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OBDOBÍ 1951-1989 
 

Text na základě údajů JUDr. Gustava Svěráka z publikace Chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře 

1946-1996, Kutná Hora říjen 1996, článek Jak šla léta, a na základě údajů, poskytnutých Dr. 

Svěrákem P. Janu Uhlířovi. 

 

Před rokem 1951 

 

Chrám sv. Jakuba začal po rekonstrukci, zakončené v roce 1946, sloužit bohoslužebným 

účelům. Bohoslužby se zde konaly o nedělích v 7, v 9 a v 10,30 hodin a konala se ještě 

odpolední pobožnost. K liturgickým účelům sloužily samozřejmě i  chrám sv. Barbory a 

kostely P. Marie Na Náměti, sv. Jana Nepomuckého a klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce 

Pána Ježíše. Mše sv. byly slouženy také v nemocniční kapli (pokud v nemocnici pracovaly 

řádové sestry) a u řádových sester v dnešním domově důchodců (tzv. Jindrově domě). 

 

Omezení církevního života signalizovala právní úprava svátkového práva (zákon č. 248/1946 

Sb.), která počínaje rokem 1947 rušila jako dny pracovního klidu některé církevní svátky – 

Tří králů, Velký pátek, Nanebevstoupení Páně, apoštolů Petra a Pavla, sv. Václava, 

Neposkvrněného početí P. Marie a slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). 

 

V Kutné Hoře existovala tradice, že se slavnost Těla a Krve Páně slavila nadvakrát. Nejprve o 

příslušném čtvrtku v kostele sv. Jakuba s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům vně 

kostela a pak o následující neděli v chrámu sv. Barbory s průvodem před jezuitskou kolejí. 

Tato slavnost se nazývala „hornické Boží Tělo“. Takto probíhala naposled v roce 1947. 

V obojí byl i formální rozdíl. Zatímco u sv. Jakuba byly k výzdobě použity břízky, u sv. 

Barbory to byly mladé lípy. V následujícím roce se slavnost konala ve čtvrtek pouze v kostele 

sv. Jakuba (pro nepříznivé počasí byl průvod venku zrušen) a u sv. Barbory zcela odpadla 

v důsledku voleb do Národního shromážděn (30. května). V následujících letech již bylo jen 

jedno „Boží Tělo“, a to pouze v jednom z kostelů, bez eucharistického průvodu městem. 

 

Významnou událostí v roce 1947 se staly celostátní oslavy devítistého padesátého výročí 

mučednické smrti druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha. V Kutné Hoře začaly večer 22. 

června v kostele P. Marie přivítáním světcovy lebky. Následoval průvod do kostela sv. Jakuba 

se zastavením na náměstí. V kostele sv. Jakuba se konala celonoční adorace a následně mše 

sv. Relikvie pak byla přenesena do chrámu sv. Barbory a v parku před hlavním vchodem bylo 

závěrečné požehnání a rozloučení. 

 

V květnu 1949 při příležitosti zahájení celostátní hornické výstavy k sedmi stům letům 

dolování v našem státě celebroval pontifikální mši sv. želivský opat Vít Bohumil Tajovský, 

OP. (O necelý rok později byl pak komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu 

odsouzen k dvaceti letům žaláře). V neděli 19. června 1949 přečetli kutnohorští duchovní 

proslulý pastýřský list „Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině pravdy“. 

Jeho znění a zveřejnění se pak v řadě případů stalo záminkou pro perzekuci církevních 

činitelů.  

 

V roce 1950 v neděli po svátku sv. Vojtěcha se naposled konalo tradiční procesí k jeho soše u 

Bylan, spojované vždy s požehnáním pramene pitné vody pro město. Počátkem dubna 

proběhla celostátní “Akce K“ – likvidace klášterů a řeholních společenství. V Kutné Hoře 
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zasáhla řeholnice z kláštera voršilek, které byly koncem září 1950 odvezeny do Broumova. 

Školní rok tedy ještě ani řádně nezačal a již došlo ke zrušení stávajícího voršilského školství. 

Budova kláštera přešla pod správu státu s následným využitím pro potřeby ministerstva vnitra 

a nevyhnula se částečné devastaci. Kostel byl používán jako sklad. Osud umělecky cenného 

mobiliáře je nejasný. 

 

Kněží 

 

K 1. říjnu 1951 odešel do výslužby arciděkan Mons. Jan Kohel a úřad po něm převzal P. 

Vilém Müller, který již od května 1950 nemocného P. Kohela zastupoval. P. Müller se do 

dějin farnosti vepsal velmi kladně svým osobním postojem a zároveň diplomacií, a i když 

navazoval na předchozí církevní praxi, přinášel jako představitel nové generace nový přístup 

k pastoraci. Ve vzpomínkách mnoha farníků zůstává jako člověk, který v rámci svých 

možností obětavě pomáhal. 

 

V čele farnosti stál až do 1. října 1985, kdy ho vystřídal P. Josef Preisler. Ten po čtyřech 

letech Kutnou Horu opustil a na jeho místo byl k l. květnu 1989 jmenován P. Vladimír 

Hronek, ještě ve funkci administrátora.  

 

Jako kaplani působili na kutnohorském arciděkanství P. Václav Švestka, P. Michael Maceček 

a P. Josef Socha. 

 

Z kostelníků připomeňme pana Josefa Macka a později pana Jaroslava Vojtu u sv. Jakuba a u 

P. Marie Na Náměti a pana Otakara Hakla u sv. Barbory. 

 

Opravy 

 

Jedinou záležitostí, které mohla církev v období komunistického útlaku provozovat viditelně, 

byly opravy církevních objektů. P. Müller se jim věnoval s plným nasazením.  V letech 1950-

1951 se opravoval hřbitovní kostel Všech svatých (otevřen byl k 1. lednu následujícího roku), 

od února 1952 do léta 1959 probíhala velká oprava kostela P. Marie Na Náměti. Kostel byl 

po tuto dobu uzavřen. V souvislosti s tím byla do kostela sv. Jakuba pořízena „křížová cesta“ 

v podobě čtrnácti dřevěných křížů, kterou 24. února 1952 vysvětil biskupský vikář P. 

František Velebný z Církvice. Kostel P. Marie byl k bohoslužebným účelům otevřen o 

slavnosti Nanebevzetí P. Marie 15. srpna 1959. Tuto skutečnost lze považovat za úspěch 

církve a za zásluhu kapitulního vikáře P. Václava Javůrka, který se zasloužil o to, aby se 

z kostela nestal pouhý památkový objekt, jak si to představovala tehdejší státní moc. Každou 

neděli od 18 hodin se zde začaly konat pravidelné bohoslužby.  

 

Zásahy státu do církevního života 

 

Podobně jako v případě kostela P. Marie Na Náměti se podle představ veřejných činitelů měl i 

chrám sv. Barbory stát pouze architektonicky významným památkovým objektem. Nahrávala 

tomu skutečnost, že se velmi rozmáhal turistický ruch a také to, že se ve sv. Barboře 

bohoslužby konaly jen o církevních svátcích a slavnostech (zhruba šestkrát ročně), kromě 

nich se zde konaly tehdy ještě četné církevní svatby. Z důvodu vyšší „využitelnosti“ byla 

proto v roce 1959 v chrámu sv. Barbory zavedena o nedělích v 7 hodin mše svatá.  
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Stejně jako se v 50. letech již nekonal o slavnosti Těla a Krve Páně eucharistický průvod 

městem, skončila i tradiční pobožnost u sochy sv. Václava v předvečer jeho svátku na 

Václavském náměstí. Např. v roce 1953, kdy tato praxe v podstatě začala, tomu tak nebylo 

pro přímý zákaz, ale proto, že socha byla zahrazena poutači, které informovaly „o úspěších 

socialistického zemědělství“ po žních.  

 

V rámci potlačování náboženských projevů a „upevňování socialismu“ se v roce 1958 (16. 

května) naposled konala poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého - následné 

„využití“interiéru kostela mělo přímo katastrofální následky. V září téhož roku byla poutní 

mše sv. naposled ve svatováclavské kapli ve Vlašském dvoře. V příštím roce již nebyla 

povolena s odůvodněním, že by omezovala turistický ruch. 

 

Vnitřní život církve 

 

Navzdory maximální snaze státu zatlačit veškeré církevní projevy za zdi kostelů a far, 

podařilo se v letech 1955 a1956 několik akcí částečně vnějškového charakteru. 9. října 1955 

se slavilo padesáté výročí znovuvysvěcení chrámu sv. Barbory po jeho náročné opravě na 

přelomu 19. a 20. století, začátkem června 1956 se o „Božím Těle“ v této době již mimořádně 

konal eucharistický průvod před jezuitskou kolejí a 21. října téhož roku bylo připomenuto 

desáté výročí znovuvysvěcení chrámu sv. Jakuba po opravě. V zastoupení biskupa Mořice 

Píchy byl hlavním celebrantem mše sv. generální vikář P. Václav Javůrek. 

 

Pro celosvětový rozvoj římskokatolické církve jsou důležitá léta 1962-1965, kdy probíhal II. 

vatikánský koncil (od l. ledna 1962 do 8. prosince 1965). V našem státě byla bohužel velmi 

ztížena komunikace se Svatým stolcem a řadoví věřící neměli o dění ve Vatikánu prakticky 

žádné informace. Viditelnou změnou se stalo používání národních jazyků v liturgii, a to od 

18. července 1965. V kutnohorských kostelech sv. Jakuba, sv. Barbory a P. Marie Na Náměti 

byly upraveny prostory (pořízeny obětní stoly) tak, aby bohoslužby mohly být slouženy čelem 

k lidu. 

   

Značný počet Kutnohořanů zasahovala – spíše citově než nábožensky – děkovná bohoslužba, 

která se tradičně konala 31. prosince v chrámu sv. Barbory jako poděkování za uplynulý 

občanský rok. Byla spojena se slavnostním vyzváněním zvonů na  věži jezuitské koleje, 

případně i s troubením z ochozů svatobarborského chrámu. Nezaměnitelnou atmosféru měly 

májové pobožnosti, které doprovázel chrámový sbor, děvčata přednášela básničky a řada 

chlapců při nich ministrovala. Obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice se konalo první sv. 

přijímání dětí. V souvislosti s postupným zánikem vyučování náboženství na školách, které 

sice formálně existovalo, ale fakticky bylo znemožňováno, klesl i počet dětí, které k němu 

přistupovaly. Ze stejných důvodů se postupně snižovala i účast věřících na bohoslužbách.  

 

Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století přinesla pro život církve určité uvolnění. 

Rozvíjely se různé aktivity mládeže a rodin – kromě vlastní kutnohorské farnosti se konaly 

schůzky na faře a v rodinách  také v Sedlci, kde působil  skaut, schola apod. Tato činnost je 

spojena se jménem administrátora P. Antonína Dudy. V  Kutné Hoře se vytvořilo společenství 

části farníků v rámci chrámového sboru pod vedením pana Jakuba Horáka. Sbor se pravidelně 

scházel na arciděkanství ke zkouškám a s nastudovanými skladbami vystupoval v kostelech. 
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OBDOBÍ 1989 - 2007 
 

Uvedená léta zahrnují dobu působení P. Vladimíra Hronka v Kutné Hoře – od 1. 5. 1989 do 

31. 7. 2007. Údaje do roku 1999 pocházejí z informací P. Hronka a z nedělních ohlášek, text 

po roce 1999 vznikl především na základě údajů ve farním zpravodaji. Za pasáž, která je 

věnována mládeži, vděčí kronika Kateřině Telecké. 

 

Personální obsazení 

 

Počínaje 1. květnem 1989 začal kutnohorskou farnost spravovat P. Vladimír Hronek, (nar. 

17. 7. 1944) nejprve jako administrátor, od roku 1994 jako arciděkan. Zastával rovněž funkci 

vikáře kutnohorského, později spojeného kutnohorsko poděbradského vikariátu. V roce 2003 

(14. 8.) mu byl udělen čestný titul Monsignor. P. Hronek byl k l. srpnu 2007 přeložen do 

Poděbrad a do úřadu kutnohorského arciděkana byl ustanoven P. Bc. Th. Jan Uhlíř (nar. 17. 

7. 1974). 

 

S odcházejícím i nastupujícím arciděkanem byl na stránkách Zpravodaje kutnohorské farnosti 

(č. 3/2007) otištěn rozhovor, který přibližuje jejich osobnosti – v prvé řadě zkušenosti (u 

odcházejícího) a představy (u nastupujícího). Výměnu v úřadu kutnohorského arciděkana po 

osmnáctiletém působení P. Hronka ve stejném   čísle zpravodaje komentuje P. Pavel Tobek. 

 

Jako výpomocný duchovní ve farnosti působil P. Dr. Jan Mařík (roč. 1923).  

 

Na kutnohorském arciděkanství se po roce 1990 vystřídalo několik kaplanů. Byli to P. Štefan 

Hodál (nastoupil 20. 9. 1992), P. Tomáš Holub (do  Kutné Hory přišel ještě jako jáhen po 

dvouletém působení  odešel do Bosny jako vůbec první vojenský kaplan) P. Jan Pacner, P. 

Prokop Brož, P. David Bouma, P. Arnošt Vidourek  a P. Pavel Tobek. Počínaje Tomášem 

Holubem byli všichni jmenovaní spirituály církevního gymnázia. Kaplanem byl také Mons. 

Josef Tajchl (roč. 1935). 

 

Ve farnosti působili jako pastorační asistenti studenti teologie, pozdější kněží. 

