Svatovojtěšská pouť (10.00 - Libice nad Cidlinou)

So 30. 04.

Pálení čarodějnic Slunečním kmenem a Concordií
(18.00 - sraz u fary v Sedlci)

Ne 01. 05.

Udílení iniciačních svátostí katechumenům
(9.00 – kostel sv. Jakuba)

Čt

05. 05.

Dětská mše svatá (17.00 – klášterní kostel)

06. —08.05.

Diecézní setkání ministrantů v Červeném Kostelci

So 07. 05.

Klášterfest 4 (12.00 – klášterní zahrada)

Ne 08. 05.

Poutní mše sv. v Hraběšíně (10.45)

Út 10. 05.

Modlitba matek (17.00 – klášterní kostel)

Čt

Adorace za obnovu farnosti (19.00 – kostel sv. Jakuba)

12. 05.

So 14. 05.

Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa
(15.00 – katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové)

Ne 15. 05.

Sbírka na bohoslovce

Ne 15. 05.

Poutní mše sv. v Souňově (11.00)

Po 16. 05.

Poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého (18.00)

Čt

19. 05.

Dětská mše svatá (17.00 – klášterní kostel)

Čt

19. 05.

Pastorační rada farnosti (18.00 – arciděkanství)

So 21. 05.

Den rodin (14.00 – klášterní zahrada)

Ne 22. 05.

První svaté přijímání (9.00 – kostel sv. Jakuba)

Pá 27. 05.

Noc kostelů

Čt

02. 06.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
(17.00 – klášterní kostel)

Čt

09. 06.

Adorace za obnovu farnosti (19.00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 12. 06.

Zpravodaj
FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Milí farníci,
při přípravě na první svaté příjímání jedno z dětí (možná s nápovědou rodičů) na
otázku „Proč chodíme v neděli do kostela?“ prostě a výstižně odpovědělo: „Abychom
oslavovali Pána Ježíše.“ Rád bych vás právě těmito slovy pozval do našich chrámů
na velikonoční obřady Svatého týdne, především na velikonoční vigilii, při které
budeme obnovovat své osobní křestní vyznání a budeme Bohu děkovat za svou spásu, které se nám dostalo skrze víru a křest. Do souvislosti se slavením Velikonoc je
postaveno i téma tohoto vydání Zpravodaje, kterým je svátost křtu.
Během postní doby jsme díky liturgii, osobnímu
úsilí i různým duchovním obnovám mohli znovu oživit
svůj vztah k Bohu. Mnozí z nás opět objevili radost
z modlitby, z četby Božího slova, ze smíření s Bohem a
znovu jsme se přesvědčili, že je krásné naslouchat, jak
Bůh působí v životech druhých lidí. Stále se mi připomínají slova z liturgie po 3. neděli postní: „Jen si dej
pozor a buď stále bdělý, abys nezapomněl na události,
které viděly tvé oči. Ať nevymizí z tvé mysli a nauč jim
své syny a syny svých synů.“ (Dt 4, 9)
Musíme si neustále připomínat nejen konkrétní
události z našeho života, ale především velikonoční
události, v kterých se Boží láska k člověku projevila
nejzřetelněji. Odpovědí na tuto Boží lásku by mělo být
radostné vyznání víry, jasné zřeknutí se Zlého a svěření
svého života pod Kristovu moc.
Kéž nás společné prožívání velikonoční liturgie přivede k hlubšímu poznání
Božího zájmu o nás a především k radostné oslavě našeho ukřižovaného a vzkříšeného Pána.
K tomu vám ze srdce žehná P. Jan Uhlíř

