditelné vyčerpání nemohly nechat ujít. Že se pouť velmi vydařila, potvr-
zuje vysoký počet zúčastněných i úsměvy na jejich tvářích. Děkujeme všem za orga-
nizaci toho dne a těšíme se zase za rok. :-) 

Marie a Ondřej Knappovi 

 Uvědomila jsem si, jak nebezpečná pro svět je tato ideologie genderu, která 
podle tvrzení tohoto psychologa pronikla do života španělské společnosti i jiných 
západních vlád a prosazuje se na půdě Evropské unie i v OSN. 
 V čem spočívá její nebezpečnost: Ideologie, která propaguje genderovou te-
orii, chce ustanovit hédonistickou společnost. Domnívá se, že lidé mohou 
dosáhnout štěstí tím, že budou realizovat svá sexuální přání bez mravního, právního 
nebo dokonce tělesného omezení. Zároveň tvrdí, že ideální společnost se vytvoří 
tím, že se  lidstvo bude stále více geneticky zušlechťovat skrze kontrolu porodnosti a 
potlačení sexuálních rozdílů. Základní nepravdou genderové ideologie je tvrzení, že 
všechny rozdíly mezi pohlavími jsou způsobeny výchovou a kulturními tradicemi. 
Genderová ideologie tak popírá geneticky dané ženské i mužské charakteristiky. 
 A proč ideologie? To vysvětlil Iñaki tak, že její teorie není založena na žádném 
vědeckém základě a lidé, kteří gender propagují nepřipouští žádný dialog ani 
jakoukoliv polemiku. 
  Znovu jsem si uvědomila, co pro společnost znamenají dobře fungující rodiny 
a jak důležité je rodinu chránit, připravovat mladé lidi na život v manželství, dívky 
pro život v mateřství a muže k zodpovědnému otcovství. A jak je krásné a geniální,  
že Bůh nás stvořil jako muže a ženu, a přestože jsme rozdílní, tak se vzájemně 
můžeme doplňovat. My křesťané a všichni lidé dobré vůle máme velký úkol, aby 
rodina nikdy neztratila svůj význam. K tomu nám může pomoci Panna Maria, Krá-
lovna rodin. 
 Pokud by vás tato problematika zajímala ještě hlouběji, je možné celý záznam 
přednášky sledovat na Youtube. Nejlépe se k němu dostanete přes stránky 
www.focolare.cz, kde na hlavní stránce najdete odkaz na Seminář o genderové 
ideogolii ze 3. dubna 2017. 

Zdena Hlavinková 
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Jak jsme prožili pouť do Horní Lužice 
Již tradičně jsme se ve sváteční květnové dny vydali s kutnohorskou farností a jejími 
příznivci a za doprovodu otců Jana a Radka na pouť, tentokrát do míst nám méně 
známých, do Německa, do oblasti Horní Lužice. Pouť začala v pátek 5. května brz-
kým ranním odjezdem od kláštera voršilek; první zastávka v Jablonném 
v Podještědí byla věnována mši svaté v nádherném farním chrámu svatých Vavřince 
a Zdislavy. Měli jsme možnost navštívit i kryptu s ostatky svaté Zdislavy a prohlíd-
nout si zblízka její lebku. Při přejezdu Lužických hor jsme se ponořili do mlhy, která 
nás doprovázela až na hrad Ojvín. Monumentální hrad a klášter postavený na pís-
kovcových skalách se celou dobu halil do husté mlhy, z níž vystupovaly zříceniny 
gotického klášterního kostela. Hráli jsme fascinující hru s tajemnem a dávným stře-
dověkem. I když jsme neviděli slibované výhledy do krásné krajiny, zážitek v mlze 
byl dokonalý. Další zastávkou byla Žitava, založená králem Přemyslem Otakarem II. 
Největším lákadlem tohoto středověkého města jsou Velké a Malé žitavské postní 
plátno. Velké plátno je středověká malba úctyhodných rozměrů (6,8 x 8,2 metrů), 
která v postních dobách zakrývala hlavní oltář kostela svatého Kříže. Na plátně jsou 
zobrazeny výjevy ze Starého a Nového zákona, vlastně je to taková komiksová Bible. 
Plátno má velmi pohnutou historii a dá se mluvit o řadě zázraků, které způsobily, že 
se uchovalo do dnešních dnů. Navečer jsme dojeli do Budyšína, centra Horní Luži-
ce, kde jsme se na tři noci ubytovali v Jugendherberge. Budyšín je krásné město pl-
né památek s jednou velkou raritou, jíž je chrám svatého Petra, takzvané simultane-
um, tedy chrám, který pro bohoslužby využívá jak katolická, tak evangelická církev. 
Město nám učarovalo, možná i proto, že jsme tam strávili tři večery a mohli pro-
zkoumat tajuplná zákoutí a kamennou krásu v nočním světle. Zejména panorama 
Budyšína s mnoha středověkými věžemi je nezapomenutelné. 
 V sobotu ráno nás čekalo ženské cisterciácké opatství Marienstern, které ne-
přetržitě funguje od roku 1248. V klášterním kostele jsme prožili mši svatou a obdi-
vovali umělecké vybavení kostela, otec Radek nás upozornil na zajímavý vyřezávaný 
oltář se svatou Marií Magdalenou, která je zobrazena porostlá srstí a s prodřenými 
koleny od modlení. Navštívili jsme i klášterní muzeum a pokladnici. Otec Radek 
nám tam o všem, co jsme viděli, povídal s takovým zanícením, že úplně zastínil 
místního průvodce, který také s nadšením poslouchal. Nejzajímavějším exponátem 
byl Ježíšek v kalhotách s kšandami (prý pod názvem „Ježíšek jde do školy“) a Panna 
Maria s Ježíškem v otvíracím břiše, názorná ukázka toho, že se Ježíš narodil jako 
člověk. Moc se nám to líbilo. Další zastávkou bylo město Kamenec s významným 
kostelem Panny Marie a dochovanou středověkou výzdobou. Zaujala nás především 
skupina Ukřižování situovaná v triumfálním oblouku, gotická řezbářská práce 
z doby kolem roku 1400. Naše cesta pokračovala k jezeru Senftenberg See, které 
vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu a jde o největší umělé jezero 
v Evropě. Počasí docela přálo, svítilo slunce, voda byla krásně čistá, ale ledová. Přes-
to se do ní pět otužilců ponořilo. Den jsme zakončili návštěvou významné oblasti 
Lužických Srbů – obcí Ralbice-Róžant, kde nás přivítal otec Šćěpan Delan, který 
mluvil krásně česky. Seznámil nás s tradicí Lužických Srbů, takzvanými velikonoč-
ními jízdami: na Boží hod velikonoční muži oblečení v černých fracích a kloboucích 
jedou na koních z jedné farnosti do druhé a cestou zpívají písně k oslavě 
zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Této tradice se každoročně účastní v regionu Horní 
Lužice více než 1500 jezdců. Hřbitov kolem kostela svaté Kateřiny v Ralbicích je 
unikátní tím, že všechny hroby jsou stejně upraveny, bez kamenných prvků a bílé 
kříže na nich jsou také stejné, pohřbívá se po řadách vedle sebe, a když je hřbitov 
plný, což bývá přibližně za 25 let, nejstarší hroby se zruší, aby uvolnily místo těm 
nejmladším. Je to symbol toho, že mrtví před Boha předstupují jako sobě si rovni. 
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Jet na diecézní setkání ministrantů? 
V sobotu se sice musí brzy vstávat, ale cesta do Dobrušky ubíhá rychle, protože se 
těšíme. Pořadatelé nám přidělují do skupinky nové kamarády a před zahájením zbý-
vá ještě čas na fotbálek. Pak už nás čeká mapa s osmi stanovišti a různými úkoly na 
téma růženec, které musíme společnými silami zvládnout. Je u toho i spousta legra-
ce. Zvlášť, když se nemůžeme dopočítat křížů. Skončili jsme na třech stech. Správně 
měly být tři! Omylem jsme připočítali i sousední plot. :-) Energii načerpáváme při 