V chronologickém pořadí to byli Mariusz Sobina, Ivo Kvapil (kněžské svěcení přijal ještě za 

působení v Kutné Hoře), Lubomír Pilka, Gabriel Burdej a Martin Lanži. 

 

K bohoslužbám neodmyslitelně patří chrámová hudba. Dlouholetým varhaníkem v Kutné 

Hoře byl Jakub Horák z Tišnova na Moravě, absolvent brněnské konzervatoře, který z naší 

farnosti odešel v září 1992 po třiceti letech působení. Od konce osmdesátých vykonával 

službu varhaníka již jen částečně. Střídali se s ním a posléze jej nahradili varhaníci 

neprofesionálové – RNDr. Zdeněk Trdlička, ing. Marie Štorková, ing. Jiří Karela a pokud 

to zdravotní stav dovoloval, i MUDr. Robert Budaj.  Od 1. 11. 1998 do 31. 10. 2000 půobil 

v Kutné Hoře opět profesionální varhaník, Mgr. Karel Hiner. 

 

Službu kostelníka vykonávali u sv. Jakuba (a zároveň P. Marie Na Náměti eventuálně dalších 

kostelů s výjimkou sv. Barbory) Jaroslav Vojta (do roku 1997 – po náročné operaci žaludku 

v roce 1996 a následné zlomenině krčku, zemřel v březnu 2000) a po určité době neobsazení 

Tomáš Šindelář – od roku 2003. Záhy po příhodu P. Uhlíře začal službu kostelníka 

vykonávat Ladislav Svoboda, který již předtím v nepřítomnosti p. Šindeláře vypomáhal. 
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V chrámu sv. Barbory působil po dobu půl století jako kostelník a zároveň jako průvodce 

Otakar Hakl (kostelnickou službu vykonával v určitém období i u sv. Jakuba – zemřel 

v říjnu 2001) a po něm Martin Bořil. 

 

Změny ve farnosti po listopadu 1989  

 

Především skončil dozor státu nad církvemi, byla zrušena funkce církevních tajemníků 

(konkrétně na naši farnost dozíral církevní tajemník při odboru kultury okresního národního 

výboru), církev získala svobodu a nezávislost. Začala být chápána jako plnohodnotná součást 

společnosti, stejně tak její představitelé i řadoví věřící (což před listopadem 1989 ústava sice 

formálně zaručovala, ale praxe byla zcela odlišná).  

 V kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře opět začala být o svátku tohoto patrona české 

země sloužena mše sv. (spojeno se svatováclavským vinobraním), o svátku sv. Jana 

Nepomuckého se sloužila mše sv. v jemu zasvěceném  kostele a v roce 2006 (9. 3.) vysvětil 

Mons. Hronek nově zřízenou kapli s ekumenickým využitím v Ústavu sociální péče Barbora.  

 

Záhy vznikly instituce zaštítěné církví – 1. září 1993 bylo zahájeno vyučování na osmiletém 

církevním gymnáziu sv. Voršily, jehož zřizovatelem bylo zprvu biskupství v Hradci Králové 

a následně sestry voršilky, které se, byť ve velmi malém počtu, vrátily do Kutné Hory. 

Zatímco byla prima gymnázia umístěna ještě v pronajatých prostorách, počínaje druhým 

školním rokem již škola přesídlila do areálu kláštera, který byl sestrám vrácen v restituci. 

Instituce, které v budově kláštera sídlily (Státní okresní archiv a Středočeská památková péče) 

dostaly desetiletou lhůtu k vystěhování. Třídy a zázemí gymnázia byly nejprve umístěny 

v menší budově pod hlavní budovou (bývalá základní voršilská škola), později se postupně 

přesunuly do vlastní klášterní budovy. 

 

1. května 1994 byla založena oblastní charita (po krátké době byla spojena s farní charitou 

v Čáslavi, která vznikla o něco dříve). Ze skromných začátků se vypracovala do dobře a 

účelně fungující instituci s několika středisky a pěti  desítkami stálých zaměstnanců a 

dobrovolníků. 

 

Obnovilo se vyučování náboženství na školách. Vyučovací praxe se různě upravovala podle 

potřeby a organizačně byla dost náročná – zohledňovalo se spojování dětí ve třídách podle 

věkových kategorií, eventuálně i mezi jednotlivými školami, časová hlediska apod. Kromě 

kněží vyučovali náboženství také katecheté – pí Zdena Hlavinková, ing. Marie Štorková a 

některá ze sester voršilek. 

 

Publikační činnost 

 

V roce 1996 vydala farnost jako připomínku padesátiletého výročí dokončení opravy farního 

kostela brožurku „Chrám svatého Jakuba 1942-1946“. Při příležitosti vzpomínkové akce, 

která byla tomuto výročí věnována, navštívil Kutnou Horu a především farnost apoštolský 

nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. 

 V roce 1999 začal jako periodikum čtyřikrát ročně vycházet Farní zpravodaj. 

Poskytoval základní informace o dění ve farnosti, o aktivitách, které v ní probíhaly, ohlasy ze 

strany farníků, informace o akcích mládeže, o dění v oblastní charitě a na církevním 

gymnáziu a také rozhovory s osobnostmi, které měly nějaký vztah k farnosti.  
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Opravy církevních objektů 

 

Chrám sv. Barbory: s rozsáhlou vnitřní a vnější rekonstrukcí se začalo na počátku 

devadesátých let.  V letech 1990 a 1991 byla oplechována střední věž, kterou silně poškodila 

vichřice. Následně byla oplechována ještě další ze tří věží (firma Pavla Škopa z Trutnova). V 

roce 1992 byla rekonstruována elektroinstalace, v roce 1995 bylo do chrámu nainstalováno 

zabezpečovací zařízení a ve stejném roce bylo pod věží v jezuitské koleji zřízeno zázemí pro 

průvodce ve sv. Barboře (voda, plyn, topení).  V roce 1998 začala firma p. Mlýnka s opravou 

střechy, která pokračovala i v následujícím roce a rovněž v roce 1998 se v chrámu prováděly 

kovářské práce. V dubnu 1999 byla dokončena rekonstrukce varhan. Počínaje rokem 2003 se 

až do roku 2007 prováděly odborně, fyzicky i finančně náročné zásahy – opravy vnějšího a 

vnitřního pláště, klenby, rozvody elektřiny atd. V únoru 2006 se uskutečnila prezentace oprav 

– za přítomnosti zástupců ministerstva kultury, krajského úřadu, města Kutné Hory, 

památkové péče, církve a firem, které se na opravách podílely, byla zrekapitulována 

dosavadní práce a vynaložené finanční prostředky a promítnut film.  

 O rok dříve (14. dubna 2005) byla Mons. Vladimíru Hronkovi udělena „Cena města 

Kutné Hory“ v kategorii oprava a ochrana památek za dlouholetý přínos k opravě památek, 

zejména chrámu sv. Barbory. 

 Jako zajímavost můžeme uvést, že při opravě klenby chrámu na ni v roce 2006 přibyly 

dva nové znaky, a to královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky a Středočeského 

krajského úřadu v Praze. 

 Pro ilustraci financování oprav chrámu sv. Barbory ještě uveďme, že v roce 2002 si 

náklady vyžádaly téměř 5 milionů korun, v roce 2003 8 milionů 643 tisíc korun a v roce 2004 

25 milionů 733 tisíc korun (včetně devatenáctiprocentní daně). 

 

Farní kostel sv. Jakuba: v roce 1995 byly rekonstruovány velké varhany a bylo nainstalováno 

zabezpečovací zařízení. V roce 2002 se opravovala věž. 

 

Klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše: opravy probíhaly od roku 2000 do roku 

2002 – v listopadu byl kostel znovuvysvěcen p. biskupem Dominikem Dukou. Zazněly 

rovněž nově pořízené a opravené varhany (náklad necelých půl milionu korun). Celkové 

náklady na opravu činily v roce 2002 2 miliony 682 tisíc korun. 

 

Kostel P. Marie Na Náměti: v roce 1998 se opravovaly vitráže. Největší zásah se uskutečnil 

v létě 2003 – za čtyři miliony korun byla opravena střecha a věž. V únoru 2004 byl kostel pro 

veřejnost uzavřen, protože se otloukala vnitřní vlhká omítka. Vnitřní i vnější opravy včetně 

výměny oken probíhaly i v následujících letech. 

 

Hřbitovní kostel Všech svatých: s rekonstrukcí se začalo v roce 2006 odstraněním vnitřní 

omítky a práce na interiéru i exteriéru kostela pokračovaly i v následujících letech, vnější 

fasáda byla dokončena v roce 2007 (celkové dokončení v roce 2009). 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého: tento kostel byl po náročné opravě v letech 1999 a 2000 

včetně rekonstrukce varhan znovuotevřen dne 2. června 2000 pontifikální mší sv., kterou 

celebroval o. biskup Josef Kajnek. Interiér kostela byl po téměř padesátiletém využívání - 

např. jako sklad stavebního materiálu - neuvěřitelně zdevastován, - byla zničena omítka, 

vytrhána podlaha atd. Nyní tento kostel, který církev propůjčila městu Kutné Hoře, slouží 

především kulturním potřebám – koncerty apod. 
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Budova arciděkanství: v polovině devadesátých let se opravovala střecha. Po roce 2005 byl 

vyhotoven projekt na rekonstrukci budovy v hodnotě cca 1 milion 300 tisíc korun. 

 

Restaurování obrazů: po celou dobu působení P. Hronka v Kutné Hoře restauroval 

akademický malíř Jaroslav Alt st. obrazy, převážně z chrámu sv. Barbory. Každoročně jich 

bylo restaurováno tři až pět, byly mezi také obrazy z dílny barokního malíře Ignáce Raaba, 

jejichž umělecká hodnota restaurováním značně vzrostla.  

 

Opravy chrámu sv. Barbory byly státní zakázka, ostatní byly záležitostí církve. Finančně se na 

nich podílely farnost, ministerstvo kultury, Středočeský kraj, v 90. letech před zrušením i 

Okresní úřad Kutná Hora a město Kutná Hora. (Výše uváděné finanční částky mají pouze 

ilustrativní charakter). 

 

Před samotnými opravami probíhala výběrová řízení na jednotlivé firmy, stavební průzkumy, 

pořizovaly se projekty, fotodokumentace apod. Průběh oprav byl sledován na kontrolních 

dnech. 

 

Vnitřní život farnosti 

 

Začaly se pořádat rekolekce – duchovní obnovy, obvykle dvě ročně. Adventní byla 

zajišťována z místních zdrojů (P. Hronek) a konala se na arciděkanství, postní vedli pozvaní 

kněží a řeholníci a uspořádala se v klášteře. Adventní rekolekce začínala mší sv. a postní 

rekolekce mší sv. končila. Byla samozřejmě možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

 

Na jaře 1999 se u nás stejně jako v řadě dalších farností ustavil jako příprava na plenární sněm 

katolické církve sněmovní kroužek. Animátorem se stal p. Ladislav Svoboda, absolvent 

teologické fakulty, schůzky se konaly zpravidla jednou za měsíc na arciděkanství. Rozebíraly 

se některé koncilní texty – Lumen gentium a následně další témata – O církvi, Církev a svět, 

Bible, Liturgie. Kroužek skončil činnost na sklonku roku 2002 závěrečným písemným 

výstupem, který byl předán k dalšímu zpracování na biskupství.  

 

Zájemci měli příležitost účastnit se filozofických (částečně i teologických) seminářů. 

V klášteře je po nějaký čas vedla S. Magdalena, OSU a především – v prostorách gymnázia – 

někteří z kaplanů (Tomáš Holub, Jan Pacner, Prokop Brož). 

 

Od podzimu 2003 probíhaly na církevním gymnáziu pod vedením spirituála P. Pavla Tobka 

biblické hodiny. 

 

V létě 2006 začal P. Hronek vést v kostele sv. Jakuba po pondělní večerní mši sv. besedy nad 

biblí. 

 

Po dobu působení P. Hronka v Kutné Hoře se také konala po večerní mši svaté v pondělí a 

v pátek na faře neformální sezení. Jejich obsah byl variabilní, nechybělo čtení a rozebírání 

lekcí, především nedělních, denní modlitba církve – nešpory, četlo se ze Starého zákona, 

různých křesťanských publikací apod. 

 

Od ledna 1993 se až do odchodu P. Hronka modlily při páteční večerní mši svaté večerní 

chvály (nešpory). Každý čtvrtek večer, první sobotu v měsíci a o všech sobotách 

v mariánských měsících květnu a říjnu odpoledne konal P. Hronek růžencové pobožnosti, 
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které kromě vlastní modlitby zpravidla sestávaly ze čtení evangelia, rozjímání a příležitostí ke 

svatému přijímání. 

 

Kaplani měli na starosti schůzky ministrantů včetně různých akcí (výletů apod.) 

s ministrantskou mládeží. 

 

Každoročně se v červnu konalo první svaté přijímání dětí, které byly na tuto v životě křesťana 

důležitou událost připravovány zprvu otcem Hronkem, později kaplany. Počet 

prvokomunikantů nebýval velký, šlo zpravidla o osm až deset dětí.  

 

V Kutné Hoře se po roce 1990 několikrát konalo biřmování. Tato svátost byla udílena v roce 

1991 (o. biskup Karel Otčenášek), v roce 1996 (rovněž o. biskup Karel Otčenášek), v roce 

1999 (o. biskup Josef Kajnek), v roce 2004 (o. biskup Dominik Duka) a v roce 2007 (o. 

biskup Josef Kajnek). Přijetí svátosti biřmování předcházela příprava, která byla úkolem 

zprvu P. Hronka, později kaplanů. 