AKTUALITY A POZVÁNKY

Farní den

Noční bdění a otevřený kostel na Bílou sobotu
Po velkopátečních obřadech zůstane kostel sv. Jakuba otevřen po celou noc i sobotu
do odpoledních hodin. Vzhledem k pracovním povinnostem a různým aktivitám
dnešní doby bude pro mnohé možná právě noční čas nejvhodnější dobou
k zastavení, k tiché modlitbě a k rozjímání nad pašijovými událostmi. Aby se modlící nemuseli příliš rozptylovat sledováním náhodně příchozích, bude v kostele do
půlnoci přítomna i služba u dveří.
Protože ne každý může přijít do kostela v noci, bude mít příležitost ke ztišení
u Božího hrobu i během soboty. Zároveň je to jedna z možností, jak návštěvníkům
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Kutné Hory dát příležitost uvědomit si, že jsou
velikonoční svátky, které křesťané neprožívají na
hlučné pouti, ale v tichu kostela.
Kostel bude otevřen pouze z jihu (od arciděkanství), a to do sobotní 16. hodiny. Pokud víte, že
budete moci v konkrétní hodinu přijít a u Božího
hrobu rozjímat, zapište se na rozpis na stolku
v kostele sv. Jakuba.

OMALOVÁNKA

P. Jan Uhlíř
Velikonoce v Sedlci
vyvrcholí také letos tradiční poutí na Velikonoční
pondělí. Mše sv. začne v 18.00 v katedrále a kazatelem tentokrát bude P. Fiala, rodák z nedalekého
Malína. Ještě před poutí budeme slavit velikonoční triduum. Bohoslužby Zeleného čtvrtku, Velkého
pátku a velikonoční vigilie začínají vždy v 18.00
a jsou – stejně jako loni – zaměřeny na děti, a to
jak strukturou, tak délkou. Do Sedlce zve a na společenství při slavení se těší
P. Pavel Tobek

Polední zastavení v kostele sv. Jakuba
Během velikonoční doby (prakticky do letních prázdnin) bude každou středu od
12.00 do 13.00 otevřen kostel sv. Jakuba k tiché modlitbě.
Ač máme v Kutné Hoře hodně kostelů, mnoho prostoru
k modlitbě během dne tu není. Zkušenost z větších měst ukazuje, že mnozí lidé si během polední přestávky rádi zajdou na
mši sv. nebo se zastaví ke krátké modlitbě v kostele. Každý
z nás zažil během dne touhu najít si nějaké klidné místečko
a děkovat Bohu za něco, co ho naplnilo radostí a vděčností.
Každý z nás také jistě zná, jak mnohdy i pětiminutové zastavení v modlitbě člověku vrátí ten pravý nadhled víry a vnitřní
jistotu, že na nic nejsme sami, ale že je s námi dobrý a veliký
Bůh, který ví, co potřebujeme a zná i řešení našich problémů.
Zároveň je velmi povzbudivé vědomí, že v naší farnosti někdo
v konkrétní hodinu klečí před Pánem, chválí ho za jeho dobrodiní a modlitbou „jistí“ naše jednání a rozhodování.
Je pochopitelné, že bych byl velmi rád, aby se z tohoto jednorázového
„velikonočního projektu“ stala pravidelná modlitební služba. Celou záležitost proto
svěřuji Boží prozřetelnosti. Pokud to Pán bude chtít, jistě v některých z nás vzbudí
touhu nabídnout se k této službě modlitby, aby kostel mohl být pro druhé otevřen
i v dalším období a případně častěji než jednou za týden. „Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte, a já vás občerstvím.“ (Mt 11, 28)
P. Jan Uhlíř

Patricie Koubská
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nám vše pěkně podat a osvětlit. Připravoval jsem se na to, že pak to nebude
tak jednoduché. Že to veliké nadšení,
taková ta „zamilovanost“ opadne, už
nebude tak snadné vztah s Bohem udržet. Tenkrát jsem neměl problém se každý den modlit breviář, což, jak všichni
víme, zabere dost denního přídělu času.
Jaké to bylo, nechat se pokřtít? Cítil
jsi proměnu? Jakou? Co se změnilo?

Věci okolo. Cítil jsem se jako součást společenství, hned druhý den, 12
hodin po křtu, jsem začal ministrovat,
byl jsem veškerému tomu dění u oltáře
blíž. Prožíval jsem plnohodnotný vztah.
Ta příprava se dá prožít laxně, ale já

jsem se rok a půl těšil, tohle bylo takové
to završení. Křest nebyl zlom, ten zlom
nastal před těmi dvěma roky, před
vlastním křtem, křest je jen završení
vývoje k lepšímu, přípravy být správným katolíkem.
Jsi rád?