 Neděle začala mší svatou v „domácím“ chrámu svatého Petra, kterou sloužil 
místní farář Veit Scapan, naši otcové koncelebrovali. Zkoušeli jsme z německých 
zpěvníků zpívat spolu s farníky a bylo to fajn. Dalším bodem programu byla návště-
va města Zhořelec, což je jedno z nejzachovalejších měst v Německu. Zde jsme na-
vštívili napodobeninu Božího hrobu, kterou nechal postavit v 15. století starosta 
města jako kající čin za svůj hřích. Otec Radek nás zde zasvětil do tajů této památky. 
V hlavním chrámu svatých Petra a Pavla jsme byli účastni zahájení koncertu barok-
ní hudby, a tak jsme s mrazením v zádech vyslechli Tokátu a fugu d moll Johanna 
Sebastiana Bacha, dílo sice „profláklé“, ale stále živé a fascinující. Navíc varhany 
v chrámu byly opravdu úctyhodné, jejich zvuk krásně souzněl s velkolepostí města 
kolem. Po rychlé prohlídce Zhořelce jsme 
ujížděli k zámku Bad Muskau s anglic-
kým parkem, který je zapsán na sezna-
mu UNESCO. Na ten jsme se opravdu 
těšili, navíc nám přálo počasí, takže dvě 
hodiny strávené procházkou v parku, ob-
divováním jeho průhledů, vodních hla-
din, mohutných stromů i pohledů na ma-
jestátní zámek nás bohatě odměnily, stej-
ně jako vynikající zmrzlina a káva 
v zámecké cukrárně. 
 Nastalo pondělí, poslední den pou-
ti, v chrámu svatého Petra jsme měli čes-
kou mši svatou, poté jsme se rozloučili 
s Budyšínem a uháněli na zámek Moritzburg, všem Čechům známý z kultovní po-
hádky Tři oříšky pro Popelku. Počasí nic moc, více deště než slunce. Známý Popel-
čin střevíček jsme našli na bočním schodišti, nebyl úplně malý, zato však úzký, takže 
mužská noha se do něj nevešla. Cesta pokračovala na zámek Weesenstein, který má 
zvláštní stavební strukturu. Nejstarší část, původní gotický hrad, je totiž nejvýše a 
mladší části, renesanční, barokní a klasicistní níž a níže. Nejdříve se stavělo na vr-
cholu kopce a budovy se postupně připojovaly směrem k jeho úpatí. Tak se stalo, že 
konírny a sklepy jsou výše než místnosti určené k bydlení. Poslední zastávkou celé 
pouti byla vojenská pevnost Königstein, postavená na pískovcových skalách nad 
řekou Labe v oblasti Saského Švýcarska. Je zde k vidění hodně vojenské historie, ale 
i taková zajímavost jako 152 metrů hluboká studna, ručně tesaná ve skále. Ta se za-
ručeně líbila i všem ženám. Stejně jako na začátku pouti, i na konci nás provázela 
mlha a zamračeno, z výhledů na nádherné údolí řeky Labe nebylo zase nic. 
 Co dodat na závěr? Poděkování celému vedení CK Neztrať se za obětavost, se 
kterou poutě připravuje, za to, že na nás poutníky pořád myslí a řeší naše problémy. 
Horní Lužice je úžasný kout Evropy a rádi jsme ji poznali, navíc je velmi úzce svázá-
na s českou historií, což nás všechny při procházení starobylé krásy a poznávání 
současného života velmi těšilo.  