 

Ve farnosti existovaly také aktivity, jejichž iniciátory byli řadoví věřící. K nim patří hnutí 

nazvané modlitby matek, které existuje i v zahraničí. Počínaje rokem 2002 se ženy – matky, 

babičky, řeholnice aj. jednou měsíčně scházejí v klášterním kostele, aby se zde modlily za své 

i všechny ostatní děti.  

 

Po roce 1990 se v kutnohorské farnosti rozvinulo hnutí (především rodin) Focolare, které má 

svůj původ v Itálii (založeno Ch. Lubichovou v roce 1943). Tvořilo je asi 40 členů, kteří se 

pravidelně scházeli v rodinách. Hnutí Focolare pořádá jednou ročně světový kongres – 

kongresu v Římě v listopadu 2004 se zúčastnila pí Zdena Hlavinková. 

 

V roce 1991 se vytvořila družba kutnohorské a sedlecké farnosti s farností sv. Gertrudy 

v německém Eislebenu (začala návštěvou našich farníků v listopadu uvedeného roku).  

Organizovaly se výměnné zájezdy, střídavě přijížděli eislebenští farníci k nám a naši do jejich 

města. Toto střídání probíhalo zpočátku vždy po roce, později se časové intervaly zvětšily. 

 

Ve výčtu činnosti kutnohorské farnosti nelze vynechat mládež. 

 V celém období, které popisuje tato část kroniky, byla velmi aktivní – konala se 

setkání a různé akce nejen společenského, sportovního apod. charakteru, ale i charakteru 

duchovního. Činnost mládeže koordinovali kaplani. Důležité bylo ustavení instituce kaplanů 

pro mládež  - postupně jimi byli P. Vít Horák, P. Bohuslav Stařík a P. Pavel Tobek. Za 

mládež k nim byl přiřazen zástupce – vystřídali se Vojtěch Macek, Marie Macková a Kateřina 

Telecká (současně) a Michaela Uttendorfská. 

 Zpravidla jednou měsíčně se konaly večery mladých, několikrát do roka vikariátní 

setkání, jednou ročně setkání v rámci diecéze. Večery mladých a vikariátní setkání byly 

chápány jako příležitost pro mládež, která ve své farnosti neměla možnost navštěvovat 

společenství.  Vikariátním setkáním se rozuměl intenzívní celodenní, eventuálně dvoudenní 

program. Večery mladých měly pochopitelně program kratší -  jen pro páteční večer. 

V podstatě nebyly – kromě délky programu - mezi vikariátními setkáním a večery mladých po 

stránce obsahu větší rozdíly. Když se usoudilo, že je v jednotlivých farnostech potenciál a 

snaha scházet se samostatně (a také docházely síly na organizování akcí v rámci diecéze), 

přešla činnost mládeže v kutnohorské farnosti plynule do tzv. spolča. To se scházelo 

pravidelně každých čtrnáct dní, mládež spolu trávila Silvestry a pořádala různé prázdninové 

akce – pěší pouti, sjíždění řek apod. 
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V srpnu 1999 proběhlo na Svaté hoře u Příbrami první celostátní setkání mládeže (za účasti 

čtyř tisíc věřících a biskupů – z Kutné Hory bylo účastníků sedm), další celostátní setkání, 

také za účasti kutnohorské mládeže, se konala v srpnu 2002 ve Žďáru n. Sáz. a v srpnu 2007 

v Klokotech u Tábora. Právě v Klokotech se ustavila mládežnická hudební skupina 

KuKuKaKa. 

 Velký význam měly celosvětové dny mládeže – v létě roku 2000 v Římě – vypravení 

mládeže si vzal na starost P. kaplan Brož, v roce 2002 v kanadském Torontu – z Kutné Hory 

se zúčastnila Zdislava Malíková a v roce 2005 v Kolíně n. Rýnem – tohoto se setkání se 

z našeho vikariátu zúčastnilo 20 lidí. 

 

Mezi lety 1989-2007 uskutečnila kutnohorská farnost řadu poutních zájezdů.  

Po roce 1989 se otevřela možnost volného cestování do zahraničí.  Jednou z prvních cest byl 

zájezd na poutní místa Itálie a především do francouzských Lurd, který organizovala farnost 

Bykáň. Zúčastnili se ho i kutnohorští farníci. 

 

1991 18. 5. pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí 

1993 22. 5. poutní zájezd do Nepomuku a na Svatou Horu u Příbrami 

1994 12. 12. celodiecézní pouť do Hradce Králové na ukončení novény 

1995 14. 1. zájezd na výstavu betlémů do Nového Adalbertina v Hradci Králové 

1996 10. 8. pouť na Svatý Hostýn a Velehrad a do Předklášteří u Tišnova 

1997 21. 6. pouť do Libice n. Cidlinou a do Hradce Králové 

 20. 9. poutní zájezd do Kostelního Vydří 

1998 28. 3. zájezd na výstavu děl Mistra Theodorika do kláštera sv. Anežky v Praze 

  30. 5. zájezd do Hradce Králové (na zakončení novény) s koncelebrovanou mší sv. 

  (nuncius arcibiskup Giovanni Coppa, o. biskup Karel Otčenášek a kněží  

  diecéze) 

 22. 8.  zájezd na Pašijové hry do Hořic na Šumavě – spojeno s návštěvou Českého 

  Krumlova a Třeboně 

1999 15. 5. farní pouť do Koclířova – setkání s putující sochou P. Marie Nazaretské 

21. 8. farní pouť do Plzně (meditační zahrada p. Hrušky) a bývalých klášterů 

 v Kladrubech a Plasích  

2000 20. 5. diecézní pouť do Chlumku u Luže  

  19. 8. farní pouť do Králík, na sv. Kopeček u Olomouce a do Předklášteří u Tišnova  

2003 6. 9. farní pouť do kláštera v Želivě (provázel P. Gabriel Burdej, bývalý  

  kutnohorský asistent), na Křemešník a do Jihlavy 

2004  15. 5. farní pouť do Neratova v Orlických horách (organizovala charita) – kde je  

  komunita lidí, kteří potřebují pomoc (středisko bylo založeno P. Josefem  

  Suchárem) 

 22. 5.  národní pouť do rakouského Mariazell v rámci středoevropských katolických  

  dnů 

 27. 7. pouť k románskému kostelu sv. Jakuba v obci téhož jména na našem okrese  

  za účasti biskupa Dominika Duky (předtím celebroval mši sv. ke sv.  

  Jakubu v Kutné Hoře) 

 11. 9. farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě (u jejího hrobu 

  jsme se dozvěděli o násilné smrti P. Ladislava Kubíčka) 

 16. 10. vikariátní pouť do Hradce Králové při příležitosti 340 let od založení  

  biskupství (1664) 

2005 14. a 15. 6. farní pouť na Slovensko (Šaštín, Mariatál, bratislavská „lurdská  

  jeskyně“) a do Rakouska (Mariazell)  

2006 19. 8. diecézní pouť na Horu Matky Boží u Králík (mládež absolvovala cestu pěšky) 
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 25. 11. vikariátní pouť do Libice n. Cidlinou  

 

Různé události v chronologickém pořadí 

 

Rok 1992: 

12. prosince se řada kutnohorských farníků (dva autobusy) zúčastnila biskupského svěcení 

kutnohorského rodáka P. Josefa Kajneka, dosavadního generálního vikáře v Hradci Králové.  

 

Rok 1994: 

V březnu se uskutečnilo celostátní sčítání praktikujících věřících s odhadem výše finančních 

sbírek. Akce se konala pro statistické účely biskupské konference.  

 Tento rok byl v rámci desetiletí duchovní obnovy zasvěcen sv. Václavovi, proto 

putovaly jeho ostatky po Čechách. V nás byly vystaveny a uctívány 11. a 12. července. 

 

Rok 1995: 

V květnu uskutečnili kutnohorští farníci zájezd na Strahovský stadion do Prahy, aby se zde při 

mši svaté setkali se Svatým otcem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě České republiky.  

 

Rok 1996: 

V lednu vyhlásil o. biskup Karel Otčenášek korunovou akci. Jednalo se o časově 

dlouhodobou finanční sbírku na dobudování pastoračního centra v Hradci Králové – Nového 

Adalbertina. Zájemci o tuto akci si mohli vyzvednout k tomuto účelu zhotovené kasičky 

(barevné plastové balónky). 

 17. května bylo město Kutná Hora zařazeno do Seznamu UNESCO. Při této 

příležitosti sloužil o. biskup Karel Otčenášek s asistencí mši sv. v kostele sv. Jakuba. 

V říjnu se ve farnosti konaly oslavy 50. výročí dokončení opravy farního kostela sv. 

Jakuba. Město a farnost tehdy navštívil apoštolský nunicus arcibiskup Giovanni Coppa a 

spolu s o. biskupem Josefem Kajnekem slavil mši svatou.  

 

Rok 1997: 

V sobotu 26. dubna a v neděli 27. dubna se kutnohorští farníci zúčastnili setkání se Svatým 

otcem Janem Pavlem II. v Hradci Králové a v Praze při jeho třetí apoštolské návštěvě  České 

republiky. 

 24. června připutovaly do Kutné Hory ostatky sv. Vojtěcha v rámci vzpomínkových 

oslav jeho mučednické smrti. V kostele sv. Jakuba se konala pobožnost a adorace a P. Gilbert 

Augusta, OPraem přednesl o osobnosti sv. Vojtěcha přednášku. Se světcovými ostatky se 

farnost rozloučila následující den.   

 

Rok 2000:  

V neděli 9. dubna navštívil naši farnost ředitel křesťanského rádia PROGLAS P. Martin 

Holík se dvěma spolupracovníky. Koncelebroval při mši sv. a odpoledne měl besedu s farníky 

na církevním gymnáziu. 

 9. září jsme v Kutné Hoře přivítali P. Stanislava Weigla, člena pražské umělecké 

skupiny ARS VIVA. Uspořádal dvě komponovaná pásma s besedou a představil své kresby 

s mystickou tématikou. 

 21. září přednesl na Kutnohorských konfrontacích p. biskup Dominik Duka 

přednášku  na téma „Vztahy mezi církví a státem“ a zodpověděl dotazy. 

 

Rok 2001: 
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15. června hovořil a besedoval na zdejším arciděkanství P. Jiří Šlégr o Papežském misijním 

díle, jehož je u nás národním ředitelem. 

 12. září si při generální vizitaci p. biskup Dominik Duka prohlédl kutnohorské 

kostely, navštívil ústav sociální péče a pohovořil s farníky. 

 

Rok 2002: 

V lednu jmenoval P. Hronek ekonomickou radu farnosti ve složení ing. Ludmila Nováková, 

Jana Petrásková, ing. Miroslav Rajdl, Monika Trdličková a ing. Jiří Vaněk. 

 10. prosince připutoval do naší farnosti na dobu pěti dnů k uctívání kříž ze světových 

dnů mládeže v Torontu. 

 

Rok 2003: 

Na podzim sehráli studenti církevního gymnázia zdařilou divadelní hru se zpěvy se 

starozákonním námětem s názvem Samuel, jejímž autorem byl farní asistent Martin Lanži. 

 

Rok 2005: 

15. září se konal pohřeb dlouholetého duchovního správce kutnohorské farnosti P. Viléma 

Müllera, který zemřel ve věku nedožitých 84 let. Hlavním celebrantem mše sv. v kostele sv. 

Jakuba byl biskup Josef Kajnek, homilii pronesl P. Miloslav Fiala a nad hrobem na 

kutnohorském hřbitově se rozloučil Mons. Josef Socha.  

 

Rok 2007: 

K 1. lednu se kutnohorská farnost rozšířila o dosud samostatnou farnost Grunta. 

 V tomto roce přešla budova arciděkanství do vlastnictví církve. Do této doby byl 

tento objekt, vystavěný na konci 16. století jako městská škola a o sto let později upravený 

pro účely fary, ve vlastnictví města Kutné Hory. Recipročně poskytla církev městu pozemky 

v oblasti čtvrti Žižkov. 

 Od dubna má chrám sv. Barbory své internetové stránky http://chramsvatobarbory.cz/. 

 15. května se konal v Českém muzeu stříbra na Hrádku „kulatý stůl“, věnovaný sv. 

Vojtěchovi při příležitosti 1010. výročí jeho mučednické smrti. Úvodní slovo přednesl biskup 

Dominik Duka, který také převzal nad akcí záštitu. 

 22. května proběhla v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce P. Ježíše“ vzpomínková 

akce k dvoustému výročí svatořečení zakladatelky řádu Angely Merici. Mši sv. celebroval P. 

Jaroslav Konečný ze Zruče n. Sázavou. Po mši sv. uspořádal hudební pásmo, při němž 

představil a předvedl staré hudební nástroje a dobový zpěv. 

 20. května znovuvysvětil Mons. V. Hronek kapličku sv. Jana Křtitele na Kaňku 

(kulturní památka z roku 1716 – po opravě) a 8. června vysvětil nově zřízené vinné sklepy 

v klášteře sv. Voršily. 
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ROK (2007) 2008 
 

Personálie 

 

K 1. srpnu 2007 byl do úřadu kutnohorského arciděkana jmenován Mgr. P. Jan Uhlíř (viz 

rozhovor s ním ve Zpravodaji farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín č. 3/2007). P. Jan Uhlíř 

se narodil 17. 7. 1974 v Hradci Králové. V letech 1988-1992 absolvoval střední průmyslovou 

školu stavební tamtéž, v letech 1993-1996 studoval na teologické fakultě UK v Praze a 

studium dokončil na Papežské lateránské univerzitě v Římě v letech 1996-1999. 27. června 

1999 byl v královéhradecké katedrále vysvěcen na jáhna a 25. září téhož roku přijal z rukou 

biskupa Dominika Duky kněžské svěcení. V letech 1999 až 2001 byl kaplanem v Novém 

Městě n. Metují a v letech 2001-2007 administrátorem ve Skutči. Kromě úřadu 

kutnohorského arciděkana administruje ještě excurrendo farnosti Bykáň a Třebonín. 

