
 

  

Milí farníci, 
vstupujeme do Svatého týdne, který bude vrcholit oslavou vzkříšeného Krista. 
Zvláště liturgie velikonoční vigilie nám skrze Boží slovo a symbolické rituály pomá-
há znovu prožít skutečnost, že Ježíš Kristus nás převedl ze smrti k životu.  
 Dlouhá, ale krásná liturgie začíná ve tmě, venku před kostelem. Tma je sym-
bolem hrobu, smrti, či našeho častého (avšak mylného) pocitu, že Bůh na nás zapo-
mněl a nevyslyšel naše modlitby. Zažehnutý oheň nám může připomenout hořící 
keř, v kterém se Mojžíšovi zjevil Hospodin. Boží sláva se však ještě více zjevila 
v Ježíši Kristu. Proto se nad ohněm modlíme: „Bože ať nám tento oheň připomíná 
tvého Syna, v němž nám zazářila tvá sláva. Očisti naše srdce, ať se v nás rozhoří veli-
ká touha po tobě, aby světlo této 
noci bylo předobrazem tvé slávy, 
kterou nám připravuješ ve svém 
království.“ Od tohoto ohně se za-
paluje velikonoční svíce, paškál, 
symbol vzkříšeného Krista. Paškál 
je nesen včele průvodu dovnitř 
kostela a my si uvědomujeme, že 
následujeme Krista, kterého tma 
nepohltila. Pouze s ním můžeme 
i my bezpečně projít jakoukoliv 
temnotou.   
 Na prahu chrámu se už podruhé vyzdvihne svíce a na znamení radosti i ujiš-
tění nad hořící svící zazní zvolání „Světlo Kristovo“. Každý pokřtěný si od paškálu 
zapaluje vlastní svíci, nejlépe svou křestní. Vzkříšený Ježíš zahání nejen temnoty 
chrámu, ale hlavně vrací do našich lidských srdcí naději, život a radost.  
 Slavnost velikonoční svíce vrcholí starobylým zpěvem Exultet, který pochází 
z 6. století. Jedná se o chvalozpěv, který - podobně jako Boží slovo - nám má připo-
mínat Boží starostlivost o záchranu člověka, která vyvrcholila Kristovou smrtí 
a vzkříšením.  
 Skutečnost, že si připomínáme historickou událost Ježíšovy smrti a vzkříšení, 
ale také že na nich stále máme skrze víru reálnou účast, je vyjádřena křestní boho-
službou. Chvíle, kdy budou katechumeni vyznávat víru a zříkat se zlého, je pro nás 
ostatní přípravou k radostné obnově vlastního křtu. I my jsme totiž získali účast na 
Božím životě a vítězství. To se umocňuje slavením eucharistie, když se se vzkříše-
ným Ježíšem setkáme jedinečným způsobem ve svatém přijímání. 
 Radost z Boží lásky a Ježíšova vítězství se slaví nejen při liturgii. Má pronik-
nout do všeho, co konáme. Je tedy na místě setrvat společně i po bohoslužbě a před 
kostelem si společně popovídat, pogratulovat nově pokřtěným a po době půstu si 
dát i něco dobrého k snědku.  
 Pokud jen trochu můžete, neváhejte přijít na tuto slavnost, ať společně proži-
jeme Velikou noc Kristova i našeho vzkříšení. Nezapomeňte se však dobře obléci! 

Žehná P. Jan Uhlíř 
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Dotisk knihy o zvonu Jakub Maria 
Publikace Zvon pro Jakuba: Historie kutnohor-
ských zvonů pokračuje byla záhy po svém vydání 
na konci listopadu rozebrána. Nyní je k dispozici 
dotisk téhož vydání. Soubor textů, fotografií a také 
DVD s filmem Zrození zvonu Jakub Maria je tedy 
znovu možné pořídit v kutnohorských knihkupec-
tvích, v infocentru u chrámu sv. Barbory a také po 
dohodě na arciděkanství. Cena je 299 Kč.  

Aktuality a pozvánky 

-red- 

Koncert farní mládeže 

Milí farníci, jménem scholy kutnohorské mládeže 
KUSCH bych vás ráda pozvala na náš jarní kon-
cert, který se uskuteční v sobotu 7. dubna 
od 17:00 v kostele sv. Vavřince na Kaňku. 
Moc rádi se tam s vámi setkáme. Výtěžek koncer-
tu (dobrovolného vstupného) bude věnován na 
červnovou pouť kutnohorské mládeže do Říma. 
 Lída Cinerová 

Změny bohoslužeb 
Od velikonoční doby se budou opět konat nedělní 
ranní mše svaté v chrámu svaté Barbory (v 7:00) 
Nedělní bohoslužby v třebonínské farnosti se po-
souvají na 10:45.  
 Upozorňuji také na změny v pravidelném 
bohoslužebném pořádku. V neděli 15.dubna bude 
v Kutné Hoře pouze dopolední mše svatá v 9:30 
v chrámu sv. Barbory (konaná v rámci pouti za 
nová duchovní povolání – více na str. 3). Ten den 
nebude mše svatá v bykáňské farnosti. V neděli 
13. května bude vzhledem k farnímu shromáždění 
(viz str. 5) dopolední mše svatá mimo Kutnou Ho-
ru pouze v Souňově v 9:00). Vše bude připomenu-
to v pravidelných ohláškách.  

P. Jan Uhlíř 
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O Velikonocích bude ve farnosti pokřtěno osm dospělých 
Při velikonoční vigilii v kostele sv. Jakuba budou pokřtěni katechumeni Eva Fröh-
lich, Štěpánka Jonáková, Andrea Keclová, Hana Prknová, Zuzana Prknová, Milan 
Klíma a Robert Mundil. V průběhu velikonoční doby pak přijme křest ještě Šárka 
Černá, která se vigilie nemůže zúčastnit.  
 Na přijetí svátostí smíření a eucharistie se ve společenství naší farnosti po 
celý rok připravovaly Anna Dunková, Hana Malinová a Hana Mudrochová. Ke sva-
tému přijímání poprvé přistoupí na Zelený čtvrtek. 
 Na straně 17 si můžete přečíst osobní svědectví, které o přípravě na svátosti 
napsala katechumenka Eva Fröhlich. 

Setkání ministrantů a pouť za nová duchovní povolání 
O víkendu 13. – 15. dubna budeme na faře v Kutné Hoře hostit několik desítek od-
rostlejších (ve věku 15 – 23 let) ministrantů z celé diecéze. V neděli 15. dubna pak 
přivítáme poutníky nejen ze sedmi farností, kde se konala diecézní setkání minis-
trantů v letech 2006 – 2013, abychom se společně modlili za nová duchovní povolá-
ní. Rád bych na tomto místě přiblížil myšlenku této akce.  
 Nemohu začít jinak než v roce 2005. Tehdy mi byla svěřena péče o ministran-
ty v naší diecézi. Chtěl jsem – kromě přípravy každoroční celodenní akce pro malé 
kluky – také s ministranty systematicky pracovat a provázet je i v době, kdy povy-
rostou a o tato setkání přestanou mít zájem. Spolu s dalšími kněžími jsem uspořádal 
několik víkendových setkání pro dospívající chlapce, kteří mají rádi liturgii a chtějí 
prohlubovat svůj duchovní život. Naším cílem bylo pomoci jim v růstu jejich osob-
ního vztahu s Bohem, seznámit je s krásou liturgie, připravovat je pro užší spoluprá-
ci s knězem ve farnosti, případně jim pomáhat objevovat jejich osobní životní poslá-
ní. Když jsem byl pak povolán do Kutné Hory, musel jsem tuto činnost opustit a má 
starost o ministranty se omezila na každoroční organizaci jednodenních setkání. 
V roce 2013 jsem, i když nerad, dospěl k závěru, že vzhledem k mnoha jiným úko-
lům ve farnosti je nutné diecézní pastoraci ministrantů opustit zcela, a pana biskupa 
jsem poprosit o uvolnění z této služby.  
 I proto, že v současnosti není pro péči o ministranty v naší diecézi nikdo usta-
noven, napadlo mě nyní využít svých osobních vazeb z dřívějška a pozvat tyto kluky 
na jakési vzpomínkové setkání. Uvědomoval jsem si, že tento nápad není možné 
dlouho odkládat, protože za pár let „mí“ ministranti dospějí a akce ztratí smysl. Dí-
ky podpoře a pomoci P. Dmytra, P. Vojtěcha Novotného z Poděbrad a P. Jana Li-
nharta jsem se rozhodl myšlenku zrealizovat.  
 Víkendové setkání ministrantů „pamětníků“ propojíme s nedělní mši svatou, 
na kterou zveme také lidi z farností, které ministrantská setkání v minulých letech 
hostily (kromě Kutné Hory je jich sedm). Aby nešlo pouze o vzpomínání a celá akce 
měla i hlubší smysl, rozhodli jsem se uchopit nedělní bohoslužbu v chrámu svaté 
Barbory jako zahájení Týdne modliteb za nová duchovní povolání v diecézi.  
Zváni jsou tedy všichni, kdo se za tento úm ysl chtějí m odlit.  

 Program nedělní pouti je následující: 
 9:30 mše svatá v chrámu svaté Barbory (celebruje Mons. Josef Kajnek) 
 11:00 připomínka diecézních setkání 2006 – 2013 
 11:30 malé občerstvení před Svatou Barborou 
 12:00  odpolední workshopy (prohlídky chrámů a barborských zvonů, návště-
va věže Svatého Jakuba, varhanní koncert Viktora Darebného, film Zrození zvonu 
Jakub Maria, loutkové divadlo v podání P. Ondřeje Matuly, adorace, přednáška 
P. Jana Linharta, hry pro děti na klášterní zahradě a tvořivé dílny v gymnáziu...) 
  