za poutníky sepsali Václava a Robert Otrubovi 
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Každá bolest a starost může být proměněna 
Nemoci a smrti se bojí každý, nemoci a umírání svých bližních se bojíme také. Mož-
ná i víc. Ještě je ve společnosti mnoho lidí, kteří nechtějí o smrti a umírání nic sly-
šet. V některých kruzích mám naopak pocit, že na lidi, kteří pečují o své umírající, je 
kladen zvláštní druh vysokého nároku: jak je to dobře a správně nebo dokonce vý-
hradně dobře a správně. Potýkáme se i s tím, že žádný z nás nechce zatěžovat své 
okolí.    
 Ne každému je dána milost odchodu na věčnost z vlastního domova. Je stále 
více těch, kteří umírají v nemocnicích. Lze předpokládat, že tomu tak ještě dlouho 
bude. Stojí za to, věnovat tomu trochu pozornosti.  
 Nebojte se říci si v nemocnici o duchovní službu. O návštěvu kněze. Dnes je 
duchovní služba vnímána jakou součást péče a při příjmu do nemocnice budete pa-
trně tázáni, zda o ni máte zájem. Může se stát, že si o ni hned neřeknete z jakýchko-
liv důvodů. Třeba z přesvědčení, že přece budete za chvíli zase doma. Jenže ono to 
tak být nemusí, a vy můžete své rozhodnutí změnit a požadavek zopakovat. Možná 
nevíte, že si můžete chtít být informováni o tom, že se blíží konec života. I jako pří-
buzní můžete požádat o to, abyste v takové chvíli mohli být svému drahému nablíz-
ku. Při respektování základních pravidel je to možné i v kutnohorské nemocnici. 
 Možná si řeknete, že by to měla být samozřejmost. Nebo dokonce hledáte 
jediného viníka zodpovědného za to, že to tak zatím úplně není. Ano, úplně není, ale 
lepší se to. A zlepšovat se to může jedině tehdy, když o to všichni zúčastnění budou 
usilovat s důvěrou v ty druhé. Tedy i pacienti a jejich rodiny. Pořád si s některými 
věcmi nevíme úplně rady a pořád budou takové, se kterými si rady vědět nebudeme.  
 Nebojte se, pozvěte Pána do těchto situací. Moc bych si přála, abys vás k to-
mu povzbudil i následující příběh, který nám byl svěřen na jednom setkání naší 
skupinky Hnutí fokoláre. Popisuje události, které se odehrály v domácnosti, ale po-
tkala jsem se i s podobnými zkušenostmi z nemocnic a hospiců:  
 „Moje mamka měla Alzheimerovu chorobu. Tělo měla čilé, až příliš. Ale pro-
tože měla zmatenou mysl, bylo ji nutné hlídat jako roční dítě. Byla v domově. Do-
ma by se péče zvládala moc těžko. Pak jsme se s manželem rozhodovali, zda ji vez-
meme k nám. Celou situaci jsme svěřovali Bohu. Maminku jsme k nám vzali a stá-
le jsme se modlili a všechny ty náročné chvíle znovu a znovu svěřovali do nejpovo-
lanější náruče Boží. Střídali jsme se při hlídání ve dne v noci. V době, kdy jsme 
museli do práce, jsme dávali maminku do domovinky. Po dvou měsících nastal 

obědě a pak trávíme sies-
tu u filmu o člověku, kte-
rý překonal to, že byl 
slepý, a vylezl na Mont 
Blanc. Končí odpočinek a 
začíná „práce“ – mše 
svatá s naším panem 
biskupem Janem Voká-
lem. Jet na setkání mi-
nistrantů? Za mě určitě. 
Překonat sobotní nechuť 
vstávat a pak si to užít. 
Pokud mi nevěříte, tak to 
vyzkoušejte a příště po-
jeďte s námi. 

Vojta Krátký 
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Rozhovor s Dmytrem Romanovským 

Co byste rád, aby o vás farníci vě-
děli, jak byste se jim představil?  
Tak, jméno, příjmení a odkud pochá-
zím, už farníci znají z úvodu k tomuto 
článku, případně – a to doufám – ve 
většině případů z osobního kontaktu. 
Mnozí se asi pozastavili u toho jména. 
Hned na začátku musím říct, že pochá-
zím z Ukrajiny, kde jsem se narodil 
8. listopadu 1990. V sedmi letech jsem 
přišel se svou maminkou sem do Čech. 
A od té doby jsme zde. Jsme tři bratři 
a já jsem nejmladší. Po základní škole 
jsem absolvoval Střední zemědělskou 
školu v Poděbradech a hned po maturitě 
jsem byl přijat ke kněžské formaci. Tu 
jsme začali spolu s dalšími dvaceti spo-
lubratry v Teologickém konviktu v Olo-
mouci. Po ročním pobytu v konviktu se 
nás deset přesunulo do Prahy na Kato-
lickou teologickou fakultu, kde jsem 
stále ještě studentem, protože v červnu 
musím obhájit diplomovou práci. Bě-

hem studia v Praze jsem se zúčastnil 
ročního studijního pobytu v Římě na 
Lateránské papežské univerzitě.  
 Vyrůstal jsem v zemědělské rodi-
ně, takže mám blízko k přírodě a mysli-
vosti. Jsem členem Sboru dobrovolných 
hasičů v Kaníně, kde jsem také dělal 
nějaký ten rok velitele a tak trochu se 
i věnoval požárnímu sportu. Mám rád 
dlouhé procházky, při kterých mohu 
vypnout a být prostě s Pánem.  
 