 

25. července 2008 byl při poutní mši svaté v kostele sv. Jakuba farníkům představen jáhen 

Mgr. Pavel Jäger (rozhovor s ním viz ve Zpravodaji č. 5/2008). Narodil se v roce 1983 

v Žamberku, absolvoval střední průmyslovou školu elektronickou v Dobrušce a teologickou 

fakultu UK v Praze (státní zkouška 19. června 2008), jáhenské svěcení přijal 5. července 

v Hradci Králové. 

 

V květnu 2008 popřála farnost k 85. narozeninám P. Janu Maříkovi a v červnu si připomněla 

45. výročí kněžského svěcení P. Josefa Tajchla. 

 

Sestry voršilky: 

21. června 2008 byla S. Anežka (Alice Macková), OSU jmenována provinciální 

představenou Českomoravské provincie Řádu sv. Voršily. Nadále zůstala představenou 

komunity sester voršilek v Kutné Hoře.  

 S. Magdalena (Marta Šmídová), OSU odešla do voršilské školy v Praze. 

 Kutnohorskou komunitu naopak rozšířily S. Benedikta (Petra Králíčková), OSU a S. 

Marie Anna (Veronika Linhartová), OSU (s oběma viz rozhovor ve Zpravodaji farností 

č./2008). 

 

Pastorační rada 

 

Byla ustavena 3. února 2008 ve složení: 

Kněží: P. Jan Uhlíř, P. Pavel Tobek, Mons. Josef Tajchl 

Zvolení členové: ing. Vojtěch Macek, Anna Hylská, František Malík, Pavel Štorek, ing. Marie 

Štorková 

Delegováni: S. Anežka, OSU za komunitu sester voršilek, Mgr. Jiří Vojáček, ředitel 

církevního gymnázia, RNDr. Robert Otruba, ředitel oblastní charity 

Za mimokutnohorské farnosti jmenovány: Mgr. Jana Klingerová - za Bykáň, Mgr. Jana 

Petrásková - za Třebonín. 
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Statistika 

 

Ve farnosti bylo v roce 2008 31 křtů, 16 sňatků a 16 pohřbů.  

 

Koncem ledna 2008 bylo provedeno sčítání věřících. Nedělních mší svatých se v Kutné Hoře 

zúčastnilo celkem 326 osob (284 dospělých a 42 dětí). 

 

Výdaje na opravy kostelů v roce 2007 

Chrám sv. Barbory (vnější plášť a rozvod elektřiny)  

  farnost proinvestovala     2 105 000, - Kč 

   Ministerstvo kultury ČR     41 887 000, - Kč 

  Celkem      43 992 000,- Kč 

Kostel P. Marie Na Náměti (plášť věže) 

  farnost      1 360 431, - Kč 

  Ministerstvo kultury ČR    1 500 000, - Kč 

  Středočeský kraj     257 000, - Kč 

  Celkem      3 135 431, - Kč 

Kostel Všech svatých 

  farnost       705 000, - Kč 

  Ministerstvo kultury ČR    520 000,- Kč 

  Město Kutná Hora     350 000, - Kč 

  Celkem       1 575 264,- Kč 

 

Církev tedy vložila do opravy těchto památek celkem   4 170 695, - Kč 

 

Výdaje na opravy kostelů v roce 2008 

Na chrámu sv. Barbory a na kostele Matky Boží se rekonstruoval vnější plášť, v kostele 

Všech svatých se opravoval interiér. Připravovala se projektová dokumentace na farní kostel 

sv. Jakuba vzhledem ke špatnému stavu střechy a statiky na jižní straně. 

 Žádost o dotaci na opravu interiéru chrámu sv. Barbory z fondů Evropské unie nebyla 

podána kvůli vysokému finančnímu podílu farnosti. 

 Celkem se proinvestovalo 35 285 000, - Kč, z prostředků farnosti to byl 1 900 000, - 

Kč. Ministerstvo kultury ČR dodalo 33 000 000, - Kč, Středočeský kraj 205 000, - Kč a město 

Kutná Hora 180 000, - Kč.  

 

Sbírky v roce 2008 

 Na potřeby farnosti bylo vybráno 330 000, - Kč, dalších 105 000, - Kč bylo odesláno 

na potřeby diecéze (např. svatopetrský haléř, misie, církevní školství, plošné pojištění apod.). 

 

Vnitřní život farnosti 

 

Duchovní obnovy: 

 7. a 8. března (pátek, sobota) 2008 se konala v prostorách církevního gymnázia postní 

duchovní obnova, kterou vedl P. Jan Linhart. Zamyšlení exercitátora se týkala smyslu 

postu, přiznání hříchu a odpuštění, byly rovněž promítnuty diapozitivy ze Svaté země. 

Rekolekce byla zakončena mší svatou v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 

poté následovala adorace „při svíčkách“ v kostele sv. Jakuba.  
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 Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Miloslav Fiala, OPraem, proběhla 

v sobotu odpoledne 13. prosince rovněž v prostorách gymnázia.  P. Fiala také pronesl kázání 

na nedělní mši svaté. 

 

Farní den: 

Konal se v neděli o Letnicích 11. května 2008, předcházela mu sobotní vigilie v kostele 

Nejsvětější Trojice, která se odbývala při svíčkách (kostel nemá elektřinu), což působilo 

velmi impozantně.  Po nedělní mši svaté v kostele sv. Jakuba následoval program – především 

hudební - na klášterní zahradě, spojený s bohatým pohoštěním. Oficiální část programu byla 

zakončena požehnáním.  

 

Poutní zájezdy:  

 Poslední listopadovou sobotu roku 2007 se kutnohorští, bykáňští a křesetičtí farníci 

zúčastnili vikariátní pouti do Libice n. Cidlinou. Následně byli přijati Mons. Vladimírem 

Hronkem v poděbradském farním kostele Povýšení svatého kříže. 

 V sobotu 13. srpna 2008 se uskutečnila farní pouť do Zruče n. Sáz., Hrádku u 

Vlašimi a do kláštera v Sázavě.  

 11. října se kutnohorští farníci zúčastnili farní pouti do katedrály Svatého Ducha 

v Hradci Králové a na zámek Kuks. 

 Také v roce 2008 - koncem listopadu - se konala vikariátní pouť do Libice n. 

Cidlinou. 
 

Poutní slavnosti: 

 Poutní slavnost u sv. Jakuba se konala 25. července. Po večerní mši svaté následoval 

koncert „Musica da Chiesa“, provedený P. Jaroslavem Konečným a p. Tomášem Najbrtem. 

Oba účinkující představili historické hudební nástroje – cca 40, zahráli na ně, zazpívali a své 

vystoupení doprovázeli mluveným slovem. 

 Poutní slavnost u sv. Barbory se konala ve čtvrtek večer 4. prosince a připomnělo se 

při ní 620. výročí založení katedrály. V souvislosti s tímto výročím přijal pozvání apoštolský 

nuncius arcibiskup Diego Causero, který byl také hlavním celebrantem pontifikální mše 

svaté a pronesl homilii, koncelebrovali biskup Dominik Duka a řada kněží. (Text homilie je 

otištěn ve Zpravodaji č. 1/2009). 

 Odpoledne téhož dne besedoval p. nuncius v církevním gymnáziu se studenty vyšších 

ročníků. Besedy se zúčastnila i část veřejnost z řad farníků. 

 

Pravidelné aktivity během roku: 

 Konaly se obvykle ve čtrnáctidenních cyklech s přestávkou o prázdninách. Byly to 

biblické hodiny - středy na gymnáziu, setkávání seniorů - čtvrtky na arciděkanství, 

modlitby matek – u sester voršilek nebo v kostele NSP, večery mladých – pátky po mši sv. 

na gymnáziu nebo na arciděkanství a setkávání maminek s dětmi jednou týdně v klášteře.  

 V klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce P. Ježíše byly každé první a třetí úterý 

v měsíci dětské mše svaté. Pravidelné schůzky ministrantů začaly v září 2008. 

 

Ostatní: 

 V postě se v pátek a v neděli konaly před večerní mší svatou pobožnosti křížové 

cesty. 

 O Velikonocích na Zelený čtvrtek se při mši svaté nově zavedl obřad mytí nohou a 

na Bílou sobotu začala vigilie svěcením ohně vně kostela. 

 Od května 2008 má kutnohorská farnost své webové stránky www.khfarnost.cz. 
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 V létě 2008 byl pro bohoslužebné účely (a o víkendech též pro účely cestovního 

ruchu) zpřístupněn kostel P. Marie Na Náměti, který byl v důsledku oprav od roku 2004 

uzavřen. V opravách vně kostela se pokračovalo.  

 V polovině září byl zprovozněn hřbitovní kostel Všech svatých po měsíc trvající 

rekonstrukci interiéru.  

 Od března 2008 měly děti možnost odcházet při nedělních mších sv. u sv. Jakuba před 

kázáním do sakristie, kde pro ně byl připraven vlastní program. 

 

Vyučování náboženství 

  

Náboženství se vyučovalo na církevním gymnáziu, kam docházeli i žáci z ostatních škol 

(převážně z 1. stupně). Jak gymnazisté, tak i tito žáci byli rozřazeni do několika skupin podle 

věku. Vyučujícími byli sestry voršilky, arciděkan P. Uhlíř, P. Pavel Tobek, Mgr. Josef Poživil 

a po svém příchodu do Kutné Hory také jáhen Pavel Jäger. 

 

Mládež 

 

Již zmiňované večery mladých se konaly každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci. Od září se 

mládež začala scházet ve dvou skupinách – mladší (cca do 15 let) a starší. 

 15. března, v sobotu před Květnou nedělí, proběhlo v Hradci Králové diecézní setkání 

mládeže s otcem biskupem. Ústředním mottem setkání bylo „Dostanete sílu Ducha svatého, 

který na vás sestoupí, a budete mými svědky“. 

 12. dubna se kutnohorští ministranti zúčastnili diecézního setkání ministrantů v Ústí 

n. Orlicí. 

 17. května se uskutečnilo setkání dětí od pěti do patnácti let s biskupem Dominikem 

Dukou v Hradci Králové.  

  Ve dnech 18. až 20. července se konalo na Velehradě setkání české a slovenské 

mládeže – ACTIV8. Předcházela mu akce MOZAIKA, což byla finanční podpora formou 

zakupovaných kartiček, z nichž se následně sestavovala mozaika. Jednotlivé kartičky byly 

v hodnotě 50,- Kč. Část kutnohorské mládeže putovala na Velehrad pěšky, vyrazili týden 

předem.  

 Od 17. října byl pro děti uspořádán třídenní pobyt v klášteře školských sester 

v Hoješíně s duchovním programem a hrami. 

 Mládežnická kapela KuKuKaKa, která vznikla v létě 2007, uspořádala od té doby 

řadu menších i větších vystoupení. Patří k nim např. velikonoční a vánoční koncert kostele sv. 

Jakuba.  

 V sobotu 24. dubna se v rámci Týdne modliteb za mládež konal na klášterní zahradě 

první ročník hudebního festivalu KLÁŠTERFEST, na němž získaly možnost vystupovat 

křesťanské kapely. Z Kutné Hory to byly Studená sprcha, Houby s Woctem a KuKuKaKa.  

 

Ostatní 

 

Ve dnech 27. až 30. listopadu se v refektáři voršilského kláštera konal pod názvem „Bridelius 

a Kutná Hora“ odborný seminář, věnovaný osobě a dílu básníka Bedřicha Bridela, člena 

jezuitského řádu, jehož se účastnila odborná veřejnost a církevní činitelé. 28. 11. večer bylo 

za Bedřicha Bridela i ostatní členy jezuitského řádu slouženo rekviem. Mši svatou celebrovali 
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biskup Dominik Duka a provinciál jezuitského řádu František Hylmar, SJ, který také pronesl 

homilii.  

 Na Štědrý den dopoledne proběhlo na náměstí u vánočního stromu ekumenické 

setkání představitelů křesťanských církví a zájemcům bylo předáno betlémské světlo. 

S projevem vystoupil P. Jan Uhlíř. 

 

S farností mají souvislost i dvě instituce, jejich zřizovatelem je církev – oblastní charita a 

církevní gymnázium. 

 

Oblastní charita, která každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku, vybrala počátkem ledna 2008 

54 700, - Kč. Peníze použila na zřízení denního centra pro seniory a jako příspěvek na 

pořízení auta pro pečovatelskou službu. 

 11. června proběhl ve všech střediscích charity „den otevřených dveří“. Návštěvníci 

měli možnost seznámit se s činností středisek a se službami, které poskytují. Ve stejný den 

vysvětil P. Uhlíř prostory nově založeného střediska rané péče. 

 

Na církevním gymnáziu bylo 1. září 2008 vzpomenuto 15. výročí založení školy. Konaly se 

celodenní oslavy, odpoledne byla v klášterním kostele sloužena mše svatá, jíž předsedal 

profesor Petr Piťha, bývalý ministr školství. Přítomen byl rovněž biskup Dominik Duka, který 

zároveň vysvětil nové prostory školy ve druhém patře budovy kláštera. Byla také uspořádána 

výstava výtvarných prací studentů a večer studenti gymnázia sehrál v Tylově divadle hru R. 

