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SHRNUTÍ 

 

Farnost u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře si v roce 2010 připomínala 600. výročí od svého potvrzení. Toto 

výročí se odvíjí od buly vzdoropapeže Jana XXIII. z 20. 7. 1410, která upravuje územní hranice tehdejších 

farností v katastru dnešní Kutné Hory a určuje nynější chrám sv. Jakuba za centrum příslušné farnosti. 

Zjednodušené interpretace těchto událostí vedly k tomu, že rok 1410 se obecně uvádí jako datum vzniku 

farnosti.  

Tento důležitý historický okamžik v dějinách místní církve se nynější kutnohorský arciděkan, P. Jan Uhlíř, 

po poradě se skupinou místních historiků rozhodl připomenout jak farnímu společenství, tak širší 

veřejnosti. Za tímto účelem byl ustaven z řad farníků devítičlenný přípravný výbor, který připravil celoroční 

program pod názvem 600 let farnosti u Sv. Jakuba.  

Cyklus 600 let farnosti u Sv. Jakuba se od počátku rozvíjel dvěma směry. V první řadě se zaměřoval na 

vnitřní obnovu farnosti jako společenství věřících. V druhé rovině se pak pokusil oslovit širší, zejména 

kutnohorskou veřejnost. Snahou bylo pokud možno veškeré kulturní a duchovní dění, které nějakým 

způsobem souviselo s farností sv. Jakuba, symbolicky napojit na cyklus oslav. Tomuto účelu sloužilo kromě 

jiného logo celého výročí (Příloha 1), které vzešlo ze soutěže vyhlášené ve farnosti v listopadu 2009.  

Celý rok provázela společenství věřících ve farnosti modlitba za obnovu farnosti (Příloha 2). Letáčky 

s jejím textem byly k dispozici k rozebrání a osobní modlitbě, kromě toho se ji věřící společně modlili na 

konci většiny nedělních a slavnostních bohoslužeb ve farnosti. Při mších svatých také zaznívaly 

v přímluvách prosby související s životem konkrétních skupin ve farnosti (za nemocné, rodiny, mládež 

atd.) Se zvláštním důrazem na vnitřní obnovu farního společenství byly rovněž udělovány svátosti a 

vznikla „tradice“ pravidelné společné adorace (každý měsíc).  

Myšlence oslav 600 let farnosti u Sv. Jakuba byl podřízen také farní zpravodaj, občasník vydávaný pro 

vnitřní potřeby farnosti. Jeho šest čísel, která vyšla v roce 2010, se věnovalo postupně šesti tematickým 

oblastem, které souvisejí s uplynulými šesti sty lety (počátky farnosti; hudba ve farnosti; místní kněží; 

sakrální stavby v Kutné Hoře; zdejší řeholní život; život ve farnosti v posledních padesáti letech). Všechna 

čísla jsou dostupná na www.khfarnost.cz.  

Během roku 2010 bylo rovněž snahou pozvat do farnosti kněze, kteří zde v minulosti působili. Většina 

pozvaných přijela, aby zde sloužila mši svatou, případně se zúčastnila dalšího programu (duchovní obnovy, 

přednášky, koncertu apod.) Na tradiční farní den byli pozváni všichni, kdo z kutnohorského farního 

společenství vzešli nebo do něj nějakou dobu patřili, ale v současnosti žijí někde jinde. Další společnou 

aktivitou napříč generacemi byl farní pěší výlet či pouť od Jakuba k Jakubu. Od farního kostela sv. 

Jakuba vedla nenáročná, zhruba desetikilometrová trasa k románskému kostelíku sv. Jakuba ve vsi Jakub. 

V cíli byla sloužena společná mše svatá.  

Na retrospektivní strunu hrálo setkání bývalých členů místního chrámového sboru nebo vyzvání 

farníků k zapůjčení starých fotografií ze života farnosti za účelem vytvoření výstavy. Výstavu se pro nízký 

počet shromážděného materiálu nepodařilo uskutečnit, zapůjčené fotografie však byly alespoň převedeny 

do digitální podoby a založeny do farního archivu.  