 Kudy vedla vaše cesta 
k rozhod-nutí stát se knězem?  
Myšlenky na kněžství jsem měl už 
v dětství. Bylo to hlavně díky vzoru kně-
ze, který byl u nás ve farnosti. Když 
jsem byl hodně malý, „sloužil jsem“ mše 
svaté a chodil do polí žehnat úrodě. To 
mi bylo asi pět let. O tom vím hlavně 
z vyprávění, ale mnohé si také pamatuji.  
O kněžství jsem přemýšlel asi tak do 
třinácti let. Pak přišla puberta a myš-

Od začátku května v našich farnos-
tech působí Dmytro Romanovský. 
Pochází z Libice nad Cidlinou, stu-
doval v Praze a v Římě. V únoru 
letošního roku přijal od otce bisku-
pa Jana Vokála jáhenské svěcení a, 
dá-li Bůh, na podzim bude vysvě-
cen na kněze. Abychom nezůstali 
u tohoto stručného medailonu 
a  dozvěděli se o něm něco víc, po-
žádali jsme ho o rozhovor. 

zlom a bylo jasné, že maminka odchází. Podařilo se nám svolat sourozence. Víra 
některých z nich už byla dosti vychladlá, přesto se s námi dokázali u postele modlit 
růženec. Výhodou bylo, že maminka neměla bolesti. Ani nebylo potřeba volat léka-
ře. Kolem lůžka vládla příjemná atmosféra, udělali jsme si kávu a měli vespolek 
příjemné chvíle. I pan farář hodnotil tuhle naši pohodu kladně. Byli jsme si všichni 
tak nějak blíž a bylo nám spolu moc dobře. Mnoho a mnoho let jsme se sourozenci 
nic takovou blízkost neprožili. Pak maminčina duše odcházela, až odešla k Bohu. 
Nepochybovali jsme o tom, že to tak je. Paní doktorka, která přišla maminku ohle-
dat, se trochu omlouvala, že jí musí prohlédnout: ‚Víte, takový mír v tváři zemřelé-
ho už jsem dlouho neviděla.‘ Všichni jsme cítili obrovské požehnání, které se naší 
rodině skrze tyto chvíle dostalo. Kromě jiného zmizel strach ze smrti.“ 

Marie Macková 



 

  

lenky jsem měl někde jinde. Někdy to 
bylo velmi náročné, každopádně jsem 
stále cítil Pánův dotek a přítomnost. Což 
mě drželo nad hladinou. Během čtvrté-
ho ročníku střední školy moje rozhod-
nutí pro kněžství dozrálo úplně, takže 
jsem hned po maturitě nastoupil forma-
ci ke kněžství.  
 
Co je vám blízké v duchovním ži-
votě, jak byste popsal svou spiri-
tualitu? 
Upřímně, je mi blízké vše, co je v rámci 
katolické církve. Pokud bych ale měl být 
konkrétní, tak je mi bližší karmelitánská 
spiritualita (Terezie z Lisieux a Alžběta 
od Trojice). Dále pak mám v oblibě tra-
pisty a otce Foucaulda. Domnívám se, 
že diecézní kněz by měl mít ponětí 
o každé spiritualitě, a tak podporovat 
celou farnost. Snažím se být stále ote-
vřený pro nové podněty.  
 
Jak se cítíte v Kutné Hoře? Je ně-
co, co vás ve farnosti nebo ve měs-
tě překvapilo? Co od času, který 
zde budete trávit, očekáváte? A co 
očekáváte od nás, farníků? :-) 
I přesto, že Kutnou Horu docela znám, 
musím říct, že je zde stále co objevovat 
a za co Bohu děkovat. Když vidíme, co 
naši předci dokázali k chvále Boha vy-
budovat, tak někdy až zamrazí, ale taky 
motivuje, abychom se i my snažili. Pro-
tože jsou zde dobří lidé a krásné pro-
středí, cítím se zde velmi dobře.  
 Přestože jsem z Polabí (a Kutnou 
Horu mám za město, které se v něm 
nachází), byl jsem mile překvapen zdej-
ším farním životem, který je bohatý 
a pestrý. Protože jsem neznal situaci 
zdejší farnosti, byl a je to pro mě pří-
jemný šok.  
 Svůj čas v Kutné Hoře chci prožít 
co nejlépe. Něco se přiučit od pana fará-
ře, to je i jeden z důvodů, proč kněz za-
číná jako kaplan. Chci ale také zúročit 
hřivny, které jsem od Pána dostal. Snad 
se mi podaří být všem nablízku, a tak 
pomoci, s čím budu moci.  