Bradforda „Černošský Pán Bůh a páni izraelité“. 

 

Komplementární prameny 

 

Zpravodaj farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín, rok 2008 (6 čísel) 

Zpravodaj č. 1/2009  

 

Kronika města Kutné Hory 2008 – oddíl církve (autor Mgr. Lukáš Provaz) 

 

Oblastní charita Kutná Hora – výroční zpráva za rok 2008 

 

Církevní gymnázium sv. Voršily - výroční zpráva za rok 2007/2008 

     - výroční zpráva za rok 2008/2009 

Almanach Církevního gymnázia sv. Voršily 1993-20080 
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ROK 2009 
 

Personálie 

 

V květnu přišel do kutnohorské farnosti nový varhaník - Mgr. Michal Hanuš, narozený 

v roce 1980 ve Vrchlabí. Absolvoval gymnázium tamtéž, studoval na konzervatoři 

v Pardubicích (ve třídě doc. Václava Rabase). Poté následovalo studium na AMU v Praze – 

obor varhany u prof. Jana Hory. V roce 2007 se stal bakalářem a absolvoval roční stáž 

v norském Oslu, kde se specializoval rovněž na varhany – oddělení chrámové hudby. V Kutné 

Hoře obnovil chrámový sbor. (Rozhovor s ním je ve Zpravodaji farností Kutná Hora, Bykáň a 

Třebonín č. 1/2009). 

 

27. června přijal z rukou biskupa Dominika Duky kněžské svěcení Pavel Jäger. První mši 

svatou v Kutné Hoře, po níž uděloval novokněžské požehnání, sloužil 12. července. Primiční 

mši svatou celebroval o týden dříve doma v Žamberku. 

 

K 1. září byl P. Pavel Tobek, dosavadní kutnohorský kaplan, přeložen do farnosti Sedlec jako 

její správce (nadále zůstal spirituálem na církevním gymnáziu). Zároveň byl k tomuto datu 

ustanoven vikářem pro kutnohorsko poděbradský vikariát, čímž vystřídal Mons. Vladimíra 

Hronka. 

 

Statistika 

 

Ve farnosti se v roce 2009 uskutečnilo 27 křtů, 10 sňatků a 17 pohřbů. 

 

19. dubna proběhlo sčítání věřících. Na bohoslužbách bylo v tuto neděli přítomno 394 

věřících, z toho 47 dětí do osmnácti let. 

 

Opravy kostelů a církevních objektů 

Chrám sv. Barbory opravoval se vnější plášť na severní straně (proinvestováno  

   20 000 000, - Kč) 

Kostel sv. Jakuba bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu střechy a 

   statické zajištění a byla podána žádost o dotace ze státních zdrojů  

   na Ministerstvo kultury ČR a na Středočeský kraj; žádost o dotaci  

   z fondů Evropské unie nebyla podána z důvodu změněných a 

   znevýhodněných podmínek; 

   byla provedena oprava střechy kostela (291 000, - Kč) a z věže 

   byly odstraněny zvětralé kameny (225 000, -Kč)  

Kostel P. Marie Na Náměti opravoval se vnější plášť (celková hodnota 2 100 000, - Kč) 

Kostel Všech svatých byla dokončena oprava interiéru a provedeny vnější úpravy –

    odvodnění apod. (200 000, - Kč) 

Budova arciděkanství opravovalo se severní křídlo, tj. část střechy, komíny a římsa  

    (650 000,- Kč) 

 

Celkově bylo proinvestováno    25 000 000, - Kč. 

Příspěvek z Ministerstva kultury ČR činil  21 900 000, - Kč 

Příspěvek od Středočeského kraje   470 000,- Kč 
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Příspěvek od Města Kutná Hora   300 000, - Kč 

Farnost na opravy vydala celkem přes   2 300 000, - Kč 

 

Vnitřní život farnosti 

  

Návštěva Svatého otce: 

 V neděli 19. dubna byl přečten pastýřský list českých a moravských biskupů, kterým 

se návštěva papeže Benedikta XVI. ohlašovala na konec září 2009. 

 Farnost se pak zúčastnila mše sv. se Svatým otce ve Staré Boleslavi 28. září. Bylo 

příjemným zjištěním, že jedním z moderátorů byl náš farník Karel Macek ml. 

 

Duchovní obnovy: 

V roce 2009 jich bylo uspořádáno několik: 

 Ve dnech 13. až 15. února se konala duchovní obnova mužů v Jeníkově u Hlinska za 

vedení P. Jana Uhlíře. Mše svaté se střídaly s přednáškami, rozjímáním a diskusí. Pro 

zpestření programu absolvovali muži také túru na běžkách. 

 Postní duchovní obnova pro farnost proběhla v sobotu odpoledne 28. února na 

církevním gymnáziu. Vedl ji P. Zdeněk Kubeš a byla zakončena křížovou cestou a mší sv. 

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. 

 V Jeníkově u Hlinska vedl P. Pavel Tobek ve dnech 5. až. 7. března duchovní obnovu 

pro mládež. Mše svaté, přednášky, rozjímání a křížovou cestu doplnila celonoční adorace. 

 Rekolekce pro dívky od dvanácti let se uskutečnila mezi 27. a 29. březnem u sester 

voršilek, které byly jejími pořadateli. V sobotu 28. 3. byl hostem generální vikář pro mládež 

P. Karel Moravec z Hradce Králové.   

 23. května pořádaly sestry voršilky duchovní obnovu pro rodiče. 

 V listopadu proběhla víkendová duchovní obnova pro mládež. 

 V sobotu 12. prosince se konala na církevním gymnáziu celodenní farní duchovní 

obnova, kterou vedl P. Antonín Krasucki z Řádu kazatelů. Byla, tak jak je to obvyklé, 

zakončena mší svatou.  

 

Farní den, spojený s 15. výročím založení oblastní charity, se v roce 2009 konal o Letnicích 

v neděli 31. května. 

 

Poutní zájezdy: 

 3. května byla uspořádána v rámci roku svatého Pavla pouť do čáslavského kostela, 

který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Část kutnohorských poutníků absolvovala cestu pěšky. 

Byla sloužena mše svatá a poutníci mohli (za obvyklých podmínek) získat plnomocné 

odpustky.  

 V neděli 17. května, v den 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana, se putovalo do 

Paběnic, které byly jedním z míst jeho internace. Nuceně zde pobýval v letech 1957-1963. 

V místním kostelíku sloužil P. Jan Uhlíř mši svatou, poté následoval průvod ke kapličce 

v blízkosti tzv. Viktorovy vily a P. Uhlíř kapličku vysvětil. Na závěr hezkého slunného 

odpoledne si přítomní mohli prohlédnout zmíněnou vilu, v níž byl p. kardinál Beran 

internován, vyslechnout zajímavou přednášku o jeho životě a zhlédnout film.  

 Na slavnost Nanebevzetí P. Marie 15. srpna  byla uspořádána diecézní pouť do 

Králík. 

 V úterý 18. srpna vyjeli kutnohorští, bykáňští a třebonínští farníci autobusem na 

Vysočinu. Prohlédli si nový moderní kostel ve Slavkovicích, který je zasvěcen Božímu 

milosrdenství, zúčastnili se zde mše svaté a následně odjeli do Žďáru n. Sáz., kde jim byl 
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v klášterní bazilice Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše poskytnut odborný výklad, stejně 

jako v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tam také svou cestu zakončili. 

 

Poutní slavnosti: 

Konaly se o svátcích světců, kterým jsou zdejší kostely zasvěceny.  

 V sobotu 25. července to byla poutní slavnost u svatého Jakuba - při mši svaté byly 

vzpomenuty 65. narozeniny Mons. Vladimíra Hronka a 35. narozeniny P. Jana Uhlíře (oba je 

slaví 17. července). 

 V sobotu 15. srpna o Nanebevzetí P. Marie se konala poutní slavnost v kostele Matky 

Boží Na Náměti a v pátek 4. prosince o svátku sv. Barbory poutní slavnost ve 

svatobarborském chrámu. 

 

Pravidelné aktivity: 

V pátek odpoledne se v klášteře sester voršilek scházely maminky s dětmi, jednou za čtrnáct 

dní (ve středu) vedl P. Tobek na církevním gymnáziu biblické hodiny, od jara 2009 probíhala 

ob jednu středu na arciděkanství setkání nad katechismem, což byla záležitost P. Pavla 

Jägera, každé druhé úterý se v klášteře konaly modlitby matek a jednou za čtrnáct dní ve 

čtvrtek se na arciděkanství scházeli senioři. 

 

Ostatní: 

 Na arciděkanství byly stanoveny úřední hodiny, a to ve středu od 16:00 do 17:00 a ve 

čtvrtek od 8:00 do 9:30. 

 Na Popeleční středu 25. února se konala celodenní adorace v klášterním kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně. V postě se věřící před večerní mší sv. v pátek a v neděli modlili 

křížovou cestu. Vigilie na Bílou sobotu začala posvěcením ohně a zapálením svící před 

kostelem a při obřadech bylo pokřtěno pět katechumenů. 

 V dubnu si farníci připomněli 60. narozeniny otce biskupa Josefa Kajneka, zdejšího 

rodáka (rozhovor s ním je ve Zpravodaji č. 3/2009). 

 Bylo oznámeno zamýšlené biřmování v roce 2010 a začalo se s jeho přípravou. 

 P. Uhlíř spolu s pastorační radou zahájil přípravy na oslavy 600 let potvrzení 

kutnohorské farnosti. Začalo se s plánováním akcí a byla vypsána soutěž na logo – zvítězil 

návrh Cyrila Malíka.  

 Byly rovněž vyhlášeny volby do pastorační rady na rok 2010. Farníci byli vyzváni, 

aby do 10. 1. 2010 podali návrhy na její členy. 

 11. prosince se při mši svaté v Číhošti připomněly tzv. „číhošťské události“, ke 

kterým došlo před šedesáti lety a které vyvrcholily mučednickou smrtí tamního duchovního P. 

Josefa Toufara. Mši sv. celebroval biskup Dominik Duka, který pronesl kázání 

s připomenutím nejen oněch událostí, ale i s hodnocením současného postavení církve. 

Z Kutné Hory se zúčastnilo asi 15 lidí. 

 Ke konci roku 2009 se uskutečnila změna ve vnitřní dispozici kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně.  Spočívala v tom, že bylo zvoleno kruhové uspořádání, obětní stůl byl 

nainstalován doprostřed kostelní lodi. Z dění v kostele byl zcela vyloučen presbytář. 

Uspořádání mělo své příznivce ale i odpůrce, jejichž argumenty spočívaly především ve velké 

nepraktičnosti (sezení, možnost pokleknutí apod.). Po čase bylo uspořádání navráceno do 

původního stavu. 

 

Vyučování náboženství bylo stejně jako v minulém roce soustředěno do církevního 

gymnázia, kam docházeli i žáci z jiných škol.  Byli rozděleni do oddělení podle věkových 

skupin. Vyučovali P. Pavel Tobek. Mgr. Josef Poživil, P. Pavel Jäger a sestry voršilky – 

Marie Anna, Anežka a Benedikta. 
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Mládež 

 

 22. února se na církevním gymnáziu konal dětský karneval. 

 Počátkem března byla pod vedením P. Tobka uspořádána výše zmíněná duchovní 

obnova pro mládež v Jeníkově u Hlinska. 

 V Hradci Králové se diecézního setkání mládeže 4. dubna zúčastnili i zástupci 

kutnohorské mládeže.  

 Velká mládežnická akce se uskutečnila přímo v Kutné Hoře od 24. do 26. dubna. Šlo o 

diecézní setkání ministrantů, které se koná jednou za tři roky. V Kutné Hoře se konalo 

vůbec poprvé. V pátek ministranty přivítal biskup Dominik Duka, v sobotu byl hostem 

generální vikář P. Tomáš Holub, který také sloužil mši svatou na zahradě kláštera, a v neděli 

se konal průvod bíle oblečených ministrantů od děkanství do chrámu sv. Barbory, kde mši 

svatou celebroval biskup Josef Kajnek. 

 V soboru 2. května se zahrada voršilského kláštera rozezněla hudbou druhého ročníku 

hudebního festivalu Klášterfestu. Vystoupily na něm - stejně jako v minulém roce -

křesťanské kapely, z Kutné Hory to byly KuKuKaKa, Studená sprcha, Houby s Woctem a 

Vocativ. Festival zahájil spirituál gymnázia P. Pavel Tobek (viz i ve Zpravodaji č./2009). 

 Ve dnech 7. až 10. května se uskutečnil víkend pro děti z náboženství v Jiřetíně. 

 Pro mládežnické i dětské akce byly hojně využity oba prázdninové měsíce, červenec a 

srpen. Konaly se tábory Slunečního kmene a Concordie, maminky s dětmi měly možnost 

trávit část dovolené v Jiřetíně. Pro mládežníky byly zábavné a hodně dobrodružné dva týdny 

na vodě, sjížděli řeku Otavu. Při jejich sportovním vyžití je navštívili P. Jan Uhlíř a P. Pavel 

Tobek. V posledním prázdninovém týdnu zorganizoval P. Jan Uhlíř pro mládež výlet na 

kolech – „cykločundr“. Třináct hochů bylo ubytováno na faře v Novém Městě n. Metují, 

odkud každý den vyjížděli na cyklistické túry. Zažili také nečekanou ale o to příjemnější 

návštěvu biskupa Dominika Duky. 