Určitě. Bylo mi osmnáct a půl
a říkal jsem si, že až teprve tím křtem
jsem konečně dospěl.
A mně už nezbývá nic jiného než poděkovat za příjemný rozhovor…
Anna Schusterová

Diecézní ministrantské setkání
O víkendu 6. - 8. května 2011 se v Červeném Kostelci uskuteční diecézní ministrantské setkání. Proběhne v podobném duchu jako před dvěma lety u nás
v Kutné Hoře. Tentokrát budou účastníci pozvání na pouť do Compostely a kromě
ministrantských dovedností si budou moci vyzkoušet i lanové aktivity, rytířské souboje, projížďky na koni nebo bojovku. Na programu je
však také společná večerní modlitba v kostele.
Setkání bude zakončeno v neděli slavnostní mší
svatou pod širým nebem, celebrovat ji bude
biskup Josefem Kajnek.
S sebou je nutné si vzít spacák a karimatku, ministrantské oblečení, sportovní oblečení,
přezůvky a případně příspěvek na setkání ve
výši 200 Kč. Vše ostatní bude zajištěno.
Z Kutné Hory by se odjíždělo společně v pátek kolem třetí hodiny odpoledne
z vlakového hlavního nádraží, návrat by byl v neděli na stejné místo v 15.30. Ministranti a ministrantky z kutnohorské a sedlecké farnosti, přihlaste se nejpozději do
úterý 27. dubna u pana Jiřího Kárníka (tel.: 607 216 069, jiri.karnik@email.cz), který vás bude do Červeného Kostelce také doprovázet.
P. Jan Uhlíř

KDO PROŽÍVÁ POSTNÍ DOBU
Náš svět se poslední dobou nějak zprofesionalizoval. Mám na mysli za posledních
sto nebo dvě stě let. Je to úplně jinak, než to bylo.
Třeba takový Pierre de Fermat byl právník a ve volných chvílích vymýšlel matematické problémy; obojí v sedmnáctém století. Emil Zátopek zpočátku běhal spíš
jen tak. Kdekterý kovář kdekomu vytrhl stoličku a šachy hrál ten, kdo měl nadání
a šachovnici.
Dneska je to jinak. Šachy hrají důkladněji pouze šachisté, rychleji než ostatní
běhají jenom vyložení sportovci, začít krasobruslit v sedmi letech je pozdě, právníci
jsou specializovaní a tomu, co se stalo nového v matematice, příliš nerozumí ani
lidé, kteří jinak spočtou kdeco. Zkuste zajít
za kovářem, aby vám vytrhl zub: riskujete
jeho údiv.
Vyskytuje se nicméně několik málo
činností, u kterých je tomu naopak. Poslední dobou například kdekdo píše kuchařku.
Přestože profesionalizace a specializace jedinců naší společnosti může působit poněkud tísnivě, je tu jeden velmi povzbudivý moment: žijeme v době, kdy masové záležitosti začínají být konečně záležitostmi mas.

Klášterfest 4
Program čtvrtého ročníku Klášterfestu tvoří koncerty deseti kapel nebo sólistů: Traband, Pepa Nos, Šatlava, Studená Sprcha, Koza na útesu, Prorock, Blabovy stromy, Maybe
diferrent, Houby s Woctem a
KuKuKaKa. Kromě poslechu
jejich výborné muziky budete
mít možnost vyzkoušet originální bodypainting nebo se nechat
zadarmo ostříhat profesionální
kadeřnicí studia Formé. Chystají
se pro vás ručně vyráběné šperky a další suvenýry a na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které bude připraven speciální program. Samozřejmě nebude chybět ani pečené prasátko, grilované
klobásy a točené pivo a kofola.
Ačkoli se snažíme připravit program Klášterfest rok od roku pestřejší, naší
největší snahou je, aby jeho nejdůležitější charakteristikou byla radostná a přátelská
atmosféra, ve které se můžeme navzájem setkat a díky které můžeme oslovit řadu
lidí zvenčí. Bez vás jí však nikdy nedosáhneme, a tak prosíme, přijměte naše pozvání a přijďte. V sobotu 7. května začínáme ve 12.00 na zahradě kláštera
sv. Voršily. Všechny důležité informace najdete na www.klasterfest.cz.