 A co očekávám od farníků? Že 
budou mít trpělivost, protože jsem na 
začátku, a tak se mnohé věci učím, osvo-
juji si je. Mohu tedy občas způsobit ně-
jaký chaos či karambol. Právě v tako-
vých chvílích prosím o trpělivost a pod-
poru. V jedné modlitbě z kancionálu se 
píše: ,,(…) neboť se musí potýkat se sla-
bostmi našimi i svými.“ Vzpomeňte pro-
sím na tuto větu, až se mi něco nepove-
de; mně přichází na mysl často. 
  
Zatím zde působíte „jen“ jako já-
hen, ale aktivit a povinností máte 
jistě už dostatek… Jaké to jsou, 
případně budou? Ostatně, co je 
vaše pastorační parketa? Na kte-
ré činnosti ve farním společenství 
se těšíte a ze kterých máte, pokud 
vůbec, obavy? 
Jak už jsem psal, ve farnosti je mnoho 
aktivit. Zatím se snažím většiny účast-
nit, abych tak poznal farníky, ale také 
všechny, kteří mají s farností něco spo-
lečného. Pan farář mi toho už teď svěřil 
celkem dost, čehož si vážím a chápu to 
jako vyjádření důvěry, za což i děkuji. 
Zatím se věnuji přípravám na svátost 
křtu a manželství, občas zastoupím na 
náboženství a zavítám mezi seniory 
(Příští setkání bude o eschatologii, takže 
případné zájemce z řad seniorů srdečně 
zvu). Někdy přijdu i mezi mladé. 
V budoucnu, tedy konkrétně po kněž-
ském svěcení, bych měl sloužit mše sva-
té, zpovídat a třeba i něco navíc, to uká-
že čas. Těším se na všechny farní aktivi-
ty. Upřímně, necítím se být specialistou 
na nějaký konkrétní obor. Z lékařského 
oboru převzato bych řekl, že budu spíše 
takovým praktickým jáhnem – knězem.  
 
Poslední otázka – a odpověď do-
poručuji důkladně zvážit – jaké je 
vaše oblíbené jídlo? :-) 
Nemusím houby, to řeknu otevřeně. Ale 
jinak od pečených brambor s podmás-
lím po grilovaný steak mohu všechno.  
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Rozhovor s Evou Kolmanovou 

Eva Kolmanová je akademic-
ká malířka a restaurátorka, 
která se věnuje zejména re-
staurování oltářních obrazů 
a plastik. Žije ve Velkých Vý-
klekách u Městce Králové, 
kde má také svůj ateliér. Pro-
tože v nedávné době dokonči-
la práci na obnově oltáře 
z kostela sv. Jakuba 
v Paběnicích a sochy Madony 
z kostela sv. Jakuba v Kutné 
Hoře, požádali jsme ji o roz-
hovor. 
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Ve své práci se denně setkáváš 
s uměleckými díly, která vytvořil 
někdo jiný, často neznámý autor. 
Jak k nim přistupuješ? Co je mož-
né se dozvědět, poznat o člověku 
či době, z jednoho obrazu, sochy 
nebo oltáře?  
Tak tahle otázka by vydala na celou 
knížku. Především je třeba říct, že to, že 
ta díla vytvořil někdo jiný, zakládá pod-
statu restaurování: je to především služ-
ba tomu dílu a zároveň interpretace cizí-
ho výtvoru. Pro mě je to hlavně nepře-
stávající dobrodružství. Každé to dílo 
má svojí historii nejen v tom, jak se do-
stalo tam, kde je, ale i tím, jak bylo udě-
láno, co tím chtěl básník říci, jak se mu 
to povedlo a tak dále. A zároveň se 
téměř výjimečně restaurátor setká 
s díly, která ještě nikdo neopravoval 
nebo neupravoval – to když se povede 
a věc je opravdu historická, tak je to fakt 
radost!  
 Takže ke každé té věci přicházím 
jako do země neznámé a ponořuji se do 
pátrání, odborně se tomu říká průzkum, 
a ten má mnoho rovin. Především se 
zjišťuje, jak moc je dílo autentické, kolik 
je na něm těch nepůvodních zásahů. 
Například u plastik jsou to vrstvy nátě-
rů, každá doba si přidala svoje, takže 
můžeme u jedné plastiky najít třeba tři 