 Zajímavé vikariátní setkání, tentokrát rozšířené o mládež z Havlíčkobrodska, se 

konalo 31. října. Hostem, který poskytl duchovní náplň - „slovíčko na den“ byl P. Radek 

Martínek z Pardubic. Nechyběla ani zábava a celé setkání bylo ukončeno mší svatou v kostele 

P. Marie Na Náměti. 

 Rovněž v říjnu se konal víkend pro děti třetích až pátých tříd v Uhlířských 

Janovicích. 

 Na závěr občanského roku strávila starší mládež Silvestra na faře v Liberku, jako 

obyčejně se zábavným i duchovním programem. 

 Připomeňme ještě veřejná vystoupení KuKuKaKy, především velikonoční a vánoční 

koncerty v kostele sv. Jakuba.  

 

Ostatní 

 

 V sobotu 1. dubna se v rámci celonárodního čtení bible četly vybrané pasáže 

z Nového zákona také v Kutné Hoře, před Tylovým divadlem. Jedním z předčítajících byl P. 

Pavel Jäger. 

 V květnu byla založena tělovýchovná organizace Orel. Tato organizace, která staví 

svou činnost na křesťanských hodnotách, oslavila v roce 2009 sté výročí svého založení. U 

zrodu kutnohorského Orla stáli manželé Štípkovi. 

 V září a říjnu byla v Českém hornickém muzeu na Hrádku uspořádána výstava, jíž 

bylo připomenuto vydání nejstarší kutnohorské knihy – Kutnohorské bible Martina 

z Tišnova. Na výstavě měli spoluúčast také naši kněží – P. Jan Uhlíř a P. Pavel Jäger. 
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 Na svátek sv. Barbory, patronky města, byl na náměstí rozsvícen vánoční strom, pod 

ním byl živý betlém. Projev přednesl P. Jan Uhlíř, který pak večer celebroval v chrámu sv. 

Barbory slavnostní mši svatou.  

 Na Štědrý den se konalo u vánočního stromu ekumenické setkání a bylo zde 

k dispozici betlémské světlo. 

 Z dalších záležitostí si zaslouží připomínku velkorysý dar dr. P. Jana Maříka, který 

věnoval 100 000,- Kč na opravu sochy sv. Barbory. Socha byla vyzvednuta ze svého 

provizorního umístění v parčíku na Žižkově a po rekonstrukci dána na původní místo na 

Komenského náměstí. 

 

Oblastní charita  

 

V roce 2009 uplynulo od založení oblastní charity (resp. farní charity v Kutné Hoře, do níž 

byla později zahrnuta farní charita v Čáslavi) patnáct let, což bylo vzpomenuto i na farním 

dnu. Z více než skromných počátků se rozrostla v rozvětvenou a dobře fungující organizaci. 

 Na Tříkrálové sbírce počátkem ledna se vybralo 73 488,- Kč. Peníze byly použity na 

dostavbu klubu Atrium pro staré a nemocné občany. 

 Na oblasti postižené povodněmi vybrala charita v našem městě 21 520,- Kč. 

 

Církevní gymnázium 

 

Hlavní změna spočívala ve výměně osoby ředitele. Ke 30. dubnu 2009 rezignoval na místo 

ředitele Mgr. Jiří Vojáček a přešel jako ředitel na církevní gymnázium do Hradce Králové. 

Jeho nástupkyní se stala dosavadní zástupkyně ředitele PhDr. Stanislava Lisková. 

 Na den sv. Voršily 21. 10. přivítalo církevní gymnázium na pozvání sester voršilek 

litoměřického biskupa Jana Baxanta.  V klášterním kostele sloužil mši svatou a besedoval se 

studenty tří posledních ročníků gymnázia. 

 

Komplementární prameny  

 

Zpravodaj farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín, rok 2009 (5 čísel) 

Zpravodaj č. 1/2010 

 

Kronika města Kutné Hory 2009 – oddíl církve (autor Mgr. Lukáš Provaz)  

 

Oblastní charita Kutná Hora – výroční zpráva za rok 2009 

 

Církevní gymnázium sv. Voršily - výroční zpráva za rok 2008/2009 

     - výroční zpráva za rok 2009/2010 
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ROK 2010 
 

Personálie 

 

K 1. srpnu odešel z naší farnosti po dvouletém působení kaplan P. Pavel Jäger na nové 

působiště do Nového Města n. Metují. Arciděkanovi P. Uhlířovi nadále vypomáhali dva kněží 

žijící ve farnosti – Mons. Josef Tajchl a JUDr P. Jan Mařík. 

 

7. února byla ustavena pastorační rada s mandátem opět na dva roky. Jejími členy se stali:  

kněží: Jan Uhlíř a Pavel Jäger, 

zvolení členové: ing. Jan Erhardt, Anna Hylská, František Malík, Pavel Štorek, ing. Marie 

Štorková, 

delegovaní členové: ing. Josef Poživil (za církevní gymnázium) a RNDr. Robert Otruba (za 

oblastní charitu)  

arciděkanem Uhlířem byli jmenováni ing. Ludmila Nováková, Mgr. Alena Pazderová a 

Monika Trdličková. 

 

Statistika 

 

Ve farnosti bylo 21 křtů, 15 svateb a 19 pohřbů. 

 

Opravy kostelů a církevních objektů: 

 

Chrám sv. Barbory – byla dokončena oprava vnějšího opěrného systému a odstraněny 

výdřeva pilířů a lešení - celkový náklad 4,5 milionů korun  

 

Farní kostel sv. Jakuba - práce byly prováděny jednak z místních, jednak z veřejných 

finančních zdrojů: 

  - v souvislosti s opravou dláždění kolem kostela byla vybudována podzemní 

  část bleskosvodu v hodnotě cca 440 tisíc Kč 

 - probíhala stavebně velmi náročná oprava střechy a krovů (započalo se severní 

 lodí): celkem byly prostavěny 2 miliony 273 tisíc korun. Na této částce se 

 podílelo několik subjektů, v prvé řadě Ministerstvo kultury ČR, které akci 

 zařadilo do svého Programu záchrany architektonického dědictví (1,6 milionů 

 korun), Město Kutná Hora přispělo 150 tisíci korunami. Farnost akci dotovala 

 523 tisíci korunami a zhruba 345 tisíc korun činila sbírka, která probíhala pod 

 název kup břidlici, zachráníš střechu. 

 

Kostel Matky Boží Na Náměti – byla dokončena oprava vnějšího pláště, celková hodnota 

činila jeden milion korun. Na opravě se podílely opět ministerstvo kultury (460 tisíc Kč), 

Město Kutná Hora z fondu regenerace (400 tisíc Kč) a farnost (200 tisíc Kč). 

 

Budova arciděkanství - v severním křídle byla vyměněna okna, byl omítnut štít a provedeny 

na něm kamenické a restaurátorské práce, byla opravena část střechy a krovů. Celkem byl 

proinvestován 1 177 tisíc korun (z toho 830 tisíci korun přispělo ministerstvo kultury, 100 

tisíc korunami Město Kutná Hora a podíl arciděkanství činil 247 tisíc korun). 
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Vnitřní život farnosti 

 

OSLAVY 600 LET FARNOSTI: 
 

Nejdůležitější událostí v životě farnosti v roce 2010 byly bezesporu oslavy 600 let trvání 

farnosti u sv. Jakuba. Připomínaly výročí vydání významného dokumentu – papežské buly 

vzdoropapeže Jana XXIII. 20. července 1410 v italském městě Bologni. Tato papežská bula 

byla vydána na podnět českého biskupa Konráda z Vechty a stvrzovala v podstatě již 

existující stav – totiž že kostel sv. Jakuba (tehdy ještě Panny Marie) je de facto kostelem 

farním a centrem farnosti. Právní vymezení obvodu probíhalo zároveň v souvislosti 

s vymezením obvodu a jurisdikce kostela sv. Barbory (tehdy Těla Kristova). 

 

Oslavy měly jednak připomenout dějinné události, jednak přispět ke stmelení současné 

farnosti. Pro jejich přípravu byly ustaveny dvě pracovní skupiny – odborná historická a farní 

pro organizační zajišťování. Bylo vytvořeno logo (autor Cyril Malík) a byly spojeny s řadou 

doprovodných akcí, respektive se řada akcí vztahovala právě k tomuto výročí.  

 

V prvé řadě to byl cyklus koncertů. Prvním bylo provedení Velikonoční symfonie č. 1 Louise 

Vierna pro varhany, kterého se výborně zhostil náš varhaník p. Michal Hanuš (4. dubna). 

V pátek 30. dubna se uskutečnila kostelní noc pod názvem „slet varhaníků“, kdy varhanní 

hudba zněla současně ve všech kutnohorských kostelech. Na varhany hráli profesionální 

varhaníci a hudbu doplňoval zpěv a recitace. 23. května se na zakončení farního dne konal 

svatodušní koncert – na varhany hrál opět Michal Hanuš a zpěvem přispěla sopranistka Eva 

Štruplová (kutnohorská rodačka a bývalá farnice). V předvečer svátku svatého Jakuba (25. 

července) zazněl ve farním kostele svatojakubský koncert a 26. září se konal koncert 

svatováclavský. Mimo tyto akce si zájemci mohli vyslechnout varhanní hru ve farním kostele 

v rámci „týdne obnovy varhan“ (10. až 15. srpna denně od 14 hodin). Do hudebního okruhu 

spojeného s oslavami patří také setkání bývalých členů kostelního pěveckého sboru, kteří 

zpívali pod vedením tehdejšího kutnohorského varhaníka Jakuba Horáka (uskutečnilo se 6. 

dubna na arciděkanství). 

 

Další součásti oslav šesti set let farnosti byly přednášky. První byla přednáška P. Jaroslava 

Mikeše, člena salesiánského řádu, která se uskutečnila na církevním gymnáziu 21. února. P. 

Mikeš poutavě vyprávěl o své třítýdenní cestě do afrických zemí, kde salesiáni působí 

(Jihoafrická republika, Lesotho, Zimbabwe, Kongo). Své povídání doprovázel promítáním 

obrázků. Sál v prvním patře arciděkanství poskytl prostor pro tři následující přednášky: 

v první (27. dubna) seznamoval prof. Jan Royt přítomné s uměleckou tvorbou v období české 

reformace - přednáška nesla název „Kutná Hora a utrakvismus“. 11. května přiblížil ředitel 

kutnohorského okresního archivu Mgr. Vojtěch Vaněk přítomným církevní dějiny Kutné 

Hory ve středověku a 15. června poskytl dr. Aleš Pospíšil informace o historii a stavebním 

vývoji budovy arciděkanství. Přednášky pak pokračovaly i na podzim – 7. září promluvil 

v muzeu na Hrádku PhDr. P. Radek Martínek z Pardubic na téma zapomenutá krása – 

vyšívaná roucha kutnohorských kostelů, a 5. října se uskutečnila přednáška prof. Jiřího 

Kuthana s názvem „Kutnohorské kostely v době jagellonské“ 

 

Vlastní oslavy byly naplánovány na poslední červencový víkend a probíhaly pod názvem 

„Oslava svatého Jakuba“. Po oba dny (v sobotu po celý den a v neděli dopoledne) byly 

k prohlídce zpřístupněny farní kostel a budova arciděkanství včetně podzemních prostor. 

V sále v prvním patře byla uspořádána malá výstavka bohoslužebných předmětů, rouch a 

knih. V kostele sv. Jakuba poskytoval odborný výklad dr. Aleš Pospíšil. Na chodbě v přízemí 
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arciděkanství bylo k dispozici bohaté občerstvení a před budovou bylo zorganizováno 

„odpoledne pod lípou“ s programem zejména pro děti (to se však pro nepřízeň počasí 

přesunulo do kostela). Sobotní program byl zakončen varhanním koncertem profesora Karla 

Paukerta, který do České republiky zavítal z USA.  

 Nedělní slavnostní mši svatou celebroval prof. P. Petr Piťha, bývalý ministr školství, 

který zároveň pronesl homilii. Za zlatý hřeb oslav lze považovat jeho přednášku na téma 

„Středověk měl svaté – nám chybí vzory“, kterou proslovil v neděli odpoledne v muzeu 

stříbra na Hrádku. Tamtéž měli návštěvníci možnost shlédnout dvě výstavy, které připravili 

muzejní pracovníci, a to „600 let farnosti“ a „Neznámí světci Kutnohorska“. V jezuitské 

koleji byly zpřístupněny zvony - při prohlídce podával odborný výklad Mgr. Petr Vácha. Pro 

děti bylo před budovou arciděkanství uspořádáno loutkové divadlo Víti Marčíka. Nedělní 

odpoledne bylo zakončeno nešporami v kostele sv. Jakuba a pěveckým koncertem. 

 

Představitelé farnosti přišli v roce oslav šestistého výročí také s projektem „Kup břidlici, 

zachráníš střechu“. Šlo v podstatě o dlouhodobou finanční sbírku, uspořádanou na podporu 

opravy střechy kostela sv. Jakuba. Pro přispěvatele byly zhotoveny malé sáčky s úlomkem 

břidlice a logem oslav, každý v hodnotě 200,- korun. Projekt přinesl svůj výsledek, vybralo se 

345 000,- Kč.  Zároveň byla tato sbírka prodloužena do roku 2011. 

 

Na rok oslav byly také naplánovány lidové misie, které v Kutné Hoře probíhaly naposled 

v roce 1946. Uskutečnily se v týdnu od 5. do 14. listopadu, misionáři byli dva slovenští 

vincentini – P. Stanislav Bindas, CM (Congregatio missionis) a P. Lubomír Konfederák, CM. 