Václav Schuster

za pořadatele Klášterfestu
Katka Telecká
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Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa
Dne 3. března 2011 byl novým biskupem královéhradeckým jmenován Mons. Jan Vokál. Biskupské svěcení příjme v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v sobotu 7. května.
O týden později, v sobotu 14. května v 15 hodin, se při
slavnostní bohoslužbě v katedrále Svatého Ducha
v Hradci Králové ujme úřadu diecézního biskupa. Protože místa v katedrále budou převážně vyhrazena hostům,
bude obřad přenášen na obrazovky v kostele Panny Marie a na Velkém náměstí. Po skončení obřadu nový biskup pozdraví všechny přítomné na celém náměstí.
Na tuto významnou událost místní církve bude
z Kutné Hory vypraven autobus, který bude odjíždět od
Billy ve 12.30. Návrat je plánován kolem sedmé hodiny večer. Zájemci se mohou
přihlásit v kostele do neděle 8. května.
P. Jan Uhlíř
Pozvání na farní den
Milí přátelé farníci,
slavnost Seslání Ducha svatého, neděle 12. června, je sice ještě daleko, ale protože je to den, který jsme již tradičně vyčlenili pro společné setkání naší farní rodiny,
chtěla bych vás na něj všechny srdečně pozvat.
Program celého dne se teprve tvoří a podrobnosti ještě upřesníme. Z toho, co
je známé: Letošní oslava farního dne bude probíhat v prostorách arciděkanství a
jeho bezprostředním okolí. V 9.00 bude slavnostní mše sv. u sv. Jakuba. Od 14.00
bude otec Jan povídat na arciděkanství o své loňské návštěvě Norska, pak bude následovat přestávka na občerstvení. Děti (pod dohledem starších kamarádů, který
bude zajištěn) mohou pro své hry využít park pod Vlašským dvorem. Pro fyzicky
zdatné zájemce bude asi od 16.00 zpřístupněna půda chrámu sv. Jakuba s výkladem
statika ing. Víta Mlázovského. Společně prožité chvíle zakončíme v našem farním
kostele slavnostním požehnáním s doprovodem sboru.
V průběhu celého odpoledne nám bude poskytovat azyl budova arciděkanství.
Budou zde k dispozici nápoje teplé i studené, alko i nealko, dobrůtky sladké i slané,
masité i vegetariánské, aby si každý z nás přišel na své. Proto chci vás všechny, kdo
můžete, poprosit o pomoc s přípravou těchto laskomin, abychom mohli v hojné míře pohostit sebe a všechny příchozí.
Na závěr mého pozvání ještě malé zamyšlení nad tím, co je to farní den. Farnost je vlastně jedna velká rodina, které jsme my všichni členy. A každá správná
rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné a radovat se z toho, že je spolu. A k tomu, v rodině jménem farnost, slouží právě farní den: sejít se, pobavit se,
něco dobrého pojíst a popít … Je to farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Den,
kdy se můžeme sejít ještě jinak než při slavení mše svaté nebo jiném, duchovně zaměřeném setkání. Buďme rádi, že se máme.
Přeji nám všem radostné setkání a děkuji za pomoc.
Anna Hylská
4

ROZHOVOR – MARTIN BARTOŠ
Tématem tohoto vydání Zpravodaje je
křest. Většina křesťanů tuto svátost
přijala jako malé dítě, takže nemůže
zcela o proměně „před a po“ mluvit.
Prostě si na tuto událost většina z nás
nepamatuje. Hledala jsem mezi známými člověka, který by nám přece jen
mohl něco říci. Tímto svědkem je Martin Bartoš (*1990).

Martine, mohl by ses nám v krátkosti
představit?