až čtyři úpravy polychromie, pokaždé 
úplně jiné. A každá vrstva, jak se ptáš, 
vypovídá velmi mnoho o době, ve které 
byla plastika upravována.  
 Uvedu nedávný příklad z praxe. 
Dělala jsem průzkum na jedné krásné 
soše Panny Marie s Ježíškem, která je 
uváděna jako práce možná z doby pozd-
ně gotické, a tam to vypadalo takto: 
v nejstarší vrstvě byla socha zlacená 
s modrým pláštěm, v další už byla celá 
černě polychromovaná (typus „černé 
madony“) a byly jí přidány atributy žez-
la a jablka, pak to celé překřídovali 
a udělali Madonu líbezně růžovou 
s modravými a červenými šaty, přidali 
korunky... A tak to ještě pokračovalo až 
do současné podoby, kdy byla socha 
hrubě natřená emailem. Zajímavé je 
zjištění, že čím starší, tím bývá úprava 
pečlivější a citlivější. Naopak novodobé 
úpravy se s tím moc nepářou. Prostě to 
často natřeli, aby to bylo „hezké na svát-
ky“.  
 Takže  když ses ptala, co lze vyčíst 
o době, tak pro mě mimo jiné také to, 
jak úžasní byli naši předci 
při možnostech, které měli. Často vní-
mám že právě tenhle oltář, sochy nebo 
obraz tvořili bez svícení elektřinou, pou-
ze s ručním nářadím jen ručním a tak 
dále. Je v tom cítit i to, že nějak měli 
mnohem víc času, nespěchali, dali 
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svému dílu, co žádalo. Tedy dřevo dobře 
vyschlé, správně impregnované, křídové 
vrstvy na sochách dobře klížené a tak 
podobně. Setkala jsem se s tím, že třeba 
novodobé dořez-by u starých barokních 
soch zničil červotoč na prach, ale pů-
vodní dřevo zůstalo netknuté. Mít tak 
jejich přesný recept na impregnaci dře-
va! 
 A ještě k těm průzkumům. Když 
se dílo dostatečně propátrá, je nutné 
rozhodnout, co se s ním bude dělat; tedy 
nejen to, jak se „opraví“, ale i to, jak se 
„zinterpretuje“ původní záměr autora, 
co se odhalí, co se ponechá, co zdůrazní,  
aby výsledek byl nejblíž tomu, jak to 
umělec zamýšlel… Často to není úplně 
možné a tady pak vyvstávají řady pro-
blémů, které se řeší v součinnosti 
s uměleckými historiky a památkáři. Je 
nezbytné mít také umělecké cítění 
a školení, aby restaurátor vše  dobře 
pochopil. 
 V naprosté většině pracuji s díly, 
která vyjadřují náboženské skutečnosti, 
a tato díla vypovídají mnoho také 
o představách umělců o Bohu, svatých, 
andělech… Jsou to nepřeberná množství 
interpretací. Tam se odráží dobový 
duch, „módní vkus“, znalosti o přírodě 
i náboženské představy… A tady bych 
ráda zdůraznila, že u všech děl 
s náboženskou tématikou musíme mít 
na zřeteli, že jsou to představy umělců 
o daném tématu, nikoliv tedy předměty 
víry. Mám na mysli – trochu nadneseně 
řečeno – například bohužel stále častý 
omyl, že věříme v dědečka na oblacích 
a jakési okřídlené figury v nočních koši-
lích, co kolem neúnavně zpívají. Ale  
zároveň platí: čím větší umělec, tím 
hlubší pochopení duchovních skuteč-
ností a schopnost je „ztělesnit“. A proto-
že nejvíc se setkávám s barokními díly, 
často vidím velikou schopnost jít „skrze 
hmotu k duchu“… Ale to vše by vydalo 
na román. 
 
Jak k tobě promlouvala „naše“ 
dvě díla zmíněná v úvodu? Co je 
na nich zajímavého z hlediska tvé 

profese, jejich vzniku a historie, 
ale třeba i jejich současnosti? 
Ptáš se na Paběnice a Madonu ze Svaté-
ho Jakuba. Tak popořadě: Oltář z Pabě-
nic nebyl jen výše zmíněné „dobrodruž-
ství“, byl to dokonalý adrenalin a zpo-
čátku i trochu zlý restaurátorský sen. 
Oltář klamal tělem; při prohlídce před 
demontáží vypadal jako mnoho dalších 
podobných oltářů, trochu napadený 
červotočem, přemalovaný a tak dále. Při 
demontáži se ale ukázalo, že především 
v nejvyšších partiích oltáře už červotoč 
takřka dokončil dílo zkázy a odkázal 
nám jen skořepiny polychromie, vyplně-
né prachem z požerků dřeva. Takže ač 
jsme se snažili být maximálně citliví, 
dovezli jsme si do ateliéru se spolupra-
covníky dokonalé puzzle z kusů rozvili-
nových řezeb. Nepřestávala jsem trnout, 
jak to zachráníme, a nakonec se to 
opravdu podařilo… Dřevo se máčelo   
ve speciálně zhotoveném bazénku 
v petrifikačních roztocích a potom všeli-
jak podkládalo a skládalo a dořezávaly 
se chybějící kousky… Nesundávaly se 
nepůvodní nátěry, ale obnovil se docho-
vaný stav. Více už by velkorysý sponzor 
nemohl unést. Původně oltář vypadal 
jinak; žasla jsem, jak kvalitní práce se 
nachází v malém kostelíku a malé ves-
ničce… Takže nakonec jsem z toho měla 
velkou radost. Hlavně když se podařilo  
oltářní řezby takřka akrobaticky protáh-
nout pod lešením a instalovat je bez ulá-
mání! Doufám také, že se nám podařilo 
červotoče zahnat na ústup a dřevo už 
mu nebude chutnat. Má tam bohužel 
klimaticky ideální podmínky. 
 Madona z Jakuba byla naopak 
taková útěšná lahůdka. Krásná socha, 
která také původně vypadala jinak; na 
zadní straně jsem našla zbytky původní 
úpravy. Měla modrý plášť a šaty pravdě-
podobně s malovanými květy na stříbře 
s červenou lazurou, říká se tomu  
waschgold… Ale jak to bývá, později ji,  
pravděpodobně z důvodů poškození, 
celou přezlatili na vysoký lesk, hlavičky 
opatřili novými pleťovými tóny… Naš-
těstí šlo sejmout nejhrubší vrstvu 
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přemalby z tváří a tělíček. Zlacení bylo 
ponecháno, protože ničeho původního 
bychom se tam v dobrém stavu nedob-
rali… Z té sochy ale dýchá vroucí cit so-
chaře a je i objektivně líbezná… Tak mě 
moc těšilo ji dělat. 
 