-red- 
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 Stále více si uvědomuji, jak je naše farnost bohatá na kulturní i duchovní da-
ry. Proto věřím, se o ně budeme moci podělit i s jinými křesťany, kteří přijmou toto 
pozvání a rozhodnou se s námi prožít jednu velikonoční neděli. Předem děkuji za 
vaši podporu, modlitbu i pomoc, o kterou budete v nejbližší době požádáni 
v ohláškách. Veškerý program (kromě výstupu na věž Svatého Jakuba, která má 
omezenou kapacitu – pro farníky bude otevřena v jiný termín) je samozřejmě pří-
stupný i každému z vás. Vždyť i vy jste před lety přispěli k tomu, že někteří minis-
tranti na setkání v Kutné Hoře rádi vzpomínají. Alespoň to píši v odpovědích na mé 
pozvání :-).   

P. Jan Uhlíř 

Papež povolil převoz ostatků kardinála Berana 
Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. 
Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kardinála, který zemřel v roce 
1969 ve vatikánském vyhnanství. Vláda v tehdejším Československu nepovolila pře-
vézt tělo bývalého politického vězně nacistických okupantů i komunistického reži-
mu do vlasti . 
 Tělo bude letecky dopraveno do České republiky v pátek 20. dubna. V sobotu 
21. dubna v 10:00 vyjde po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze 
Strahovské baziliky na Hradčanské náměstí. Rakev bude vezena na pohřebním voze 
taženém šestispřežím Starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude 
rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním 
a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté (v 10:50) vyjde liturgický průvod 
a Bránou gigantů, přes I. a II. nádvoří Pražského hradu projde do katedrály svatého 
Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude od 11:00 sloužena slavná mše svatá ke cti svaté-
ho Vojtěcha. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude kardinál 
Dominik Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Berana vystavena veřejné úctě do 
pondělí 23. dubna, kdy po večerní poutní bohoslužbě, která začne v 18:00 bude ulo-
žena v nově zřízeném sarkofágu.  

Převzato z www.cirkev.cz 

Pouť za rodiny do Sudějova 
V úterý 1. května se uskuteční pouť farníků do nedalekého kostela sv. Anny v Sudě-
jově. Letos to bude již pošesté, kdy se budeme moct sejít na krásném poutním místě 
ke společné modlitbě za rodiny, ale také k popovídání a sdílení, na které nám třeba 
po nedělních bohoslužbách nezbývá tolik času. Na místo samé se můžeme dostat 
hned několika způsoby. 
 Program pouti:  
 7:30  sraz pro pěší poutníky u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání 
  Skupinu vede František Malík (tel.: 724 932 554). Trasa je dlouhá 

22 km. Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus. 
 11:00  sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, požehnání 
  Skupinu vede Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820). Vhodné pro cyk-

listy, kteří ujedou 20 km tam i zpět.  
 12:45  odjezd autobusu z Kutné Hory 

Autobus staví na zastávkách: Nová silnice (Centrum), U Billy (u vcho-
du), U Divadla, U Avie, Na Karlově. Není nutné se zapisovat na žádný 
seznam kvůli rezervaci místa.  

 13:30  modlitba růžence v kostele sv. Anny v Sudějově 
 14:00  mše svatá, po ní májová pobožnost se zasvěcením rodin Panně Marii 

 Přede mší svatou bude možné napsat prosby na lístečky a vhodit do  
označené nádoby v kostele. Za tyto prosby bude sloužena mše svatá. 



 

  
05 

 15:15  občerstvení a program pro děti  
 16:45  závěrečné požehnání v kostele 
 17:00  odjezd autobusu do Kutné Hory 
 Organizace pouti se ujala Dominika Grenarová. Pokud máte dotazy nebo jste 
ochotni nabídnout pomoc, kontaktujte ji na telefonu 720 584 065 nebo e-mailu do-
minika.grenarova@gmail.com. Udělejte si čas a poj(e)ďte s námi do Sudějova!  

Májové pobožnosti 
V květnu se budou v našich kostelích konat tradiční májové pobožnosti, modlitby 
k Panně Marii. V Kutné Hoře budou navazovat na každou večerní mši svatou. Na 
vesnicích se budou májové pobožnosti konat podle rozpisu v tabulce. Ve středu 
9. a 30. května, kdy budou mše s májovou pobožností na Roztěži, nebudou slouženy 
mše svaté v Kutné Hoře. 

St 02. 05. 16:00 Třebonín 

St 09. 05. 16:00 Paběnice 

St 09. 05. 18:00 Roztěž 

Út 15. 05. 18:00 Grunta 

St 16. 05. 16:00 Třebonín 

St 16. 05. 17:00 Křesetice 

Út 22. 05. 18:00 Malešov 

St 23. 05. 16:00 Hraběšín 

St 30. 05. 16:00 Třebonín 

St 30. 05. 18:00 Roztěž 

-red- 

Farní shromáždění 
Pastorační rada farnosti zve všechny farníky ke shromáždění, jehož cílem je posílit 
naše společenství prostřednictvím sdílení důležitých informací o jeho fungování. 
Shromáždění má umožnit všem členům farnosti vyjádřit se k jejímu životu a také 
k práci pastorační rady.  
 Shromáždění se uskuteční v neděli 13. května v 10:00 (po skončení mše sva-
té) na arciděkanství; bude trvat asi hodinu. Na programu je aktuální přehled farní 
činnosti a prezentace o životě farního společenství včetně představení pastoračního 
plánu. Důležitou součástí programu bude také prostor pro moderovanou diskusi.  
 Prosíme farníky, kteří jsou ochotni přispět k přípravě programu shromáždění 
svým pohledem, aby do 22. dubna odpověděli na otázky: 
 1. Co vás zajímá z chodu farnosti? 
 2. Co vám ve farnosti chybí? 
 3. Na co by se farnost/pastorační rada/kněží měli zaměřit? 
 Odpovědi lze zapsat na papír (předtištěný dotazník je vložen do tohoto vydání 
zpravodaje, ale není nutné použít právě ten) a vhodit do krabičky připravené 
v našich kostelích. Nebo je možné odpovědět prostřednictvím e-mailu na adresu 
katerina.grenarova@khfarnost.cz. Prosíme o odevzdání odpovědí do neděle 
22. dubna.  

Za Pastorační radu farnosti Kateřina Grenarová 

Monika Trdličková 



 

  

Jarní putování se svatým Jakubem 
Hlízovský unikátní spolek pořádá ve spolupráci s řadou dalších subjektů třetí ročník 
Jarního putování se svatým Jakubem. Na sobotu 19. května je připraveno několik 
tras pro pěší i cyklisty. Začínají a končí vždy v Hlízově a vedou v různých délkách po 
jeho blízkém i vzdálenějším okolí, přičemž procházejí přes určená kontrolní stano-
viště. Cestou je připraven doprovodný program (také pro děti) a trasy vedou přes 
řadu zajímavých míst (různé památníky obětem světových válek, na které bude le-
tos upřena zvláštní pozornost, zámek Kačina, kostely nejen na Kaňku, v Gruntě 
a Jakubu, nový rodinný pivovar ve Starém Kolíně, nově objevené podzemí nebovid-
ské tvrze a mnoho dalšího). Více informací o programu a organizační podrobnosti 
najdete na webových stránkách spolku (www.hlizovskyspolek.cz) nebo získáte 
u Jitky Šimkové (tel.: 732 501 009). 
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Rozloučení s nenarozenými 
Jsme zvyklí rozloučit se s těmi, jejichž pozemský život skončil. Nebylo však dosud 
rozšířeným zvykem doprovodit i ty, kteří nás opustili dříve, než se narodili. Zkuše-
nost z mnoha rodin ukazuje, že chvíle, kdy rodina přijde o nenarozené miminko 
i velmi brzy po početí, do života zasáhnou. Někdy bolestivě, někdy méně bolestivě. 
Vlastní potřeba rodičů rozloučit se tímto životem může být různá... 
 Dnešní legislativa umožňuje uložení i maličkých ostatků do hrobu. Novela 
zákona o pohřebnictví vstoupila v platnost teprve na podzim loňského roku. Ne kaž-
dý tedy měl a má tuto možnost. Chceme nabídnout všem, kterých se tato situace 
nějak dotýká, ať už pro osobní zkušenost, zkušenost v rodině, nebo proto, že jsou 
k těmto věcem obecně citliví, rozloučit se nenarozenými ve společenství církve.  
 Na Boží hod svatodušní, 20. května, bude večerní mše svatá s májovou po-
božností v kostele Matky Boží na rozloučení s nenarozenými zaměřena.  
 Bude to v naší farnosti poprvé, a budeme hledat vhodnou podobu. Bohosluž-
ba bude vedena tak, aby byla zajištěna anonymita lidí, jichž se problém konkrétně 
dotýká. Prakticky všech modliteb se budou účastnit všichni. Jen u vchodu bude ná-
doba, do níž mohou lidé vložit lístek jako symbol toho, na koho vzpomínají. Lístek 
může být se jménem nebo prázdný. Nádoba pak bude přinesena k oltáři. Přímluvy 
budou za tyto maličké.  
 S vírou, že Duch svatý uzdravuje, vás chceme k této mši svaté pozvat.  