Intenzitu duchovního života farnosti měly za cíl posílit lidové misie a kurzy Alfa. Kurzy Alfa probíhaly 

od září do prosince v úzké spolupráci s farností Sedlec (více na http://alfakh.webnode.cz). Lidové misie, 
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které se konaly deset dní v listopadu, zajišťovali členové Misijní společnosti sv. Vincenta z Pauly (více na 

http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie a v příloze 3).  

Pro veřejnost byly v rámci oslav určeny cykly koncertů (několik koncertů bylo pořádáno přímo při 

příležitosti 600 let farnosti u Sv. Jakuba, kromě nich se pod oslavy zařadila i většina ostatních koncertů, 

které se konaly v kutnohorských chrámech, včetně koncertů v rámci Noci kostelů nebo Sletu varhaníků) a 

odborných přednášek na témata spojená převážně s historií náboženského života v Kutné Hoře (Jan Royt, 

Vojtěch Vaněk, Aleš Pospíšil, Jiří Kuthan). Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra byly také otevřeny 

výstavy 600 let farnosti u Sv. Jakuba a Neznámí světci Kutnohorska.  

Ve spolupráci s místními středními školami byla vyhlášena soutěž s názvem Duchovní stopy v Kutné Hoře. 

V kategoriích umělecký text, kresba (malba) a fotografie mohli studenti ztvárnit toto téma a vyhrát 

vyhlídkový let nad městem.  

Výročí 600 let farnosti u Sv. Jakuba bylo rovněž podnětem pro iniciativu pojmenování parku kolem 

chrámu sv. Barbory po významném kutnohorském arciděkanovi, Mons. Karlovi Vorlíčkovi, který zde 

působil v letech 1872 – 1922.  

V kostele sv. Jakuba byly instalovány informační tabule mapující historii farnosti. Rovněž byla navržena 

kovová pamětní deska s upomínkou na 600 let farnosti u Sv. Jakuba, která by měla být zhotovena a 

instalována do kostela v průběhu roku 2011. Kostel sv. Jakuba byl po celou letní sezónu přístupný 

prohlídekchtivé veřejnosti. Při různých příležitostech se zde konaly prohlídky s odborným výkladem 

(zejména historiků a architektů).  

600. výročí se stalo také příležitostí k otevření projektu Kup břidlici, zachráníš střechu (Příloha 4). 

Jeho cílem je shromáždit finanční prostředky k opravě střechy kostela sv. Jakuba prostřednictvím darů od 

místních občanů i od turistů, kteří přijíždějí Kutnou Horu navštívit.  

Symbolickým vrcholem celého cyklu 600 let farnosti u Sv. Jakuba byla dvoudenní Oslava sv. Jakuba, 

která proběhla v červenci okolo svátku patrona farnosti. Její hlavní myšlenkou bylo, aby farnost jako 

společenství připravila program pro veřejnost, a tím se svému okolí otevřela. Pro podrobný program této 

oslavy viz přílohu 5. Na slavnostní mši sv., která byla uchopena jako ústřední bod celého programu, byli 

pozváni oficiální hosté.  

Celý cyklus výročí uzavřela v prosinci oslava svátku sv. Barbory, patronky města Kutné Hory. Na 

slavnostní bohoslužbu byli pozváni všichni kněží, kteří v Kutné Hoře v minulosti působili. Po mši svaté 

následovalo neoficiální posezení a pohoštění v budově Arciděkanství. 

Důležitým rozměrem oslav 600 let farnosti u Sv. Jakuba byla intenzívní komunikace s místními médii a 

regionálními kulturními institucemi. Do značné míry se z výročí 600 let potvrzení farnosti stala událost 

důležitá pro celé město.  
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