Jaké místo má ve tvé práci tvá 
vlastní tvořivost, invence a inspi-
race? 
Jak jsem už výše uvedla, je restaurátor-
ská práce především službou dílu a také 
jeho interpretací… Takže moje vlastní 
umělecké cítění se musí podřídit auto-
rovi, který dílo zhotovil. Naštěstí mám, 
myslím, tu pravou kombinaci vloh, kte-
rá je nezbytná pro tuto práci. Tedy pře-
devším vůbec nemám potřebu do ní 
vkládat vlastní umělecké představy, spí-
še nějak intuitivně vnímám, jak to autor 
myslel, a vysloveně mě těší jeho myšlen-
ku křísit.  
 Také moje vlastní „tvorba“, lze-li 
to tak říct, byla vždycky jen radostí 
z kreslení a malování toho, co vidím, 
nikoliv náročným tvůrčím procesem 
bytostného umělce. Ale poctivě musím 
přiznat, že ani na to prosté malování 
nezbývá čas a že mi to opravdu hodně 
chybí… Tak třeba v důchodu? Zároveň 
ale se štětcem a barvami pracuji pořád, 
protože obrazy a sochy se takzvaně retu-
šují (vytmelená odpadlá místa na obra-
zech a sochách se doplňují a zcelují, čas-
to je třeba provést i rekonstrukce celých 
částí obrazu tam, kde zbyla jen trhlina, 
a podobně).  
 Prostě při restaurování je potřeba 
myslet rozumně jako vědec a zároveň 
cítit jako malíř nebo sochař, je nutné 
pochopit podstatu a jádro díla umělecky 
a pak racionálně a s pomocí vědy přijít 
na to, jak ho zachránit. 
 
Co je pro tebe hlavní motivací pro 
tuto práci? Proč ses pro ni roz-
hodla a co v ní považuješ za nej-
důležitější hodnotu, pro kterou ji 
děláš? 
Asi jsem to už výše řekla. Postupně jsem 

přišla na to, že pro tuto práci se úplně 
nejlíp hodím a odpovídá tomu, co mě 
doopravdy těší a naplňuje. Přišla jsem 
k ní podivuhodnou „náhodou“ už na 
střední škole. Nejsem z umělecké rodiny 
a ani mě tento obor nenapadl (ale měla 
jsem vášeň pro památky). Studovala 
jsem žižkovskou umprumku a měli jsme 
profesora, který kromě učitelování pra-
coval jako restaurátor. Já mu jednou 
donesla obrázek od nějaké tety, aby po-
radil co s ním, a on mě to pod svým ve-
dením nechal celé opravit. A tím jsem 
byla chycená do pasti. Přesto byla cesta 
ještě dlouhá… Napoprvé mě na akade-
mii, kde se restaurátorství studuje, ne-
vzali. Dva roky jsem byla na pedagogic-
ké fakultě na češtině a výtvarce a pak 
jsem z ní utekla, šla jsem na grafiku na 
akademii, to už mě přijali… A tam jsem 
pochopila, že dělat volné umění není 
pro mě to pravé, a přestoupila jsem do 
restaurátorského ateliéru. A postupně, 
také díky osobnosti  restaurátorky Věry 
Fromlové, začala do oboru pronikat… 
 Největší radostí je, když se pove-
de vrátit do života něco, co je původně 
silným dílem, krásným řemeslem nebo 
citově silnou věcí, sochou, obrazem, 
oltářem… Čím větší zřícenina, tím raději 
to dělám! 
 
Většina památek, které restauru-
ješ, mají duchovní obsah. Co pro 
tebe tato skutečnost znamená? 
Nacházíš ve své práci duchovní 
rozměr i pro sebe? Jakou roli tvá 
práce sehrála a hraje na tvé osob-
ní duchovní cestě? 
Asi jsem na toto už zčásti odpověděla… 
Moc mě baví vnímat, jak se ten který 
umělec k duchovním obsahům postavil, 
a jsem velice a velice vděčná za některé 
opravdu silné práce, například na plas-
tikách Řehoře Thényho. Je pro mě po-
řád fascinující, jak se autorovi podařilo 
dostat do plastik onen „přesah“, který 
třeba dílům z 19. století často chybí, 
a přitom jsou to také realistická díla. 
Když pracuji na opravdu kvalitním 



 

  

Kalendář akcí 

 03. – 11. 06. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora (www.mfkh.cz) 

Ne 04. 06. Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 

Út 06. 06. Jarní koncert církevního gymnázia (17:00 – kostel Matky Boží) 

Út 06. 06. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Pá 09. 06. Noc kostelů, viz vložený leták s programem 

So 10. 06. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 10. 06. 
Společenství mládeže: Jak blízko si být  
(19:00 – arciděkanství), viz str. 10 

Ne 11. 06. Kartička na četbu Nového zákona 

Ne 11. 06. První svaté přijímání (9:30 – Sedlec) 

Ne 11. 06. Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (11:00) 

Út 13. 06. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Út 13. 06. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství), viz str. 9 

Čt 15. 06. Poslední výuka náboženství (16:00 – arciděkanství) 

Čt 15. 06. Varhanní koncert žáků Michala Hanuše (18:00 – Grunta) 

Pá 16. 06. 
Mši svatou celebruje P. Petr Soukal, novokněz  
(18:00 – kostel sv. Jakuba), viz str. 11 