Marie Macková 

Noc kostelů 
Letos už poosmé se naše chrámy a kostely na jednu noc promění v „přístavy“ pout-
níků a návštěvníků. V pátek 25. května bude možné projít otevřenými dveřmi, spo-

činout zde a načerpat. Pro-
gram v jednotlivých kostelích 
se intenzivně připravuje a již 
nyní můžeme nabídnout pře-
hled těch, které budou 
v Kutné Hoře otevřeny: Svatý 
Jakub, Svatá Barbora, kaple 
Božího těla, Nejsvětější Troji-
ce, Matka Boží Na Náměti, 
Svatý Jan Nepomucký, kaple 
svatého Václava ve Vlašském 
dvoře, katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Jana 
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Křtitele v Sedlci, kostel Českobratrské církve evangelické, modlitebna sboru církve 
bratrské. V okolí budou přístupné kostely v Malešově, Jakubu, Hlízově, na Klukách 
a další.  
 O letošní Noci budou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky 
v chrámech, výklad křížové cesty, prohlídka varhan, komentovaná výstava liturgické 
módy. V kapli Božího těla se chystají židovské a biblické tance, do kterých se budou 
moci zapojit i návštěvníci. 
 Na programu letošní Noci kostelů opět spolupracujeme s dalšími církvemi 
v regionu. Podrobný program bude k dispozici začátkem května v infocentrech 
a v kostelích. Veškeré informace naleznete také na stránkách www.nockostelu.cz. 

Monika Trdličková 

Na společné putování se těší P. Jan Uhlíř 

Diecézní setkání ministrantů 
Milí ministranti, v sobotu 2. června se bude v Litomyšli konat diecézní setkání mi-
nistrantů. Na toto setkání chci pozvat i vás. Je to dobrá příležitost poznat někoho 
a zažít něco nového. Už teď si můžete zapsat tuto událost do svých kalendářů, aby-
chom spolu mohli prožít prima den v Litomyšli. Bližší informace budou v ohláškách 
v ohledu na blížící se termín.  

P. Dmytro Romanovský 

Cykločundr 
Na konci letních prázdnin pojedeme s dětmi opět na cykločundr. Akce je určena pro 
děvčata i chlapce z 6. – 9. tříd základních škol, tedy starší 12 let, a uskuteční se ve 
dnech 25. – 29. srpna.  
 Tentokrát vyjedeme z Kutné Ho-
ry. Pojedeme podél řeky Labe do Mělní-
ka a pak proti proudu Vltavy do našeho 
hlavního města Prahy. Ač se to nezdá, 
i v Praze je mnoho cyklostezek a mys-
lím, že například taková cesta do Zbras-
lavi, k pohřebišti našich přemyslovských 
vladařů, bude příjemným zážitkem.  
 I když mi to po loňské zkušenosti 
mnozí nevěří, pojedeme prakticky po 
rovině. Túry budou sice delší (nejvíce 
však 65 km), ale ne tak náročné. Bude 
záležet především na moudrosti rodičů, 
jakými koly vybaví své děti, aby si cestu 
užily a příliš se netrápily. Není nutné 
dětem kupovat nová kola. Stačí je dobře 
seřídit nebo od si známých lepší (hlavně 
správně veliké) kolo půjčit. Stojí to za 
to!  
 Stejně jako v minulých letech budeme bydlet na farách (v Lysé nad Labem, na 
Mělníku a dvakrát v Praze) a věci nám poveze farní auto. Dospělý doprovod bude 
v podobném složení jako v minulém roce. Cena je stanovena na 600 Kč na osobu, 
další náklady nad tuto částku uhradí farnost. Zájemci se mohou hlásit do konce 
května u Jiřího Kárníka (e-mail: jiri.karnik@email.cz, tel.: 608 272 181).  

http://www.nockostelu.cz


 

  

Katedrály pomáhají katedrále 
Od 9. září do 3. prosince 2018 budou probíhat benefiční koncerty na podporu ná-
rodní sbírky pro stavbu nových varhan pro katedrálu sv. Víta na Pražském hradě.  
 V České republice se 
kromě svatovítského chrámu 
nachází ještě tři další stavby, 
které se mohou pyšnit titu-
lem gotická katedrála. V Če-
chách jsou kostely katedrál-
ního architektonického typu 
vzácné. Shodou okolností je 
najdeme poměrně blízko 
hlavního města, a to právě ve 
Středočeském kraji. Katedrá-
lami se mohou honosit dvě 
historická centra tohoto kra-
je, a to Kolín s chrámem sva-
tého Bartoloměje a Kutná 
Hora s chrámem svaté Bar-
bory a katedrálou Nanebe-
vzetí Panny Marie. 
 Proč by tedy nemohly 
katedrály pomoci katedrále 
a podílet se tak svou měrou 
na dostavbě varhan našeho 
národního klenotu? Organi-
zátoři projektu, Římskokato-
lická farnost – arciděkanství 
Kutná Hora, Římskokatolic-
ká farnost Kutná Hora – 
Sedlec a Římskokatolická 
farnost Kolín, se rozhodli 
podpořit sbírku na nové var-
hany pro katedrálu sv. Víta 
benefičními koncerty, které 
budou probíhat od září do 
prosince tohoto roku. 
 Projekt je spojen čtyř-
mi základními pilíři. Prvním 
z nich je probuzení zájmu 
veřejnosti o společnou po-
moc při realizaci výstavby 
nových varhan v katedrále, 
která sice byla oficiálně do-
končena v roce 1929, ale stá-
le nebyla udělána pomyslná 
závěrečná tečka, a tou jsou 
právě reprezentativní varha-
ny, jichž je chrám hoden. 
Pobízející je i skutečnost, že si letos připomínáme 100. výročí od založení republiky. 
Druhým stavebním kamenem projektu je shodnost ve stylu architektury již 
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Farní knihovna 
V naší knihovně je nyní již asi 400 knih a brožur. Do farního kostela jsme umístili 
bedničku s těmi, které jsme do knihovního fondu nezařadili a jsou volně k rozebrá-
ní. Neostýchejte se vybrat si knihy, které se vám zalíbí.  
 Dovolte mi, abych vás seznámila s některými novými přírůstky. V minulém 
čísle jsem připomněla čtyřdílný román Ježíš z Nazareta od Romana Brandstaette-
ra. Autor je semitského původu a svůj román psal způsobem hebrejského vyjadřo-
vání a myšlení. Měl na zřeteli Ježíšův semitský původ, v knize jsou zachována i ori-
ginální hebrejská vlastní jména a místní názvy. Je zde celý Nový zákon v románové 
podobě, ale i řada narážek na starozákonní příběhy, biblických citací a žalmů (český 
překlad používá verze Václava Renče). Seznámíme se zde se smyslem židovských 
zvyků a svátků, se způsobem života židovského národa v Ježíšově době. Je to vhod-
né velikonoční čtení. I když je román velmi obsáhlý, je členěn na krátké kapitoly, 
které se dobře čtou.  
 Kdo by chtěl číst raději kratší velikonoční zamyšlení, může sáhnout po nově 
zařazené knize My kážeme Krista ukřižovaného papežského kazatele Raniera Canta-
lamessy. Jedná se o velkopáteční meditace a kázání ze Svatopetrské baziliky.  
 Knižní novinkou loňského roku je titul Benedikt XVI.: poslední rozhovory 
s Petrem Seewaldem. Po několika knižních rozhovorech jsou tyto dle vyjádření 
emeritního papeže opravdu již poslední. V této zajímavé knize je část životopisná, 
která popisuje papežovy osudy od dětství přes studia až po období, kdy Benedikt 
XVI. působil jako profesor na mnoha místech v Německu. V této roli se sám cítil 
nejlépe a těžko se s ní rozcházel, ať to bylo po povolání do Říma ke kurii, nebo po 
samotné volbě papežem. Dále zde papež odpovídá na otázky kolem afér, které pro-
běhly během jeho pontifikátu, vyjadřuje se i k průběhu konkláve a samotnému ná-
stupu na papežský stolec. V knize jsou popsána různá setkání s významnými filoso-
fy, s teology různých vyznání a z různých zemí světa. Benedikt hovoří o tom, co pro 
něj bylo na pontifikátu nejtěžší, rozhovor se stočí i k různým výtkám, které papež na 
svou adresu často slýchal, nelze se vyhnout ani srovnání povah jeho a Jana Pavla II. 
Dočteme se také odpovědi na otázky kolem jeho odstoupení z papežského stolce. 
V knize je ještě řada dalších zajímavých témat, proto stojí za to ji přečíst, abychom 
lépe poznali tohoto velkého pontifika 21. století.  
 Ještě bych chtěla představit knihu, která nese titul V ringu s Bohem. Je to 
neuvěřitelný životní příběh slavného francouzského boxera Tima Guénarda. V létě 
loňského roku byl vysílán na pokračování na radiu Proglas. Tehdy mě tak zaujal, že 
jsem si dva poslední díly nahrála a knihu chtěla koupit do naší knihovny – a tu kni-
ha přišla sama. Autor se rozhodl svůj příběh zveřejnit až po smrti svého otce – 
z úcty k němu a teprve po svém úplném uzdravení a smíření. Otevřeně vypráví 
o tom, jak ho matka opustila a otec týral, o svém pobytu v domově sociální péče, 
blázinci i v polepšovně, o tvrdé práci, šikaně, životě na ulici, prostituci a dalších 

Klára Cigániková, Kristýna a Jan Drahotovi 

zmíněných staveb. Třetí a čtvrtý pilíř lze shrnout jedním slovem – spojení. A to jak 
propojení měst Kutná Hora a Kolín, tak spojení lokálních umělců, kteří se na usku-
tečnění benefice budou podílet. 
 Kromě koncertů proběhnou také ve stejném období dvě doprovodné akce: 
ukázka kostelních varhan kutnohorské farnosti s výkladem místního varhaníka pro 
školy a výstava s názvem Varhany v Kutné Hoře, která se uskuteční v  kapli Božího 
Těla, tedy v místě, kde se nacházela varhanářská dílna kutnohorského mistra Tučka. 
Podpořme společně svou účastí sbírku, díky níž budeme moci zanechat odkaz bu-
doucím generacím v podobě honosných varhan pro svatovítský chrám! 