Druhý ze jmenovaných se ve farnosti představil již v neděli 30. května při mši svaté a zhruba 

nastínil program misií. V sobotu 9. října znovu zavítal do Kutné Hory a po mši sv. uspořádal 

besedu na arciděkanství, při které promítal fotografie z misií v jiných farnostech. V  průběhu 

misií se denně konaly obvykle dvě mše svaté s kázáními, dále katecheze pro ženy, muže, 

rodiny, všeobecné katecheze, návštěva nemocných, ze škol pouze návštěva církevního 

gymnázia a na závěr večerní křížová cesta městem. Na dobu svého pobytu v Kutné Hoře měli 

misionáři k dispozici klíče od farního kostela, které jim symbolicky předal p. arciděkan.  Na 

misijní činnost vincentinů byla mezi farníky uspořádána sbírka, která vynesla přes devět tisíc 

korun. Hodnocení průběhu misií mezi farníky bylo následně poněkud rozporuplné – od 

jednoznačně kladného přes jejich průměrnou kvalitu až po záporné. 

 

V roce 2010 byly v naší farnosti spolu s farností Sedlec uspořádány kurzy křesťanské víry – 

tzv. Kurzy Alfa.  Jejich průběh rovněž nebyl hodnocen jednoznačně. Konaly se od září po 

dobu deseti týdnů v prostorách církevního gymnázia vždy v neděli večer a byly zakončeny 

jednodenním pobytem v Uhlířských Janovicích. Program spočíval ve společné večeři, po ní 

následoval krátký hudební program, hlavním bodem byla přednáška amerického 

protestantského pastora, která byla přítomným promítána. Přednáška, v originále v anglickém 

jazyce, byla pochopitelně převedena do češtiny. Po ní se přítomní rozešli do několika 

diskusních skupinek vedených moderátory.  

 

Oslavy byly oficiálně završeny poutní mší svatou v chrámu sv. Barbory, kterou 4. prosince 

celebroval královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek. 

 

Farní den se konal v neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého (23. května). Mši sv. v kostele 

sv. Jakuba celebroval Mons. Tomáš Holub, pak následovalo odpoledne na klášterní zahradě a 

v přízemí kláštera s hudebním a divadelním programem a hrami pro děti. Závěr dne patřil 

koncertu varhaníka Michala Hanuše a sopranistky Evy Štruplové v kostele sv. Jakuba. 
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Duchovní obnovy: 

 

O prvním postním víkendu se v Hlinsku u Jeníkova konala postní duchovní obnova pro 

mládež, kterou vedl P. Pavel Tobek za účasti asi dvaceti mladých lidí. Tématem bylo 

především sedm hlavních hříchů. 

 Postní duchovní obnova farnosti se konala v sobotu 6. března v prostorách 

církevního gymnázia. Přednášel P. David Bouma, bývalý kutnohorský kaplan a spirituál 

zdejšího církevního gymnázia. 

 Pro ženy uspořádal arciděkan P. Jan Uhlíř duchovní obnovu ve Slavoňově u Nového 

Města n. Metují – konala se ve dnech 26. až 28. února. 

 Duchovní obnova pro muže probíhala ve dnech 12. až 14. března v Jeníkově u 

Hlinska opět pod vedením P. Jana Uhlíře.  

 Na stejném místě - v Jeníkově u Hlinska - vedl vikář a spirituál církevního gymnázia 

P. Pavel Tobek ve dnech 10. až 12. prosince duchovní obnovu pro mládež. 

 

Pravidelné aktivity: 

 

Stejně jako v předchozím roce probíhaly na  církevním gymnáziu čtrnáctidenně biblické 

hodiny vedené P. Pavlem Tobkem. Jednou měsíčně se v klášterním kostele scházely ženy 

k modlitbám matek a jednou za čtrnáct dní měli na arciděkanství schůzku senioři. Setkání 

nad katechismem, vedené P. Pavlem Jägerem se konalo pouze v první polovině roku (do 

jeho odchodu). Obvykle s jednoměsíční pravidelností se o čtvrtečních večerech od 20 hodin 

v kostele sv. Jakuba konaly adorace za obnovu farnosti. 

 

Výuka náboženství se soustředila do církevního gymnázia, kam docházeli zájemci 

z ostatních škol. Byla rozdělena do dvou kategorií podle věku dětí (1. a 2. stupeň). Vyučování 

obstarávali kněží, sestry voršilky, případně některý z vyučujících gymnázia.  

 

Ostatní:  

 

V neděli 14. března po mši sv. proběhla akce misijní koláč. Dobrovolníci - spíše ženy 

napekly množství různého pečiva, které bylo k dispozici za dobrovolný finanční obnos. 

Výtěžek byl předán českému odboru Papežského misijního díla. 

 

V neděli18. dubna byla při mši svaté u sv. Jakuba udělována svátost nemocných. Tuto 

svátost mohou přijímat nejen věřící, kteří jsou v ohrožení života, ale také nemocní, staří, lidé 

před operací apod. Zájemci o tuto svátost absolvovali krátkou přípravu spojenou s katechezí. 

Nemocné a seniory, kteří se nemohli zúčastnit mše svaté, navštívili kněží v místě jejich 

pobytu. 

 

První svaté přijímání přijaly v neděli 16. května tři děti, které předtím absolvovaly přípravu 

a svátost smíření u p. kaplana Jägera. 

 

6. června při nedělní mši svaté u sv. Jakuba uděloval biskup Mons. Josef Kajnek po třech 

letech svátost biřmování. Přijalo ji celkem 32 lidí jednak z Kutné Hory, jednak z okolních 

vesnic. Mezi konfirmanty bylo i osm chovanců z Centra u Bartoloměje, které na přijetí 

svátosti připravovali P. J. Mařík a paní dr. M. Maříková. 
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V postní době se při večerních bohoslužbách u sv. Jakuba a Matky Boží Na Náměti konaly 

křížové cesty. V květnu se konaly před večerními bohoslužbami májové pobožnosti. 

V měsíci růžencové P. Marie – říjnu – se věřící pravidelně modlili modlitbu sv. růžence.  

 

V neděli odpoledne 5. září putovali někteří kutnohorští farníci k románskému kostelu sv. 

Jakuba v obci Jakub nedaleko Kutné Hory, kde byla sloužena mše svatá. Podle možností a 

chuti se putovalo pěšky, auty nebo na kolech. 

 

Od poloviny roku 2010 byly na arciděkanství upraveny úřední hodiny – středa 8 - 9 a 16 – 

17,30, čtvrtek 9 – 10. 

 

V naší farnosti bylo laskavostí kněží a některých farníků umožněno přijímat eucharistii i 

lidem, kteří pro stáří nebo nemoc nemohou navštěvovat bohoslužby. Svaté přijímání jim při 

návštěvách doma nebo v nemocnici mohli kromě kněží podávat i pověření laici – F. Malík, 

ing. J. Erhardt, L. Svoboda a Mgr. L. Krátký, pověřené byly  rovněž i zdejší řeholní sestry. 

 

Mládež 

 

Pro mládež i menší děti byla v roce 2010 připravena řada akcí a možností vyžití. 

 

Zajímavé bylo slavení velikonočního tridua, které bylo připravené pro děti z obou farností – 

sedlecké a kutnohorské - v sedlecké katedrále. Obřady byly koncipovány tak, aby byly 

přístupné a zajímavé právě pro děti, které se jich samy mohly aktivně zúčastnit. 

 

Společenství mládeže se scházelo v pátek každých čtrnáct dní po večerní mši svaté 

v prostorách církevního gymnázia. Mladší děti (primu až kvartu nebo druhý stupeň základní 

školní docházky) vedl P. Jan Uhlíř, starší mládež P. Pavel Tobek. 

 

Děvčata a kluci ve věku od šesti let - (Concordia, Sluneční kmen) se scházely na faře 

v Sedlci ob jednu sobotu dopoledne. Jejich vedoucími z řad starší mládeže byli zejména Cyril 

Malík a Robert Mundil pro chlapce a pro dívky Katka Telecká a Klára a Anežka Cinerovy. 

 Tyto skupiny dětí si pak užívaly zejména o prázdninách. Pro chlapce ze Slunečního 

kmene byl uspořádán v blízkosti Stodu u Plzně desetidenní tábor na téma mořeplavba a 

děvčata z Concordie absolvovala týdenní „chaloupku“ na faře v Liberku u Rychnova n. 

Kněžnou, tématem byla olympiáda, tj. sportovní hry. K prázdninovým aktivitám patřil také 

„cykločundr“, kterého se zúčastnilo šestnáct chlapců se čtyřmi vedoucími a P. Janem 

Uhlířem. Základna byla v Jeníkově u Hlinska, odkud se každý den vyjíždělo. Letní tábory 

samozřejmě neobsahovaly jenom hry a zábavu, ale byly také spojeny s duchovním 

programem – mše svaté, modlitby, besedy na náboženská témata apod. 

 

Počátkem října se konal víkend pro děti ze třetích až pátých tříd v Uhlířských Janovicích. 

 

Starší mládež se věnovala, stejně jako v minulých letech, i hudební činnosti. V sobotu 

odpoledne 1. května byl na klášterní zahradě uspořádán v pořadí již třetí Klášterfest, na němž 

se svou produkcí vystoupily křesťanské hudební skupiny. Kutnohorská hudební skupina 

KuKuKaKa ještě uspořádala v sedlecké katedrále vánoční koncert.  
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Ostatní 

 

Na Bílou sobotu (3. dubna) dopoledne se před Tylovým divadlem konalo celonárodní čtení 

bible. 

 

Důležitou událostí v životě kutnohorské farnosti potažmo celé diecéze bylo rozloučení 

s dosavadním královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou, který byl 

jmenován pražským arcibiskupem. Proběhlo na Velikonoční pondělí při večerní mši svaté 

v sedlecké katedrále. Hlavním celebrantem byl Mons. Duka, koncelebrovala řada kněží (P. 

Socha, P. Holub, biskup Kajnek a další). S Mons. Dukou se rozloučily také představená řádu 

sv. Voršily S. Anežka Macková a ředitelka církevního gymnázia dr. S. Lisková. 

 

 18. května se v prostorách voršilského kláštera konal v rámci cyklu „Historie – 

učitelka života“ seminář na téma náboženství a církve v životě Kutné Hory. Za 

římskokatolickou církev vystoupil arciděkan Jan Uhlíř. Měl nesnadný úkol zhostit se 

v přiděleném čase informací o církvi, která je spjata s dějinami Kutné Hory již od jejího 

vzniku, zatímco existence dalších církví je daleko mladší, v některých případech trvá jen 

několik desetiletí.  

      

Rodinné centrum Pec otevřelo ke 4. říjnu 2010 v budově kláštera centrum denní péče pro 

děti od dvou do sedmi let. Smyslem centra, které nese název Semínka, je hlídání a vzdělávání 

dětí. 

 

Klášterní kostel Nejsvětějšího srdce P. Ježíše z roku 1901 (architekt Ohmann), který tvoří 

s klášterem jeden stavební celek, přešel v roce 2010 z vlastnictví kutnohorské farnosti do 

vlastnictví řádu sv. Voršily. 

 

Oblastní charita 

 

9. ledna 2010 se uskutečnila Tříkrálová sbírka, při které se vybralo 70 375 korun. Část byla 

použita na dobudování klubu pro seniory, část byla poskytnuta jako pomoc Haiti po přírodní 

katastrofě. Dva dny před sbírkou byl ve středisku v Trebišovské ulici uspořádán „živý 

betlém“. 

 V roce 2010 čekalo oblastní charitu několik přesunů a stěhování. Azylový dům 

„Přístav“ (v bývalém ČSAD) ukončil k 31. lednu svou činnost. Do jeho prostor se na 

přechodnou dobu přemístilo komunitní centrum Maják, které bylo do této doby v bývalém 

Tellerově cukrovaru. Sociální poradna a správní středisko, které byly až dosud rovněž 

v bývalém ČSAD, se přestěhovaly do Havířské ulice (zadní trakt kutnohorského kina). 

 Charita získala od konta“Bariéry“ sociální automobil (mikrobus) Globus, který 

využívá od léta 2010 pro potřeby svých klientů. 

Komplementární prameny 

 

Zpravodaj farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín r. 2010 (6 čísel) 

Zpravodaj č. 1/2011 

 

Kronika města Kutné Hory 2010 - oddíl církve (autor Mgr. Lukáš Provaz) 
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Oblastní charita Kutná Hora - výroční zpráva za rok 2010 

 

Církevní gymnázium sv. Voršily - výroční zpráva za rok 2009/2010 

     - výroční zpráva za rok 2010/2011 
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ROK 2011 

 

Personálie 

 

K 1. srpnu 2011 přišel do Kutné Hory nový kaplan – P. Milan Romportl, který se zároveň stal 

kaplanem pro mládež kutnohorsko-poděbradského vikariátu. P. Romportl, který se narodil v roce 

1969, byl na kněze vysvěcen v roce 2009 v Hradci Králové. (Více o něm v rozhovoru ve 

Zpravodaji farnosti č. 4/2011) 

  

Na podzim došlo k výměně sester voršilek. Kutnohorskou komunitu opustily S. Marie Anna 

(Veronika Linhartová) a S. Benedikta (Petra Králíčková) a na jejich místo přišly S. Růžena - 

Zuzana Svačinová a S. Alžběta - Lenka Ladnarová (rozhovor s nimi je otištěn ve Zpravodaji č. 

1/2012). 

 

Statistika 

 

Ve farnosti bylo 35 křtů, 12 svateb a 16 pohřbů. 

 

Opravy kostelů a církevních objektů 

 

Chrám sv. Barbory - byla dokončena oprava vnějšího pláště západního průčelí a zahájena oprava 

balkonu - celkové náklady činily 19 600 000,- korun.  