Jmenuji se Martin, v katolických
kruzích mi říkají Marlax. Je mi 20 let,
jsem Kutnohorák a studoval jsem tu
elektrotechnickou průmyslovku. Mám
rád čaj a umění.
Jak dlouho to je, co ses nechal pokřtít?

O letošních Velikonocích to budou přesně dva roky. S přípravou jsem
začal ještě rok a půl před tím.
Co tě přivedlo k myšlence se nechat
pokřtít? Jak ses ke katolictví dostal?

Křesťanství jsem pokládal vždy za
historickou záležitost. To, že je to stále
něco živého, že existují lidi, kterým je to
blízké, mi sdělil taťka. Je to zvláštní, že
jsem se k tomu dostal tak pozdě, když
mě s tím seznámil taťka, že? Bylo mi
šestnáct a půl. Pak jsem si přečetl ilustrovanou dětskou Bibli, přišlo mi to
zajímavé a drsné zároveň – v té Bibli
většinu zabíral Starý Zákon… Přimělo
mě to jít do kostela. Zajímal jsem se
o to, proč lidé věří, zda jim to přijde
správné – všechny ty věci z Bible, zajímal mě úhel pohledu. Pak jsem zkusil
zrealizovat slova Tomáše Halíka, zkusit

žít alespoň jeden týden jako by Bůh
existoval. Tak jsem to zkusil a můj život
byl opravdu kvalitativně lepší, fungovalo to. Můžu říct, že nastoupit cestu křesťana činí člověka lepším, sám jsem to
cítil.
Jak jsi poznal, že se máš nechat pokřtít?

To mi řekl jeden farář. Přijel jsem
za ním a on mi řekl, jestli tedy není čas
nechat se pokřtít. Byl to prostě přirozený vývoj. Vždycky jsem v sobě měl takovou tu pochybnost, otázku – člověk se
zamýšlí nad tím, jak to vlastně je, přemýšlí, že je „něco nad námi“, pak se to
neurčité formuje a dostává konkrétnější
podobu, až dospěje k Bohu. Je to vývoj.
Přišlo mi to pěkné, jak jsem vlastně prošel svými soukromými dějinami církve.
Měl jsi nějakou přípravu na křest? Na
co ses vlastně připravoval? Jak?

Ano, samozřejmě, připravoval
jsem se u P. Tobka. Příprava trvala rok
a půl. Byla to taková zkouška trpělivosti.
Jsem rád, že to trvalo takhle dlouho,
bylo to úplně akorát. P. Tobek to pojal
moc dobře. Byli jsme tam všichni již
téměř dospělí, debatovali jsme, P. Tobek vysvětloval proč a jak co je. Dovedl
17