 

  
10 

 

Asistent technického správce památek 
Nabízíme: 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost seberealizace v oboru záchrany památek  

 administrativní pozici  

 pestrou náplň práce: stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek, 
spolupráce na administraci dotací, spolupráce s dodavateli stavebních a re-
staurátorských prací, komunikace se státní správou a samosprávou 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (na rok) s výhledem na dobu neurčitou  

 nástup ihned  
Požadujeme: 

 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu  

 středoškolské vzdělání (ideálně v oboru stavitelství nebo obnovy památek) 

 znalost práce s MS Office  

 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost  

 chuť učit se novým věcem  

 komunikační schopnosti  

 pozitivní vztah k církvi  
 

Technický správce památek – junior 
Nabízíme: 

 přátelské pracovní prostředí 

 možnost seberealizace v oboru záchrany památek  

 manažerskou pozici  

 pestrou náplň práce: stavebně investiční činnost v oblasti obnovy památek, 

Nabídka pracovních pozic 

Milena Pfaifrová 

peripetiích jeho dospívání, jejichž vlivem v něm narůstala agresivita. Hovoří o své 
cestě k boxu, který mu pomáhal tyto sklony ventilovat a alespoň symbolicky si vyři-
zovat účty s otcem a dalšími, kdo mu ublížili. Na prahu dospělosti se však setkal 
s křesťanstvím a do jeho života vstoupil velký duchovní boj. Díky novému společen-
ství a práci s mentálně postiženými se Tim pomalu začal obracet a zbavovat se nená-
visti a agresivity. Vypráví o setkání s otcem i matkou, kterým se rozhodl odpustit, 
ale také o tom, že ho nedokázali přijmout. Procestoval celý svět, uvažoval o životě 
v řádu, potkal řadu úžasných lidí. Nakonec se usadil v Lurdech a založil rodinu. Tim 
dnes hospodaří, jezdí po světě vyprávět svůj příběh, rád přijímá mladé lidi, jen na 
box už zanevřel. Díky skvělé rodině se postupně uzdravil a odpustil a chce být dob-
rým otcem.  

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, správce chrámu sv. Barbo-
ry, kostela sv. Jakuba a dalších významných památek, hledá vhodné kandidáty na 
následující pozice. 
 Své motivační dopisy a strukturované životopisy zasílejte na adresu  
monika.pospisilova@khfarnost.cz. Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracová-
ním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem výběro-
vého řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat. 



 

  

Společenství v našich farnostech 

Modlitby matek 
Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. Dvě ženy, Veronika a její švagro-
vá Sandra, pocítily touhu se více a jinak modlit za své děti. Během modlitby poznaly, 
že Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do jeho ru-
kou, aby on mohl působit v jejich životech. Postupně se k 
nim přidaly další matky, které chtěly Pánu odevzdat své 
děti a jejich problémy, a tak se utvořila první skupinka 
Modliteb matek. Postupně začaly vznikat další a další skupinky a během 15 let se 
Modlitby matek rozšířily do 100 zemí po celém světě. Členky společenství Modlitby 
matek dnes pocházejí z různých církví i kultur, a tak se jednotlivá setkání mohou 
částečně odlišovat. 

V České republice existuje kolem 350 skupinek, jedna z nich je i naše kutno-
horská, která se schází jednou za měsíc. Vždy se  modlíme, aby Duch svatý vedl naše 
setkání, za ochranu před zlem, za odpuštění, za jednotu ve společenství i s ostatními 
skupinkami hnutí, děkujeme za dar mateřství. Pravidelnou součástí jsou také písně 
chval a čtení z Písma svatého. Vrcholem setkání je  modlitba odevzdání dětí Pánu, 
které je symbolizováno vložením lístečků se jmény dětí do košíčku u kříže. Pak ná-
sleduje modlitba růžence za děti. V současné době se naše skupinka schází v počtu 
dvou až čtyř členek a rády bychom přivítaly nové, například z řad babiček. 

Pokud by tyto modlitby oslovily nějaké další maminky, je možné založit i no-
vou skupinku, doporučený počet členek je nejvíce osm. Další informace o tomto 
hnutí ráda poskytnu osobně, lze je také nalézt na internetu. 

Co mi toto hnutí přináší a proč jsem se stala jeho součástí?  
Vnímám svou touhu po dobré životní cestě pro své fyzické i duchovní děti 

a své omezené síly a schopnosti ji zajistit a vůbec správné poznat, co je pro ně nej-
lepší. Modlitby matek mi dávají možnost odevzdat toto vše  Bohu s důvěrou a vědo-
mím, že on je miluje ještě víc než já.     

Přinášíme stručné představení dalších tří společenství fungujících v naší farnosti. 
Jsou otevřena nově příchozím, pokud vás tedy některé z nich osloví a rádi byste se 
do něj zapojili, neváhejte využít uvedené kontakty na zástupce.  

Kontakt:   
Marie Otradovcová 
tel.: 720 285 283  
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Monika Pospíšilová 

 stanovování rozsahu oprav objektů, výběr dodavatele oprav, kontrola a řízení 
průběhu oprav a zajišťování technického dozoru staveb, spolupráce na admi-
nistraci dotací, spolupráce s dodavateli stavebních a restaurátorských prací, 
komunikace se státní správou a samosprávou, koordinace údržby objektů  

 pracovní smlouvu na dobu určitou (na rok) s výhledem na dobu neurčitou  

 nástup ihned  
Požadujeme: 

 zájem o stavební historii, o památky a jejich obnovu  

 min. středoškolské vzdělání v oboru stavitelství nebo obnovy památek 

 orientace v zákonech (stavební, památkové péče) 

 orientace v ekonomice staveb a dotačních titulech 

 znalost práce s MS Office  

 komunikativní vystupování, pečlivost, spolehlivost  

 pozitivní vztah k církvi  

Marie Otradovcová 
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Společenství mužů – lectio divina 
Setkáváme se nad Písmem a čteme ho metodou lectio divina, což lze přeložit jako 
„svaté čtení“. Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o čtení krátkého úryvku Písma spo-
jené s modlitbou a kontemplací. Při četbě Písma hledáme nové významy biblického 
textu, nebojíme se použít i komentáře či porovnávat texty různých překladů Písma. 
Tato metoda čtení se rozšířila ve 20. století zásluhou Druhého vatikánského koncilu, 
který dával důraz na její obnovení i mezi lai-
ky. Velmi působivě toto rozjímavé čtení Písma 
charakterizuje sv.Jan od Kříže: „Hledejte čte-
ním a naleznete rozjímáním, tlučte modlitbou 
a bude vám otevřeno nazíráním.“  
 Naše společenství čerpá z bohatství Božího slova a je pro nás, pro táty od ro-
din, trvalým zdrojem víry a poznání Ježíše Krista, s kterým obnovujeme vztah po-
mocí rozhovoru, tedy modlitby. Setkáváme se pravidelně jednou měsíčně a v době 
letních prázdnin si naše modlitební večery „vylepšujeme“ setkáními u „kulatého 
stolu“, nejlépe v nějaké hospůdce s výhledem na věž Svatého Jakuba. Setkání 
s Kristem, sdílení zážitků a naslouchání Slovu ve společenství nám pomohlo vytvořit 
si pevné pouto bratří, kterým je spolu dobře. Vyrážíme i na túry do přírody, každý 
rok jedeme společně na duchovní obnovu. 
 Naše společenství je otevřené, přichází do něj noví lidé, často katechumeni 
nebo nově pokřtění. Každý nový příchozí obohacuje celek, ovlivňuje ostatní, je-li 
veden Duchem svatým, kterého prosíme za dary správného nahlížení a pochopení 
textu Písma. 
 Proč je pro mě důležité společenství? 
 Ve společenství se navzájem povzbuzujeme, sdělujeme si své všední radosti, 
obyčejné starosti a prožívání. Doufáme, že naše životní cesta odráží náš vztah 
k Pánu. Máme spousty krásných zážitků (turistické výpravy, duchovní obnovy, 
poutní akce), kterými se snažíme obohatit svůj vztah víry jak nejlépe umíme.  

Kontakt:   
Ladislav Vokoun 
tel.: 602 668 820  
e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com  

Společenství žen – biblické tance 
Svoji vděčnost a důvěru v Boha vyjadřujeme tancem, který je jedinečným způsobem 
modlitby, do níž se zapojuje celé tělo. Jednoduchý-
mi figurami a rytmem lze vyjádřit hluboké emoce a 
myšlenky, choreografie nás zároveň spojuje v jedno 
společenství. 
 Proč je pro mě důležité společenství? 
Společenství je dar. Dělat něco společně v sobě skrývá radost. Dávat a dostávat je 
v rovnováze. Společenství je pro mě důležité, protože se scházím s lidmi, kteří mají 
stejný cíl, a to chválit a velebit našeho Pána. Mohu zde otevřeně mluvit o prožitcích, 
radostech, ale i bolestech každodenního života. 
 Proč jsem si vybrala právě toto konkrétní společenství? 
Izraelské tance nám slouží k radosti. Je v nich mnoho dávného moudra 
a radosti. Biblické tance jsou jako modlitba tělem. Nemluví jen hlava a ústa, ale 
modlí se celé tělo. Jsou to většinou jednoduché kruhové tance složené z kroků 
a gest, které mají svou hlubokou symboliku. Ta symbolika je právě to, co odlišuje 
tyto tance od jiných a co jim dodává terapeutický účinek. Základním krokem je krok 
maim, což je hebrejské slovo pro vodu. Symbolizuje plynutí vody, plynutí života. 
 Co mi přináší být součástí tohoto společenství? 
 Při každém setkání vidím radost tanečnic ze společného díla, z toho, že 
v jednotlivých tancích nacházím krásu stvoření a že někam patřím. 