 

Farní kostel sv. Jakuba – byla provedena oprava krovů nad východní částí hlavní lodi a 

trámového roštu (demontována krytina, provedena montáž bednění a pojistné hydroizolace), byl 

opraven sanktusník včetně oplechování. Celkové náklady činily 4 756 000,- Kč (ze státního 

rozpočtu to byly 2 450 000,- Kč, z fondu regenerace Kutné Hory 640 tisíc korun, Středočeský kraj 

přispěl pěti sty tisíci korunami a podíl farnosti činil 1 166 000,-Kč). 

 Na vlastní náklady provedla farnost opravu varhan v celkové výši cca 150 tisíc korun. 

 

Kostel Matky Boží Na Náměti – byl opraven vnější plášť a zhotoveny vnitřní omítky, opravená 

část byla vymalována, bylo rekonstruováno osvětlení a ozvučení. Celkové náklady činily 1 991 

tisíc korun (ze státního rozpočtu to bylo 935 tisíc korun, z fondu regenerace Kutné Hory 300 000 

korun a farnost na opravu věnovala 256 tisíc korun). 

 

Zajištění kostela sv. Trojice proti dešti financovala farnost cca 38 000,- Kč, jednalo se o opravu 

odvodnění, svodů a okapů a opravu střechy.  

 

Budova arciděkanství – opravovaly se štíty západního průčelí a stropy a krovy v severním křídle. 

Celkové náklady činily cca 1 893 640,- korun (příspěvek ze státního rozpočtu byl ve výši1 225 

tisíc,- Kč, z fondu regenerace Kutné Hory bylo věnováno sto tisíc korun a zbytek, 568 640,- Kč 

investovala farnost). 
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Vnitřní život farnosti 

 

Duchovní obnovy: 

 

Stejně jako v minulých letech jim vedení farnosti věnovalo velkou pozornost. 

 Jako první v tomto roce se shromáždilo 25 žen na duchovní obnově ve Slavoňově u 

Nového Města n. Metují. P. Jan Uhlíř a P. Pavel Tobek vedli obnovu na téma působení Ducha 

svatého. 

 V sobotu a v neděli 12. a 13. března uspořádaly sestry voršilky v klášteře duchovní obnovu 

pro děti od jedenácti do patnácti let na téma život ze svátostí. Pozvaným hostem byl P. Marek 

Martiška. Pro děti byla tato akce velkým zážitkem, protože v klášteře i přenocovaly.  

 Pro starší mládež se duchovní obnova konala ve dnech 18. až 20. března (pátek večer až 

neděle poledne)v Uhlířských Janovicích. Vedl ji P. Pavel Tobek na téma smíření – s Bohem, lidmi, 

se sebou. 

 Postní duchovní obnova farnosti proběhla v sobotu 26. března na církevním gymnáziu na 

téma jsme opravdu jiní? Jednalo se o seznámení s kněžským a řeholním životem, obsah byl velmi 

zajímavý a barvitý. Přednášku na uvedené téma měl P. Petr Kubant a svými zkušenostmi a 

postřehy přispěli jeden bohoslovec a čtyři místní sestry voršilky, které vyprávěly o své motivaci 

vstupu do řeholního společenství a také přispěly hezkou literární scénkou.  

 Na podzim se ve dnech 2. až 4. října (neděle až úterý) konala ve Slavoňově duchovní 

obnova  pro seniory, vedená P. Janem Uhlířem na téma  stáří a působení Ducha svatého. 

Nechyběly mše svaté, modlitba breviáře, křížové cesty a růženec. 

 Po letní přestávce se ještě sešla starší a mladší mládež, a to o víkendu od 9. do 11. 

prosince. Rekolekce starší mládeže proběhla v Jeníkově u Hlinska za vedení P. Pavla Tobka a 

rekolekci dětí do patnácti let, která se konala v klášteře v režii sester voršilek, vedl P. Milan 

Romportl. 

 

Farní den se uskutečnil v neděli 12. června o slavnosti Seslání Ducha svatého, tentokrát na farní 

zahradě a v prostorách arciděkanství. V rámci farního dne zazněla přednáška P. Jana Uhlíře o jeho 

cestě do Norska a byla též možnost prohlédnout si půdu kostela sv. Jakuba s odborným výkladem.  

 

Oslava svátku sv. Jakuba Většího, patrona naší farnosti, začala v předvečer v sobotu 23. 

července koncertem vokálního souboru z Olomouce Societas Incognitorum. V neděli celebroval 

slavnostní mši svatou nový královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který tak navštívil 

 kutnohorskou farnost ve svém úřadě poprvé. Pak následovalo dopoledne a odpoledne pod lípou – 

což byla akce na prostranství mezi děkanstvím a kostelem sv. Jakuba s hudbou, občerstvením a 

hrami pro děti. Odpoledne zajímavě povyprávěl v sále na arciděkanství akademický malíř Jiří 

Štourač o své cestě do Compostely k hrobu sv. Jakuba. Oslavy byly zakončeny nešporami ve 

farním kostele. 

 

Pravidelné aktivity: 

 

Na církevním gymnáziu vedl P. Pavel Tobek jednou za dva týdny (s přestávkou o prázdninách) 

biblické hodiny, jednou měsíčně se v klášterním kostele konaly modlitby matek, po svém 

příchodu do Kutné Hory si P. Milan Romportl vzal na starost setkávání seniorů (jednou měsíčně 

na arciděkanství) a jednou měsíčně se ve čtvrtek ve večerních hodinách konala adorace za 

obnovu farnosti. 

 

Vyučování náboženství celé farnosti se konalo na církevním gymnáziu, kam docházeli žáci a 

studenti i z ostatních škol, ve dvou věkově odlišených skupinách. 
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Ostatní: 

 

 Počátkem roku byl zásluhou Karla Macka ml. a jeho spolupracovníků zřízen nový web 

farnosti. 

 V první polovině roku byl uzavřen kostel P. Marie Na Náměti v důsledku probíhajících 

oprav. 

 V postní době se v pátek a v neděli před večerní mší sv. konala křížová cesta. Před 

Velikonocemi v pátek po večerní mši svaté byla křížová cesta uspořádána ještě v ulicích města, 

účastnilo se asi 70 věřících. 

 O čtvrté neděli postní 3. dubna se konala jedna z forem podpory papežského misijního díla, 

misijní koláč. 

 V květnu po večerních mších svatých probíhaly obvyklé májové pobožnosti. 

 Poslední květnovou neděli přijalo šest dětí z naší farnosti první sv. přijímání.  

 Zajímavou akcí byla Noc kostelů, která se uskutečnila 27. května. Ve farním kostele byla 

celebrována mše svatá a po ní následovaly informace o dějinách a stavebním vývoji kostela, 

ukázky varhanní hudby s výkladem p. varhaníka Hanuše a prohlídka varhan. Varhanní hudbu, 

zpěvy, recitace i biblické texty mohli návštěvníci slyšet také v chrámu sv. Barbory, v kostele sv. 

Jana Nepomuckého, v klášterním kostele i v sedlecké katedrále.  

 V sobotu 17. září uspořádali naši kněží farní výlet, tentokrát do jižních Čech. Účastníci 

zájezdu si prohlédli premonstrátský klášter v Milevsku a v Prachaticích, které jsou rodištěm sv. 

Jana N. Neumanna, od jehož narození uplynulo v roce 2011 200 let, slavili na jeho památku mši 

svatou. Na programu byla ještě návštěva poutního místa Lomec.  

 29. září měli farníci možnost poslechnout si přednášku děkana katolické fakulty UK Praha 

a zdejšího bývalého kaplana P. Prokopa Brože. Přednáška s následující besedou se konala v aule 

církevního gymnázia a byla zaměřena na široké téma – církev. 

 V adventu byla věnována pozornost rorátům. Konaly se při nedělích mších svatých 

v chrámu sv. Barbory, zpíval farní sbor za vedení Mgr. Michala Hanuše. V sobotu 10. prosince se 

rorátů aktivně účastnily děti. Předchozí večer měly program na arciděkanství, kde i přespaly a 

následující den za ranního šera vkráčely do kostela sv. Jakuba s rozžatými svícemi.  

 Poslední velkou akcí v kalendářním roce (a zároveň první akci v církevním roce) byla 

oslava svátku sv. Barbory. Slavnostní mši sv. celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan 

Vokál za účasti místních kněží a P. Vladimíra Hronka z Poděbrad. V rámci bohoslužby byla 

oficiálně zakončena a zhodnocena několik let trvající oprava svatobarborského chrámu. Bylo 

zejména vysloveno poděkováno P. V. Hronkovi, který opravy inicioval a až do svého odchodu 

z Kutné Hory zajišťoval. Velký podíl na opravě chrámu měla i ředitelka Nadace Kutná Hora – 

památka UNESCO. 

 

Mládež   

 

Hudební akce Klášterfest, která se konala již po čtvrté, proběhla v sobotu 7. května jako obvykle 

na zahradě voršilského kláštera. Účastnilo se jí deset křesťanských kapel a sólisté, mimo jiné i 

zdejší skupina KuKuKaKa.  

 Diecézní setkání ministrantů, na kterém byli přítomni i ministranti z Kutné Hory, se 

v tomto roce konalo od 6. do 8. května v Červeném Kostelci. 

 Nechyběly ani prázdninové akce. Chlapci od sedmi let absolvovali v prvním červencovém 

týdnu tábor Slunečního kmene v Lipí u Náchoda, děvčata z Concordie se sešla v „chaloupce“ 

v týdnu od 17. do 23. července v Mastech u Dobrušky. Chaloupku pro mládež od patnácti let 

zorganizovaly sestry voršilky hned v následujícím týdnu v Jiřetíně pod Jedlovou. Setkání se konalo 

na téma mým krokům svítí Tvé světlo, Pane. Od 20. srpna se uskutečnil – již po třetí – desetidenní 
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cykločundr pro chlapce od deseti let. Hoši měli tentokrát základnu v Uhlířských Janovicích a 

odtud vyjížděli na túry.  

 O víkendu 24. a 25. září hostily prostory církevního gymnázia vikariátní setkání mládeže. 

Mimo jiné se hovořilo o Světových dnech mládeže, které se konaly v srpnu 2011 v Madridu a 

kterých se účastnila mládež i z našeho vikariátu. (O setkání viz ve Zpravodaji farnosti č. 4/2011). 

 Pravidelnými aktivitami jsou schůzky společenství mládeže, které se konaly vždy jednou 

za čtrnáct dní v pátek večer. Začínaly mší svatou u sv. Jakuba a po ní následovala schůzka na 

arciděkanství nebo v církevním gymnáziu. Mládež byla pro společenství rozdělena dvě skupiny: 

starší, zhruba nad 15 let, a mladší, do patnácti let. Stejně pravidelně se scházeli i kluci (Sluneční 

kmen) a děvčata (Concordie) ob jednu sobotu dopoledne na faře v Sedlci. Setkání začínala 

krátkým duchovním zastavením v sedlecké katedrále. 

 

Ostatní 

 

Královéhradecká diecéze získala po odchodu Mons. Dominika Duky do úřadu pražského 

arcibiskupa po určité časové prodlevě nového biskupa, Mons. Jana Vokála, který po většinu 

svého kněžského života působil mimo republiku (v USA a ve Vatikánu). Biskupské svěcení se 

konalo 7. května ve Vatikánu (účastnilo se i několik kutnohorských farníků) a nový biskup se ujal 

svého úřadu v sobotu 14. května. Na slavnostní ceremoniál byl do Hradce Králové vypraven z 

Kutné Hory autobus.  

 

Sestry voršilky se začaly připravovat na oslavu třístého výročí svého příchodu do Kutné Hory na 

jaře roku 1712. Na dobu od 24. května 2011 do 24. května 2012 vyhlásily jubilejní rok a v něm 

jedenáct termínů, kdy je možné při mších svatých získat za obvyklých podmínek plnomocné 

odpustky.  

 

Oblastní charita 

 

Tříkrálová sbírka byla v našem vikariátu v roce 2011 úspěšná. V kutnohorské části vikariátu se 

vybralo celkem 325 195,- korun čs., v Kutné Hoře 91 623,- Kč. Ve srovnání s minulým rokem byl 

výtěžek zhruba o 22 tisíc korun vyšší. Kromě koledování v ulicích města 8. ledna se konalo ještě 

tříkrálové setkání ve středisku charity v Trebišovské ulici se scénkami a živými zvířaty. 

 

Církevní gymnázium 

 

O pololetních prázdninách se na zdejším církevním gymnáziu konalo setkání učitelů církevních 

škol královéhradecké diecéze. Zúčastnilo se ho asi 100 osob, jako přednášející byl pozván Mons. 

Tomáš Holub. 

 Gymnázium zřídilo v přízemí budovy kláštera (vlevo od hlavního vchodu) víceúčelový sál 

s kapacitou cca 80 osob. Sál od června slouží jak pro potřeby školy tak i farnosti (pořádání 

konferencí, přednášek, školení, koncertů, společenských akcí) a může si ho pronajímat i veřejnost. 
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Komplementární prameny 

 

Zpravodaj farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín r. 2011 (5 čísel) 

Zpravodaj č. 1/2012 

 

Kronika města Kutné Hory 2011 – oddíl církve (autor Mgr. Lukáš Provaz) 

 

Oblastní charita Kutná Hora – výroční zpráva za rok 2011 

 

Církevní gymnázium svaté Voršily  - výroční zpráva za školní rok 2010/2011 

     - výroční zpráva za školní rok 2011/2012 

 