So 17. 06. Výlet do Olomouce: výstava V oplatce jsi všecek tajně, viz str. 11 

So 17. 06. Žehnání praporu v Lomci a Lomečku 

So 17. 06. 
Společenství mládeže: Jak blízko si být  
(19:00 – arciděkanství), viz str. 10 
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díle, tak mě to zpětně úplně dobíjí, těž-
ko se to vyjádří slovy… Dojímá mě víra, 
láska a zároveň řemeslo vložené do těch 
věcí… A to se týká i ani ne tak formálně 
a umělecky dokonalých děl, jako třeba 
různých Madon… Pro mě osobně je 
s tím spojen i určitý „luxus“: když mám 
doma třeba nějakou milostnou Madonu, 
tak se k ní obracím jako poutníci, co za 
ní putují kdovíjak daleko… Často mi 
byly takové Madony velkou pomocí 
a  útěchou v osobních potížích. 
 Jinak si myslím, že úplně bezpro-
středně je osobní duchovní cesta ještě 
něco jiného, na umění nezávislého. 

A chápu, že někdy právě představy 
umělců o duchovních skutečnostech 
mohou člověka mást. Musí se to odlišo-
vat. 
 
A na závěr ještě jedna trošičku 
obligátní otázka vzhledem k to-
mu, čím nyní žije naše farnost: Co 
pro tebe znamená zvon? 
Na to bych asi nejlíp uměla odpovědět, 
kdybych byla básník… Takže jen tak 
volně: zvon je pozvání, píseň, nostalgie, 
vanutí věků... Ať je víc zvonů! 
 

-red- 



 

  

Ne 18. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (9:00 – chrám sv. Barbory) 

Út 20. 06. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství), viz str. 9 

St 21. 06. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 22. 06. 
Zahradní slavnost církevní mateřské školy  
(15:30 – mše svatá na zahradě školky) 

Pá 23. 06. 
Poutní mše svatá v klášterním kostele (18:00),  
celebruje P. Vojtěch Novotný, novokněz, viz str. 11 

Pá 23. 06. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 24. 06. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (8:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 24. 06. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

Ne 25. 06. Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory) 

Ne 25. 06. Sbírka na charitu 

Ne 25. 06. Poutní mše svatá na Nové Lhotě (11:00) 

Út 27. 06. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství), viz str. 9 

Čt 29. 06. Slavnost sv. Petra a Pavla (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 30. 06. Zakončení školního roku (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 01. 07. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

 01. – 08. 07. Tábor Slunečního kmene 

St 05. 07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 07. 07. Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

So 08. 07. 
Prague Proms: Pocta Zdeňku Tylšarovi  
(19:00 – chrám sv. Barbory) 

 14. – 22. 07. Putování za zvonem pro Svatého Jakuba 

 15. – 22. 07. Chaloupka družiny Concordia 

Ne 16. 07. Kartička na četbu Nového zákona 

Ne 16. 07. Poutní mše svatá v Křeseticích (10:30) 

 21. – 23. 07. Oslava svátku sv. Jakuba, viz zadní strana Zpravodaje 

Ne 23. 07. 
Slavnostní poutní mše svatá, žehnání nového zvonu Jakub  
Maria (9:00 – kostel sv. Jakuba), celebruje Mons. Jan Vokál 

Ne 30. 07. Poutní mše svatá v Paběnicích (10:45) 

Pá 04. 08. Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 04. 08. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 
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So 07. 10. Zavěšení zvonu Jakub Maria ve věži kostela sv. Jakuba 

So 14. 10. Kněžské svěcení Dmytra Romanovského 

Ne 15. 10. Při posvícení ve farním kostele poprvé zazní zvon Jakub Maria 

So 05. 08. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 05. 08. 
Koncert: Slavná díla komorní hudby v Kutné Hoře  
(15:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého) 

So 05. 08. 
Orchestrální koncert festivalu Praha, klasika…  
(20:30 – chrám sv. Barbory) 

Ne 06. 08. Kartička na četbu Nového zákona 

Út 15. 08. Poutní mše svatá v kostele Matky Boží Na Náměti (18:00) 

 15. – 20. 08. Celostátní setkání mládeže v Olomouci, viz str. 12 

Čt 24. 08. Pouť seniorů do Filipova a Jiřetína pod Jedlovou, viz str. 12 

So 26. 08. 
Koncert souboru Zvonky dobré zprávy, ukončení sbírky Zvon 
pro Jakuba (18:00 – kostel sv. Jakuba), viz str. 3 

 27. – 30. 08. Cykločundr, viz str. 13 

Pá 01. 09. Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 01. 09. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 02. 09. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

Ne 03. 09. Mše svatá s kázáním pro děti (09:00 – sv. Jakuba) 

Ne 03. 09. Posvícení v Hraběšíně (10:45 – kaplička u lesa) 

Po 04. 09. 
Zahájení školního roku na církevním gymnáziu 
(9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 08. 09. Svátek Narození Panny Marie (18:00 – kostel Matky Boží) 

 09. – 10. 09. Dny evropského dědictví v Kutné Hoře 

Ne 10. 09. Posvícení v Nové Lhotě (10:45) 

Ne 10. 09. Poutní mše svatá na Roztěži (15:00) 

St 13. 09. 
Kavárna s překvapením: Farní pouť do Lužice  
(19:00 – arciděkanství) 

Ne 17. 09. Sbírka na církevní školství 

Ne 17. 09. Kartička na četbu Nového zákona 

Út 19. 09. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Ne 24. 09. Poutní mše svatá v Třeboníně (10:45) 

 24. – 26. 09. Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově, viz str. 13 

Plánované akce 



 

  