Kontakt:   
Monika Trdličková 
tel.: 607 188 396  
e-mail: monicatrd@seznam.cz  

Monika Trdličková 
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Církevní mateřská škola sv. Jakuba 

 Proč jsem si vybral právě toto konkrétní společenství? 
 Prvotním impulsem byla moje první duchovní obnova mužů. Snad už před 
deseti lety jsem na ni odhodlaně vyrazil, nevěda, co mě čeká. To byl zásadní oka-
mžik – víkendový pobyt ve Slavoňově, který se mi natrvalo zapsal do srdce i mysli 
a dál utvářel můj vztah k Pánu, k dalším farníkům a přispěl k dalšímu pokračování 
našeho setkávání nad čtením lectio divina, do kterého nás uvedl otec Jan. Setkávání 
mužů se stalo od té doby naším požehnáním a pevným základem víry, díky které 
jsme se už nemohli „ztratit v davu“. 
 Co mi přináší být součástí tohoto společenství? 
 Nejvíc snad vnímám soudržnost, důvěru, a pochopení. Nemyslel jsem si, že se 
ještě dokážu ve svém zralém věku pro nějaký „další“ vztah nadchnout a že zažiji ješ-
tě prima chvíle s lidmi, které poznám zevnitř. A křesťanský člověk zevnitř je nej-
krásnější. Ve společenství si neskrýváme svoji důvěru a vztah k Bohu. Jsme více ote-
vření, a ve chvílích „nejjemnějších“ doteků Ducha se otvíráme nejen svému Pánu, 
ale i sobě navzájem. Vztahy ve společenství jsou velmi inspirativní a zavazující. Ně-
kdy slova nestačí, aby se vše prožité dalo napsat, popsat, pochopit.  

Pastorační rada farnosti 

-red- 

Ladislav Vokoun 

Jednání pastorační rady se uskutečnilo 13. března od 18 hodin. V úvodu setkání 
proběhlo rozdělení úkolů pro zajištění liturgie a dalších událostí Svatého týdne. Za 
zmínku stojí otázka mytí nohou věřícím při liturgii Zeleného čtvrtku; pastorační 
rada navrhla, aby k tomuto obřadu byli pozváni zástupci jednotlivých společenství 
ve farnosti.  
 O další akcích a aktivitách, které nás v nejbližší době čekají, se dočtete v tom-
to vydání zpravodaje: pouť za rodiny do Sudějova (str. 4), májové pobožnosti 
(str. 5), setkání ministrantů a pouť za nová duchovní povolání (str. 3), mše svatá za 
nenarozené děti (str. 6).  
 Důkladná diskuse proběhla okolo pojetí farního shromáždění, které je svolá-
no na 13. května. Rada formulovala cíle a program tohoto shromáždění a také poža-
davky na pastorační plán, který bude při této příležitosti představen. Více se dočtete 
na str.  5.  
 Závěr jednání byl věnován aktuálnímu dění v charitě a na gymnáziu. Příští 
setkání pastorační rady je naplánováno na 24. dubna v 18:00. 

Po krátké, ale velmi mrazivé zimě se už všichni těšíme na jaro. Velice nás překvapila 
sněhová nadílka na začátku března. Vydali jsme se s dětmi do parku pod Vlašským 
dvorem a užili jsme si toho pravého mokrého sněhu na stavění sněhuláků. 
 V postním období jsme se zaměřili na slova, která jsou pro nás vzácná, obo-
hacující a mají v sobě rozměr vztahovosti. Jsou to slova, kterými můžeme obdarová-
vat ostatní.  
 První týden bylo naším slovem slovo prosím. Na toto slovo často zapomíná-
me i my dospělí. Děti učíme, aby i obyčejné věci, které bereme jako samozřejmost, 
pro nás byly příležitostí, jak být s někým ve vztahu. Pak i věty, které vyslovujeme 
každý den, zněly jinak. Byla v tom otázka a prosba zároveň. Nejčastěji se děti ptaly: 
„Prosím, mohl by sis se mnou hrát?“ nebo „Prosím, mohl bys jít se mnou na pro-
cházku?“ Se slovem prosím se to nedalo odmítnout. 
 Druhým týdnem nás provázelo slovo děkuji. Často si uvědomíme až pozdě, 



 

  

Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

že některé věci nejsou zadarmo, že 
někdo vynaložil určité úsilí a je 
proto dobré ocenit druhého, že 
nám s něčím pomohl, něco nám 
půjčil nebo daroval. Slovo děkuji 
nás každý den provází při modlitbě 
před jídlem. Děti děkují Bohu za 
spoustu věcí, které ten den zažily. 
Děkujeme za sluníčko, za déšť, za 
sníh, za kytičky, za maminky a za 
tatínky, za věci, které jsou pro 
mnohé samozřejmé, ale pro nás 
i všechen život nezbytné. 
 Třetí týden je spojen se slo-
vem promiň. Pro děti ve školce je 

mnohdy těžké omluvit se, přiznat chybu a říci, promiň, tohle jsem neudělal dobře. 
Podporujeme děti v tom, aby uměly říci, tohle umím, tohle ještě ne. Řešení konflik-
tů mezi sebou považují děti za to nejtěžší a mnoho dětí označuje právě tuto 
„dovednost“ za tu, kterou ještě neumí. Snažíme se, aby se učily řešit konflikty mezi 
sebou samy, a pokud potřebují pomoc, jsme tam my, učitelé, abychom jim v tom 
pomáhali. Snažíme se, aby děti neodcházely s křivdou, s pocitem, že jim někdo ublí-
žil a nic se nestalo. Slovo promiň je pro nás velice důležité: je jako kdyby nám někdo 
pofoukal bolístku. 
 Čtvrtý týden nás bude provázet slovo odpouštím ti. Je velice důležité učit se 
říkat slovo promiň, ale je stejně důležité omluvu přijmout a odpustit. 
 Všechna tato slova nás jednoho k druhému každý den stále více přibližují 
a učí nás být a žít ve vztahu – s kamarádem, s paní učitelkou, s rodiči a s Bohem. 
Díky těmto vztahům získávají tato slova pro nás novou kvalitu. 
 Ve středu 16. května ve 20:30 vás zveme na modlitbu do kostela sv. Jakuba, 
kde chceme poděkovat za děti a jejich rodiny a poprosit za nás a naše vztahy. 

Barbora Křivohlavá 
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Po jednodenních prázdninách se školní rok překlopil do druhého pololetí. To si uvě-
domili asi nejvíce studenti oktávy, protože maturitní ples, který měli 3. února 
v Lorci, jim připomněl blížící se maturitu. Pro oktavány bude druhé pololetí jako 
obvykle kratší, naposledy zasednou do lavic 26. dubna. První státní maturitní pí-
semka je čeká dokonce již 11. dubna.  
 Vyučování i různé aktivity se rozběhly obvyklým tempem. Lyžařský kurz pro 
sekundu a kvintu byl v týdnu od 5. února. Tradičně byli pozváni absolventi gymná-
zia, kteří přijeli na besedu s letošními maturanty a septimány. Mluvili o svých zku-
šenostech v oboru, který si zvolili ke studiu po maturitě a přiblížili osobními postře-
hy atmosféru na různých vysokých školách. 
 Mši svatou jsme slavili 14. února v klášterním kostele.  
 Během celého prvního pololetí probíhala spolupráce výtvarné skupiny sexty 
našeho gymnázia a gymnázia v Mladé Boleslavi. Studenti se navzájem poznávali 
prostřednictvím výtvarných děl. Osobně se poznali při návštěvě mladoboleslavských 
studentů v Kutné Hoře, která se uskutečnila v únoru. Proběhl společný workshop 
v galerii GASK.   
 I letos jsme si připomněli vyvěšením tibetské vlajky povstání Tibeťanů proti 



 

  

Stanislava Lisková 

Napsali jste... 

Jana Zelenková 
(napsáno při mých prvních 

křesťansky prožívaných Velikonocích) 

Velikonoční 
Díky za všechnu krásu kolem nás, 
za noci stín i slunce jas. 
Dík, že tu smíme v míru žít 
a životem svým Tebe oslavit. 
 

Díky, že dřív, než sešleš kříž, 
na naši sílu, víru zříš. 
Díky, že nazval jsi nás „Děti Boží“, 
že láskou Tvou teď srdce naše hoří. 
 

Díky, že v Ježíšovi bratra dal jsi nám, 
že nekonečná milost prýští z Jeho ran. 
Díky, že provázíš tu všechny naše kroky, 
že naše žití netrvá pouhé roky. 
 

Díky, že Slovo dals nám v pravý čas, 
že den co den Ti říci smíme: „Otče náš“ 
Díky za všechny bratry v této zvláštní době, 
že pozdravit je mohu: „Pokoj Tobě!“ 
 

Dík za Bibli, kterou si mohu číst, 
v níž na otázky mé rád vždy odpovíš. 
Dík, že naznačils nám cestu smíření 
i za radost při Těla vzkříšení. 
 

Díky, že jsi, že žiješ a my z Tebe. 
Prosím teď za všechny:  
Doveď nás ve své nebe! 

Oblastní charita Kutná Hora 

čínské okupaci Tibetu. V rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet jsme 
10. března vyvěsili tibetskou vlajku.  
 Proběhlo i několik soutěží a olympiád, pořádali jsme okresní kolo Matematic-
ké olympiády, z našich studentů byla úspěšná Doubravka Šimůnková, která obsadi-
la druhé místo a Jan Dudek na místě třetím. Oba studenti kvarty postupují do kraj-
ského kola. Do krajského kola postupuje i studentka septimy Nela Rindová, která 
zvítězila v okresním kole Olympiády z českého jazyka. Dalšími úspěšnými studenty 
byli účastníci olympiád v cizích jazycích. Okresní kolo v angličtině v kategorii IIIA 
vyhrála Šárka Trusová ze sexty, i tu čeká postup do kola krajského. V nižší kategorii 
získala Kateřina Paňková druhé místo a Vanda Štrůblová třetí místo. Obě dívky jsou 
ze sekundy. V konverzační soutěži v němčině byla Tereza Bártová ze septimy ve své 
kategorii druhá, Eliška Gargulová z kvarty v nižší kategorii třetí.  
 Představení anglického divadla v pražském kobyliském Salesiánském středis-
ku mládeže navštívila kvinta 8. března. Téhož dne byla sexta v Židovském muzeu 
v Praze. 
 Začaly opět návštěvy čáslavské Diakonie, první skupina studentů kvinty se 
seznámila s prospěšnou prací této instituce 12. března. Následujícího dne zhlédla 
celá škola v kině dokumentární film Síla lidskosti o Nicholasu Wintonovi.  