ZAMYŠLENÍ O SVÁTOSTI KŘTU
Postní dobu prostupuje jediná základní linka a jediné hlavní téma. Není to, jak si
většina lidí možná myslí, meditace o utrpení Ježíše Krista (té je vyhrazen pašijový
týden), ale příprava na obnovu křestního vyznání. Od Popeleční středy míříme po
40 postních dní do srdce Velikonoční vigilie - k zopakování křestního slibu. Jedině
v této perspektivě není poselství Popeleční středy „Pomni, člověče, že jsi prach
a v prach se obrátíš!“ podivnou morbiditou, kterou si má vyhladovělý katolík osobně
vyslechnout od kněze a navrch přijmout na čelo znamení rozpadu. Jak to tedy je?
Jak souvisí popelec a křest? Jak se k sobě má znamení začátku postní doby a obnova
křestního slibu – cíl postního snažení?
Tak jako masopust předává žezlo postu o Popeleční středě, ustupuje soustředěný a někdy namáhavý
půst radosti zmrtvýchvstání o Velikonoční vigilii. Popelec je jakýsi „antikřest“ - znamení, jenž vytváří kontrapunkt k tajemství znovuzrození z vody a z Ducha. Při
vědomí, že sám ze sebe jsem jen popel a prach, odvracím se od zla a obracím ke Kristu. Přijímám jeho dar a
„skrze něho, s ním a v něm“ se stávám Božím dítětem.
Popelové znamení smrti je vystřídáno vodou, výmluvným symbolem života. Neveselá pravda o tom, že z každého z nás se dříve či později stanou prvky Mendělejevovy tabulky, je nahrazena konstatováním o ponoření
do věčnosti. Křtít v řeckém originále totiž znamená
ponořovat, a věčnost není nic menšího než život samotného Boha. Jediný způsob jak se zanořit do Trojjediného Boha je „pokristění“. Místo v Trojici nám totiž „drží“ Kristus. Kdo Ježíše Krista
ve víře přijímá, uniká zmaru a dostává naději, že bude sdílet společenství „Otce
i Syna i Ducha svatého“.
Dovolte nyní malou vzpomínku. Na podzim minulého roku jsem byl zavolán
do Ústavu pro matku a dítě v Praze Podolí. Narodila se tu velmi, velmi předčasně
holčička a nevážila ani jeden kilogram. Procházel jsem jako Alenka v říši divů sálem,
ve kterém bylo několik inkubátorů a v nich malinkatí, úplně miniaturní človíčci.
Někteří z nich na dýchacích přístrojích, všichni však napojení na nějaké přístroje
a obklopeni monitory a zdravotní technikou. Když jsem svou - vysoko nad loket
desinfikovanou - ruku vsunul otvorem do inkubátoru a pustil pár kapiček z injekční
stříkačky na hlavu děvčátka a vyslovil: „Barboro, já tě křtím ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého“, hrudí mi duněly velikonoční pocity. Jakási směsice úzkosti a důvěry. Převládala však jistota víry, že v tomto okamžiku uzavírá do svého náručí tento
nepatrný lidský uzlíček sám Boží Syn – pravý Bůh a pravý člověk. Že bytůstka, která
se nemůže bez přístroje ani sama nadechnout, dostává nový život Kristovy sestry
a stává se Boží milovanou dcerou.
Křest je, milí kutnohorští farníci, velikým darem, ale též celoživotní výzvou.
O velikonoční noci se k němu můžeme opět přihlásit. Znovu pokorně a odvážně říct
zlu své „ne“ a Ježíši Kristu své prosté a otevřené „věřím“. Přál bych nám všem, aby
se nám to povedlo a abychom nadále sledovali a následovali trajektorii Ježíšovy
paschy, onoho podivuhodného přejití a přecházení ze smrti do života.
P. David Bouma
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Nabídka letní brigády v kostele sv. Jakuba a Panny Marie Na Náměti
Na léto 2011 připravujeme otevření kostelů sv. Jakuba a Panny Marie Na Náměti
pro veřejnost. Chrám sv. Jakuba bude otevřen od
začátku června do konce září každý den od 10.00
do 16.00, kostel Matky Boží pak o víkendech
v červenci a srpnu (v červenci ještě o státních svátcích 5. a 6. 7.) v témže čase.
Prosíme všechny, kteří by měli zájem o brigádu ve formě průvodcovství v jednom z těchto
kostelů, aby se hlásili Anně Schusterové na adresu
anna.schuster@khfarnost.cz.
Anna Schusterová
Májové pobožnosti
Májové pobožnosti neodmyslitelně patří k měsíci květnu. Kromě prohloubení úcty
k Panně Marii je to i příležitost
oživit naše kapličky a vyprošovat požehnání všem lidem, kteří
kolem nich žijí. V Kutné Hoře
budou májové pobožnosti vždy
po večerní mši svaté. Protože
v pondělí 2. a 30. května budou
mše svaté s májovou pobožností na Roztěži, v Kutné Hoře mše
svaté v tyto dny nebudou.

Po 02. 05. Roztěž

18.00

Út 03. 05. Třebonín

16.00 (pouze májová)

So 07. 05.

Grunta

17.00

Út 10. 05.

Paběnice

16.00

Út 10. 05.

Chlístovice

17.30

St

11. 05.

Křesetice

17.00

St

11. 05.

Hořany

19.00 (pouze májová)

Út 17. 05.

Hraběšín

16.00

St

Malešov

19.00

18. 05.

Pá 20. 05. Bahno

19.00

Út 24. 05.