Spolu s dalšími kutnohorskými neziskovkami chystáme na neděli 17. června od 
13:00 do 18:00 již druhý Sklenářův den, na který vás tímto srdečně zveme. Konat se 
bude ve Sklenářově dolíku. Připravujeme odpoledne plné soutěží a aktivit pro malé 
i velké. Budeme rádi, když mezi nás zavítáte.  

Pavlína Licková 

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se zasloužili o oživení liturgie při čtvrté neděli 
postní a pořídili růžový ornát. Jmenovitě děkujeme otci Janovi a otci Dmytrovi, kte-
ří souhlasili s používáním růžového ornátu při liturgiích třetí neděle adventní 
(„radujte se“) a čtvrté neděle postní („veselte se“). Zároveň bychom rádi poděkovali 
Jaroslavu Bouškovi, který zařídil koupi tohoto ornátu. rodina Čermákova 

15 



 

  
16 

Víkend malého spolča na faře 
Spolčo začalo 9. března večerní mší svatou, po které jsme si všichni šli dát věci na 
faru. Sešlo se nás jedenáct dětí a celý víkend se o nás krásně starali Eva s Přemkem 
a Terkou a panem kaplanem. 
 Po večeři jsme se pomodlili a čekala nás první část filmu o svatých Františko-
vi a Kláře, potom jsme šli spát. V sobotu ráno jsme se vzbudili – někteří sami od 
sebe a někteří s pomocí dobrovolníků a jejich dvou plechových nádob. Následovala 
snídaně, modlitba, vybíjená na farní chodbě a pak jsme hráli hru, při které jsme mě-
li za úkol poznat film podle jeho hudby. Mě a bratra Šimona potěšilo, že byla zařaze-
na i hudba z filmu Šimon a Matouš. Po hře s filmy byla znovu vybíjená, stolní fotbal 
a pak oběd – výborný guláš. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na procházku. Do-
šli jsme ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde jsme se pomodlili křížovou cestu. Zasta-
vili jsme se také v parku pod Vlašským dvorem a tam jsme hráli hru: ve dvou skupi-
nách jsme soutěžili v tom, kdo lépe navede své spoluhráče, kteří měli zavázané oči, 
určitou trasou a s použitím specifických nečeských pokynů. Užili jsme si při tom 
spoustu legrace (lehce potlučený Vojta to určitě vnímal podobně). Z procházky jsme 
přišli kolem čtvrté odpoledne. U některých opět došlo na vybíjenou, její bujarý styl 
nám trošku poupravil Jaroušek, umírněnější část hrála Člověče nezlob se. Pomodlili 
jsme se potom v kostele a večer nás opět čekalo pokračování filmu o svatých Fran-
tiškovi a Kláře, tentokrát i s popcornem. Líbilo se mi na Františkovi i Kláře to, 

Jak jsme prožili Manželské večery 
Najít sedm večerů, sedm týdnů po sobě, kdy společně půjdeme mimo náš domov, 
dáme dvouletého syna pohlídat k babičce a nenecháme se ničím vyrušit, se z počát-
ku jevilo jako neskutečná věc. Možná za rok, za tři, až bude kluk větší, až budeme 
mít to či ono vyřešené, až bude víc času … znáte to. Najít sedm večerů, po které bu-
deme opravdu jen spolu, bylo jaksi v nedohlednu. Při čtení listopadového zpravoda-
je se mi to najednou zdálo jako ta správná výzva, jako něco, co by mohlo stát za po-
kus. A tak jsem to doma navrhl. 

Dnes, po sedmi setkáních, je čas podělit se o naši zkušenost. Je velmi milá, 
od samého počátku. Naše představa se totiž naplnila. Měli jsme výtečný čas na sebe 
a nejen to. Měli jsme možnost dozvědět se jeden o druhém, proč jsme takoví, jací 
jsme. Měli jsme možnost diskutovat jen my sami o věcech, na které se za těch téměř 
deset let nějak nedostalo. Jak se to mohlo stát? Nevím. Skutečně jsme hned při prv-
ním setkání narazili na témata, která jsme v minulosti, a od doby co se nám narodi-
lo dítě zvlášť, neřešili. Najednou nám přišlo zajímavé, důležité a vyzývavě zvědavé 
zeptat se jeden druhého na věci, které byly předtím schované za hlukem tlukotu 
hodin. Seděli jsme tam jen spolu (i přesto, že nás tam bylo asi osm párů) a nemuseli 
jsme se nikomu s ničím svěřovat. Jen jsme se nechali vést. Vést skvělými průvodci, 
Bárou a Lukášem, kteří nás s pomocí příběhů druhých a prostřednictvím promítací-
ho plátna prováděli tímto inspirativním kurzem.  

To, co bychom rádi vzkázali ostatním, je: neváhejte a přijďte. Sednete si ke 
stolku, kde budete jen spolu, sami dva. Nikdo další vás nebude vyrušovat, a přesto 
tam s vámi budou. Budete si společně číst a poslouchat příběhy druhých. Budete se 
navzájem dívat do očí, naslouchat a povídat si. Někdo víc, někdo méně, nikdo to 
nebude nijak hodnotit. Několikrát se za ten dvouhodinový večer společně ponoříte 
do svých věcí a budete moct cítit, jak váš vztah posiluje. Možná to někomu může 
znít jako přehnané tvrzení, ale my tam cítili lásku. Mezi sebou jsme ji cítili. Možná 
jen proto, že jsme chtěli, možná jen proto, že jsme si opravdu udělali „čas na sebe“, 
možná jen proto, že jsme měli skvělé průvodce. Děkujeme jim za to. 

Michal a Zdeňka 
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Příprava na křest 
V tomto krátkém příspěvku bych se ráda podělila o osobní zkušenosti, které jsem 
zažila a stále zažívám v přípravě na křest s dalšími katechumeny. Má cesta k víře 
a zájem o křest se začal stupňovat absolvováním kurzů Alfa a Beta. Na kurzech jsem 
se setkala s věřícími i lidmi hledajícími. Mohli jsme si mezi sebou sdělovat osobní 
pocity a zážitky týkající se víry v Boha. Na základě těchto schůzek jsem se rozhodla 
o vstup do katechumenátu. Každou středu se scházíme na faře, kde se seznamujeme 
s církevní naukou. Naše setkání a příprava na křest jsou pro mě velmi náročné, 

Setkání s Bohem 
Ve dnech 9. až 11. března se sešli muži spolu s otcem Janem na duchovní obnově ve 
Slavoňově. Tématem víkendu byla radost. Radost z osobního povolání, radost ze 
služby a radost z naděje na proměnu. V pátek večer jsme 
slavili mši svatou a po večeři zhlédli film Chatrč natočený 
podle stejnojmenného románu.  
 Otec Jan vyhlásil na sobotní půlden silencium a tím 
pro nás vytvořil čas pro rozjímání nad biblickými texty 
o radosti. Byl to vzácný čas na zamyšlení nad sebou, nad 
mým vztahem k Bohu, nad tím, k čemu mne Bůh povolal. 
Uvědomili jsme si, že každý z nás je povolán ke službě, kte-
rá může mít stovky různých podob. Během soboty jsme 
také měli možnost zamyslet se nad pokroky, které 
v osobním vztahu s Bohem děláme, a formou dopisu vše 
sepsat. Sobotní večer jsme prožili v Rokoli při adoraci, ve 
skupinkách po třech jsme se modlili jeden za druhého při 
přímluvné modlitbě.  
 V neděli dopoledne jsme vyrazili na mši svatou v dřevěném kostele ve Slavo-
ňově, mši sloužil P. Miloš Pachr a jeho promluva o Bohu Otci a otci člověku krásně 
zapadla do celého konceptu duchovní obnovy. V závěru setkání jsme si vzájemně 
sdělili své dojmy, všichni jsme se shodli, že silencium bylo dobrý nápad, všem se 
líbil zvolený film a hluboce nás zasáhla večerní adorace.  
 V letošním roce nás byl rekordní počet, patnáct mužů včetně dvou katechu-
menů. Duchovní obnova je dobře investovaný čas a přeji všem mužům, aby ho moh-
li často prožívat. 

Své dojmy zapsal Robert Otruba 

Duchovní obnova ve Slavoňově 
Každoročně se v postní době setkáváme na duchovní obnově pro ženy ve Slavoňově. 
Sešly jsme se v pátek odpoledne a vypravily se na víkend, abychom ho prožily s na-
ším Pánem. Jako každý rok jsme byly ubytovány v poutním domě Schönstattského 
hnutí. Z pestrého programu si každá z nás mohla vybrat, co jí je blízké. Zatančily 
jsme si biblické tance, vyslechly přednášky, procházkou jsme zašly do Rokole, kde se 
konala mše svatá v domě sester. Během dne se našel čas i na povídání a sdílení. Vy-
vrcholením celého dne byla večerní adorace, kde jsme se na konec ve skupinkách za 
sebe navzájem pomodlily. Do Slavoňova jezdím moc ráda. Je to pro mne čas setká-
vání a obdarování, čas naprosté svobody, možnosti zastavit se, ztišit se a přemýšlet. 
Jsem za tyto chvíle velmi vděčná. 