16.00

Třebonín

Po 30. 05. Roztěž

18.00
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obřadu v něm křtěnec stál a křtitel mu lil vodu na hlavu. V době, kdy se začaly křtít
převážně děti, vznikly křtitelnice, které měly zpočátku podobu válce nebo sudu, do
kterých byla nemluvňata ponořována. Poměrně brzy se ujala praxe žehnání vody ke
křtu. Než však vznikl zvyk vylévat do posvěcené vody oleje, nebyla voda uchovávána, nýbrž svěcena vždy před každým udělováním svátostí.
Významnými momenty v dějinách chápání křtu byly spory o jeho platnost ve
3. století. Jejich výsledkem bylo přijetí nauky o objektivní účinnosti křtu i v případě,
že byl udělen mimo hranice viditelné a pravověrné církve. Platnost křtu je zajištěna
plným vyznáním Trojice, použitím trinitární křestní formule, fyzickým vykonáním
koupele ve vodě a vkládáním ruky pro přijetí Ducha svatého. Podle Nicejského koncilu (325) není problém rozdílné praxe jednotlivých církví ani tak dogmatický, jako
disciplinární. Sv. Augustin pak dochází k závěru, že platnost křtu nezávisí na osobní
svatosti udělovatele a příjemce, na jejich pravověrnosti a přináležitosti k církvi.
Vlastním udělovatelem svátosti je totiž Kristus a mimo církev vlastně žádné svátosti
neexistují.
Po těchto sporech již nebyl křest předmětem žádných větších kontroverzí.
Scholastika se jím zabývala ve své systematické teologii svátostí. Dekret pro Armény
Florentského koncilu (1439) mimo jiné určuje, že udělovatelem křtu může být
v případě nouze kdokoliv, pokud je zachována stanovená forma a úmysl ji vykonat.
Také zdůrazňuje, že křest je jediným prostředkem spásy pro nedospělé děti, a proto
by jim měl být udělován co nejdříve.
Křest dětí a kojenců je spolehlivě doložen ve 2. století, ale je velmi pravděpodobné, že už od počátků kázání apoštolů byly děti křtěny jednoduše ve chvíli, kdy
přijímala křest celá „rodina“. Během 4. a 5. století v řadě oblastí začaly křty dětí početně převažovat křty dospělých, a tak získal katechumenát podobu jediného úkonu,
který zahrnuje velmi zkráceně všechny přípravné úseky uvedení do křesťanského
života. Pro tuto svou povahu vyžaduje křest dětí katechumenát, který se prodělává
po křtu. Nejde jen o nezbytné poučování po křtu, nýbrž o nutnost rozvíjet křestní
milost spolu s růstem osoby. V této souvislosti stoupal význam kmotrů. Ve znepokojivé otázce, co se děje s dětmi, které zemřely nepokřtěné, zastával např. sv. Augustin
názor, že tyto děti nedospívají k patření na Boha, protože jim nebyla zprostředkována milost potřebná ke spáse. Nemusejí však trpět žádný trest, protože se nedopustily hříchu. Proti tomuto pojetí dnešní církev zdůrazňuje všeobecnou vůli ke spáse
(viz str. 13).
Tridentský koncil (1546 – 1563) tematizuje křest ve vztahu k problémům dědičného hříchu a ospravedlnění. Díky křtu jsou v člověku vymýceny kořeny hříchu
a on se stává Božím dítětem a Kristovým spoludědicem. Druhý vatikánský koncil
(1962 – 1965), kromě obnovy katechumenátu dospělých rozděleného do několika
stupňů, nově akcentuje podíl všech pokřtěných věřících na svátostné podstatě a životě církevního společenství a kněžského poslání církve. Ze spojení s Kristem pro
křesťany vyplývají povinnosti a práva apoštolátu a zároveň je na něm založena jednota všech, kteří toto nesmazatelné znamení přijali. Křest je tedy svátostným základem všech ekumenických hnutí.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2011
Květná neděle
17. 4.

Zelený čtvrtek
21. 4.

Velký pátek
22. 4

Velikonoční vigilie
23. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
24. 4.