Eva Kurcová 

Matouš Macháček 

že si z lásky k Bohu dokázali všechno odepřít, opustili bohatství svých rodin a žili 
prostě. Po filmu jsme šli spát. Druhý den ráno jsme po snídani vyrazili na bohosluž-
bu a po ní už jsme se rozešli domů.  

Setkání se podle mě moc líbilo nám všem, užili jsme si ho náramně, děkuje-
me všem, kteří se o nás starali, a těšíme se zase příště. 



 

  

Viktore, mohl by ses čtenářům 
krátce představit a zmínit se 
o tom, jak ses dostal k varha-
nám? Proč ses rozhodl věnovat se 
hudbě a tomuto nástroji profesio-
nálně? 
K varhanám jsem se dostal již v útlém 
věku čtyř let. Můj dědeček Milouš 
Paluska byl varhaník, hrával v Husově 
sboru a až do svých téměř 80 let byl 
varhaníkem na městském úřadě v Kutné 
Hoře. S ním jsem jako malý často 
sedával k nástroji a poslouchal, jak 
hraje. Potom jsem vždy sám zkoušel 
hrát podle sluchu. Tuhle metodu rád 
aplikuji dodnes. Zásluhu na mé lásce 
k hudbě mají ale i mí rodiče. S tátou 
jsme často hrávali různé písničky jen tak 
pro zábavu. Nicméně cesta k profesio-
nální hře na varhany vedla přes 
dlouholeté studium klavíru na místní 
ZUŠ. V tu dobu jsem se chtěl věnovat 
pouze klavíru a varhany byly upo-
zaděny. Zlom nastal až v roce 2008, kdy 

přišel do Kutné Hory Michal Hanuš a já 
jsem se stal shodou okolností jeho 
žákem na klavír a později i na varhany. 
Jeho hra mě nadchla natolik, že jsem 
v tu dobu nechtěl dělat nic jiného. 
Připravil mě na konzervatoř a dodal mi 
potřebné technické dovednosti. Na 
konzervatoři, stejně jako i nyní na AMU, 
se věnuji pouze varhanám a klavír 
studuji obligátně. Nyní se rád věnuji 
veškeré hudbě, která je nějak spjata 
s varhanami, ať už se jedná o hru 
v souborech, kde se varhany nejčastěji 
uplatní jako doprovodný nástroj, nebo 
doprovod sólistů apod. Loni v prosinci 
jsme založili s moji dívkou Aničkou 
České varhanní duo, které u nás, 
myslím, jediné.  
 
Jakou hudbu máš rád? Ať už jako 
interpret, nebo jako posluchač… 
Jako každý varhanní interpret samozře-
jmě obdivuji velikost a genialitu díla 
Johanna Sebastiana Bacha. Jeho 
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Od Nového roku je vedoucím kůru v naší 
farnosti varhaník Viktor Darebný. Vzhledem 
k tomu, že zároveň studuje Akademii múzických 
umění v Praze, ujal se doprovodu zejména 
nedělních a pátečních bohoslužeb. Být 
„sídelním“ varhaníkem však neznamená jen 
hrát, ale také se o varhany starat, přibližovat 
jejich krásu farníkům a návštěvníkům kostelů 
při nejrůznějších prohlídkách, spolupracovat 
s dalšími hudebníky a zpěváky… Zkrátka 
činnost, o které by se dalo mluvit velmi dlouho. 
Poprosili jsme Viktora alespoň o krátký 
rozhovor. 

Rozhovor s Viktorem Darebným 

ale i krásné. Během těchto hodin se můžeme zabývat otázkami, které nás zajímají. 
Žádná otázka není špatná, nikdo nemusíme mít strach se ptát na cokoliv, co se ná-
boženství týká. Jsme společenství, ve kterém se nemusíme bát svěřit své pochyby, 
nejasnosti, obavy, starosti, ale i také radosti. Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří nás provázejí na této cestě, především otci Janovi, otci Dmytrovi, Julii Němco-
vé a v neposlední řadě i všem kmotrům. Děkuji, že nám věnují svůj čas, trpělivost, 
shovívavost a osobní zkušenosti. 
 „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem upro-
střed nich“ (Mt 18,20) 

Eva Fröhlich 
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skladby jsou nadčasové, vyrovnají se 
a v ledasčem i předčí skladby pozdějších 
jeho nástupců. Ale velmi často a rád 
hraji skladby romantických skladatelů 
(především Ch. M. Widora) a všech 
českých skladatelů. Česká varhanní 
tvorba je velmi obsáhlá a mně blízká. 
Snažím se na každý koncert vybrat 
několik českých autorů, a pokud to var-
hany dovolí, uvádím i díla soudobých 
českých skladatelů. Jinak jako 
posluchač obdivuji krásu a velebnost 
hudby Antonína Dvořáka. Některé jeho 
skladby mě dojímají stále dokola, snad 
i proto, že máme společnou zálibu, a tou 
je železnice. Proto bylo mou úplně první 
skladbou Largo z Dvořákovy 
Novosvětské, protože zní jako 
podkreslení ve scéně z filmu Obecná 
škola, kde parní lokomotiva projíždí 
krajinou. Sám jsem tuto skladbu dlouho 
nazýval „Vlaky“.  
 
Jakou máš představu o vedení 
liturgické hudby ve farnosti? Máš 
nějakou vizi, na co bys chtěl klást 
důraz, co bys chtěl začít nebo 
rozvíjet? Do čeho ses pustil hned 
od začátku svého působení? 
Liturgická hudba v Kutné Hoře byla 
vždy na vysoké úrovni. Místní varhaníci 
a ředitelé kůru byli velmi často 
profesionálními i koncertními 
varhaníky. Kromě Michala Hanuše to je 
třeba Antonín Ledvina, který byl 
sólistou České filharmonie, a podobně. 
Nejen z tohoto důvodu je pro mě toto 
místo velmi zavazující a naplňující. Sám 
se snažím v liturgické hře klást důraz 
především na srozumitelnost. Je 
potřeba přizpůsobit hru na varhany tak, 
aby vynikla co nejvíce melodická linka 
při doprovodu lidu a naopak harmonie 
se spíše podřídila melodii.  
 Jedna z věcí, která začala s mým 
nástupem, bylo zřízení pěveckého 
sboru. V době, kdy tento rozhovor 
děláme, máme za sebou soustředění 
před Velikonocemi a mám ze všech 
zpěváků velikou radost. Je úžasné, že 

v neděli odpoledne se najde dvacet lidí, 
kteří stráví čas zkoušením někdy ne 
úplně jednoduchých skladeb a písní. 
Navíc mě těší i kvalita, kterou sbor 
podává. Doufám, že se časem ještě 
rozrosteme, především bychom 
potřebovali rozšířit pánskou část. Sbor 
jako takový by měl do budoucna 
podporovat zpěv lidu tak, aby farníci 
dole v kostele cítili podporu z kůru.  
 A ještě jednu vizi. V budoucnu 
bych chtěl uskutečnit sérii varhanních 
koncertů týkajících se liturgického roku. 
V každém období by byla představena 
varhanní díla původně psaná právě pro 
účely daného období. Snad tedy příští 
liturgický rok nám bude nakloněn. 
 
Co tě na práci varhaníka (která 
obnáší řadu věcí, jak jsem se po-
kusila naznačit v úvodu) kromě 
hraní nejvíc baví, těší? 
Na práci mě těší zejména to, když 
slyším lidi v kostele zpívat během mého 
doprovázení. Tímto bych je chtěl 
povzbudit, aby zpívali více nahlas 
a nestyděli se. Jinak jsem okouzlen 
variabilitou a různorodostí nástrojů, 
které v Kutné Hoře máme, ale tím jsem 
okouzlen již velmi dlouho a vždy budu. 
S oblibou nyní objíždím veškeré 
nástroje, které ve farnosti máme, 
a zjišťuji jejich stav, původ a kvalitu 
zvuku. Velmi se těším na drobné opravy 
a „seřizování“, které budu v rámci svého 
působení provádět, až se trochu oteplí.  
 
Kde a kdy (při jakých příleži-
tostech) se ti nejlépe hraje a proč?  
Hraji velmi rád při jakýchkoliv příleži-
tostech. Asi nejvíce si užiju „běžnou 
bohoslužbu“, protože to je něco, co 
aktivně prožívám a naplňuje mě to 
zároveň duchovně. Samozřejmě, mé 
oblíbené místo je svatojakubský kůr, 
kde trávím nejvíce času, třeba 
i cvičením do školy, ale nejmilovanějším 
místem je pro mě chrám sv. Barbory 
a místní varhany, které mají v sobě 
něco, co se nedá vyjádřit slovy. Je to 
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Mundum Mundum Aspicere (fejeton) 

Onemocnělo mi rádio. Dlouhodobě. Říká divné věci.  
 Poprvé mi to bylo podezřelé asi před dvěma lety. Přišlo jaro, rozkvetly hyacin-
ty – a v rádiu mluvili zdlouhavě o tom, že někde daleko, snad ani ne v Evropě, spad-
nul vrtulník. Tři zranění. Asi je to z nějakého důvodu důležité, když to říkají, ale – 
ani slovo o hyacintech?  

Nebo teď nedávno. V Austrálii vyplavilo moře na břeh láhev se vzkazem 
z roku 1886. Konečně zpráva, o které stojí za to mluvit. Jenže – této zprávě byla vě-
nována jediná věta, a pak se dvacet minut řešil nějaký úplně hloupý výrok, co zazněl 
ve sněmovně. A přitom je tolik zajímavých věcí, které se týkají vzkazu v láhvi… řekli 
o tom jedinou větu.  

To, že mé rádio je nemocné, mi zcela došlo, když v pekařství nedaleko naší 
školy začala prodávat taková mladá usměvavá paní. Terezka. Menší, drobná, žádné 
tetování… skoro… A pak jsem si pustil rádio a tam povídali o hrozbě jaderného kon-
fliktu, o stagnaci inflace, o podezřeních z korupce, o eskalaci názorových střetů… 
jeden aby se pomalu bál jít do pekařství.  

Ptal jsem se a zjistil, že to má jméno. Latinsky ANIMI DEFICIENTIA MUN-
DUM MUNDUM ASPICERE, což lze přeložit jako nedostatek vůle nahlížet svět 

možná i tím, že mi tam bylo umožněno 
cvičit v mých varhanních začátcích 
a genius loci tohoto místa mi navždy 
učaroval. Zvláště pak si vychutnávám 
večerní cvičení, kdy skrze vitráže proudí 
dovnitř nádherně barevné paprsky 
světla z nasvětlovacích reflektorů. 
 
Blíží se Velikonoce. Co se v naší 
farnosti z hlediska liturgické 
hudby na svátky chystá? 
Během Velikonoc uslyší farníci 
především nově vzniklý pěvecký sbor, 
ale i již tradičně zpívané pašije. Letos 
bude v roli vypravěče můj nejlepší 
kamarád Jan Maria Hájek, student 
pražské konzervatoře. Sbor zazpívá 
kromě liturgických zpěvů pro tyto dny 
určených i skladby „nad rámec“, 
především k obětování a přijímání.  
Uslyšíte tedy vedle A. V. Michny i sou-
dobé české sborové autory.  
 
Dovolím si osobní otázku. Před 
dvěma roky jsi byl pokřtěn. Jak 
na tento okamžik vzpomínáš? 
A co se od té doby ve tvém 
duchovním životě odehrálo?  
K mému křtu vedla především láska 
k hudbě. Vždy jsem byl přesvědčený 

o tom, že hudba pochází od Boha 
a dokáže k lidské duši promlouvat 
jazykem něžným, vášnivým, přísným 
a někdy i hrubým (zvláště pak ve 
20. století). Na křest vzpomínám velmi 
rád a ještě raději vzpomínám na 
přípravu, která křtu předcházela. Byly 
to krásné chvíle očekávání. Od té doby 
se změnilo mnohé, ale to už si nechám 
pro sebe. Každopádně můj vztah k Bohu 
to posílilo a potvrdilo.  
 
Jaký je tvůj „varhanický“ sen 
o budoucnosti, přání, které bys 
chtěl ve svém životě naplnit? 
Jeden můj velký sen se mi již naplnil, 
a sice, že jsem se dostal loni na Akade-
mii do Prahy. To jsem si vždy velmi 
přál. Další můj velký sen je, a mohl by 
být i reálný, že se většina varhan v naší 
farnosti vrátí do stavu, ve kterém 
varhany budou schopny hrát a naplní se 
jejich podstata. Důkazem toho, že to 
jde, může být třeba restaurování nástro-
je v Malešově nebo oprava velkých var-
han v kostele sv. Jakuba. Snad se o to 
alespoň z části přičiním i já.  

-red- 



 

  

Květná neděle 
25. března 

09:00 kostel sv. Jakuba 

09:00 Křesetice 

10:45 Třebonín 

18:00 kostel Matky Boží 

Zelený čtvrtek 
29. března 

16:00 Třebonín 

18:00 kostel sv. Jakuba 

Velký pátek 
30. března 

08:00 kostel sv. Jakuba (ranní chvály) 

12:00 kostel sv. Jakuba (křížová cesta) 

16:00 kostel sv. Jakuba 

16:00 Třebonín 

18:00 Křesetice 

Bílá sobota 
31. března 

08:00 kostel sv. Jakuba (ranní chvály a obřad 
Effatha pro katechumeny) 

20:00 kostel sv. Jakuba (velikonoční vigilie) 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
1. dubna 

09:00 chrám sv. Barbory  

09:00 Bykáň 

10:45 Třebonín 

11:00 Grunta 

18:00 kostel Matky Boží 

Pondělí velikonoční 
2. dubna 

09:00 kostel sv. Jakuba 

09:00 Chlístovice 

10:45 Paběnice 
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Václav Schuster 

Velikonoční bohoslužby 

světlým. Může se jednat o jednu z tak zvaných „nemocí stáří“, ale nejen – postihuje 
i melancholiky, lidi s vrozenými nebo vypěstovanými sklony k nerudnosti nebo na-
příklad beznadějně zamilované. Naděje na zotavení prudce klesá, pokud se v okolí 
postiženého trvale vyskytuje ještě jiný nějaký takový podobně postižený. Je to léči-
telné, předpokladem je ovšem schopnost nemocného svůj stav si uvědomit a snaha 
ho změnit. Dobrým prostředkem je soustavnější, alespoň trochu smysluplná fyzická 
práce na čerstvém vzduchu. To vše jsem se dozvěděl od svých známých, kteří tak 
zvaně vědí něco o životě. Na wikipedii se o tom nepíše.  

Usoudil jsem, že mé rádio není schopno terapie, a dal jsem ho do šuplíku. Na 
jeho místo jsem postavil fotku Terezie z Lisieux. Vždycky se mi líbila. Moc se neu-
smívá, ale hezky se z toho obrázku kouká. Nevím, na co se kouká, ale působí to, že 
to nahlíží světlým.  



 

  

Kalendář akcí 

Ne 25. 03. Příležitost ke svátosti smíření (od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 26. 03. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Út 27. 03. Sederová večeře (18:30 – arciděkanství) 

St 28. 03. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Ne 01. 04. Družina Concordia barví vajíčka (17:00 – Sedlec) 

Út 03. 04. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

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

Pá 06. 04.  Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá  06. 04. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 04. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 07. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 07. 04. Koncert KUSCH (17:00 – kostel sv. Vavřince na Kaňku) 

So 07. 04. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 08. 04. 
Představení dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání,  
mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 09. 04. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Po 09. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 11. 04. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Čt 12. 04. Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec) 

So  14. 04. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

Ne 15. 04. Národní sbírka ČBK na návrat migrantů do zemí středního východu 

Ne 15. 04. 
Pouť za duchovní povolání v rámci setkání ministrantů (mše svatá 
v 9:30 – chrám sv. Barbory, celebruje Mons. Josef Kajnek) 

Po 16. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 18. 04.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

St 18. 04.  Kavárna s překvapením: Jakub Vágner (19:00 – arciděkanství) 22 

Farní kostel bude otevřen k tiché modlitbě a meditaci: 
 na Velký pátek od 9:00 do 15:00, 

 od skončení velkopátečních obřadů do sobotního rána (bdění u Božího hrobu), 

 na Bílou sobotu od 8:00 do 16:00 (v kostele budou instalována meditační za-
stavení s biblickými texty), 

 na Zmrtvýchvstání Páně od 13:00 do 16:00, 

 v Pondělí velikonoční od 13:00 do 16:00.   

Kostel sv. Jakuba o Velikonocích 
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So 21. 04. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 21. 04. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

So 21. 04. Převoz ostatků kard. Josefa Berana (11:00 – katedrála sv. Víta, Praha)  

Ne 22. 04. Sbírka na bohoslovce 

Po 23. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Út 24. 04. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Út 24. 04.  Jednání Pastorační rady farnosti (18:00 – arciděkanství) 

St 25. 04. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

Čt 26. 04. Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec) 

Pá 27. 04. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 28. 04.  Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou (10:00 – mše svatá) 

Po 30. 04. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Út 01. 05. Pouť za rodiny do Sudějova 

St 02. 05.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Pá 04. 05. Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 04. 05. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

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

So 05. 05. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

St 06. 05.  Poutní mše svatá v Hraběšíně (10:45) 

Po 07. 05. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 09. 05. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství) 

Čt 10. 05. Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec) 

So 12. 05. Večer chval (19:00 – Křesetice) 

So 12. 05. Varhanní koncert ke svátku matek při svíčkách (19:30 – Grunta) 

Ne 13. 05.  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Ne 13. 05.  Farní shromáždění (10:00 – arciděkanství) 

Ne 13. 05.  Poutní mše svatá v Souňově  (9:00) 

Ne 13. 05.  Poutní mše svatá v Bahně (15:00) 

Po 14. 05.  Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 16. 05. Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého (18:00) 

St 16. 05.  Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 
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St 16. 05.  Modlitba za církevní mateřskou školu (20:30 – kostel sv. Jakuba) 

Pá 18. 05. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 

So 19. 05. Jarní putování se sv. Jakubem (start v 7:15 v Hlízově) 

So 19. 05. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 19. 05. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

Ne 20. 05.  Slavnost Seslání Ducha svatého  

Ne 20. 05.  Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 

Ne 20. 05.  Rozloučení s nenarozenými (mše svatá v 18:00 – kostel Matky Boží)  

Po 21. 05.  Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 23. 05.  Kavárna s překvapením: P. Jan Linhart (19:00 – arciděkanství) 

Čt 24. 05. Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec) 

Pá 25. 05. Noc kostelů  

Ne 27. 05.  První svaté přijímání (9:00 - kostel sv. Jakuba) 

Ne 27. 05.  Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice (11:00) 

Po 28. 05.  Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

St 30. 05. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství) 

St 30. 05. Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium) 

Pá 01. 06. Celodenní adorace (od 12:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba) 

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

Pá 01. 06. Společenství mládeže z 6. - 8. tříd (19:00 - arciděkanství) 

So 02. 06. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba) 

So 02. 06. Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli  

So 02. 06. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec) 

So 02. 06. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství) 

So 02. 06. 
Večerní koncert pěveckého sboru Evangelische Kantorei Regensburg 
(Grunta) 

Ne 03. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (9:00 – chrám sv. Barbory) 

Po 04. 06. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství) 

Út 05. 06. Mše svatá pro děti (17:00 – klášterní kostel) 

Čt 07. 06. Náboženství pro dospělé (19:15 – fara Sedlec) 

Pá 08. 06. Poutní mše svatá v klášterním kostele (18:00) 

Pá 15. 06. 
Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách  
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba) 