Pondělí velikonoční

08.00

Křesetice

09.00

kostel sv. Jakuba

09.30

Sedlec

10.45

Třebonín

18.00

kostel sv. Jakuba

16.00

Třebonín

17.00

Křesetice

18.00

kostel sv. Jakuba

18.00

Sedlec

12.00

kostel sv. Jakuba (křížová cesta)

16.00

kostel sv. Jakuba

17.00

Křesetice

18.00

Třebonín

18.00

Sedlec

18.00

Třebonín

18.00

Bykáň

18.00

Sedlec

21.00

kostel sv. Jakuba

08.00

Bykáň

09.00

chrám sv. Barbory

09.30

Sedlec

10.45

Třebonín

18.00

kostel sv. Jakuba

08.00

Malešov

08.00

Grunta

09.00

kostel sv. Jakuba

10.45

Paběnice

18.00

Sedlec

Podle Ladislava Pokorného, Dogmatiky sepsané G. L. Műllerem a Katechismu katolické církve zpracovala Katka Telecká
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Křest tedy nahrazuje obřízku jako znamení smlouvy starého Božího lidu. V Nové
smlouvě je výrazem univerzálního povolání
nejen jednoho vyvoleného, ale všech národů ke
spáse v Božím království.
Rituál očistné lázně existoval v řadě mysterijních kultů helénského světa a známe ho i
z iniciačních obřadů židovských prosélytů.
Křesťanství jej však vnitřně přeznačilo na obřad
očišťující od hříchů a vtělující jeho příjemce do
církve skrze působení Ducha svatého. Zatímco
sv. Jan Křtitel křtil především s důrazem na
obrácení a záchranu před soudem a Božím hněvem, středem Kristova křtu je hlásání spásy,
volání k víře a přiblížení Božího království. Janův křest, jemuž se Kristus také
podrobil, však zůstává vzorem, podle kterého se utvářely vnější obřady. Jejich podoba, jak ji známe dnes, je zřetelná od nejstarší doby. Navzdory skromným zprávám
v pramenech proto o obřadném vykonávání křtu v rané církvi nepanují žádné pochybnosti.
Církev slavila a udělovala svatý křest ode dne letnic. Svatý Petr totiž říká zástupu, který byl ohromen jeho kázáním: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít
ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha
svatého“ (Sk 2, 38). Apoštolové a jejich spolupracovníci nabízejí křest každému, kdo
věří v Ježíše: židům, bohabojným, pohanům.
Už od novozákonní doby existuje přípravné vyučování v nauce víry; ve třetím
století byla příprava propracována do podoby katechumenátu. Příprava trvala asi tři
roky a katechumeni bývali rozděleni do několika tříd podle toho, jak byli pokročilí.
Postili se a modlili se, a s nimi se modlila a postila také obec věřících, k níž měli být
svátostí křtu přivtěleni. Při liturgii se katechumeni účastnili jen bohoslužby slova,
po jejím skončení shromáždění opoušteli. Během přípravné doby se nad nimi konaly také četné exorcismy a byli podrobováni skrutiniím. Skrutinia měla podobu zkoušek, ale neměla za úkol zjistit jen věroučné znalosti katechumenů. Mnohem spíše
měla prokázat jistotu, že kandidát křtu se seznámil s křesťanským způsobem života
a není mu obtížné zachovávat jeho normy. Už od apoštolské doby příprava na křest
obsahovala určité podstatné prvky: ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede
k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha svatého a přistoupení k svatému přijímání.
V 2. a 3. století sestává obřad křtu z „koupele ve vodě a slově“, vzývání tří božských osob, pomazání, zpečetění a vkládání rukou. Mezi pomazáními následujícími
po křtu je třeba rozlišovat ta, která k němu náležejí v užším smyslu, a ta, která patří
k biřmovacímu obřadu vkládání rukou. Obě svátosti se od sebe oddělovaly pozvolna. Pro celé období patristiky je rozhodující vědomí jednoty iniciace ve křtu a biřmování s první účastí na eucharistické hostině.
V nejstarší době se křtilo v přirozené vodě, zvláště ve vodě proudící, neboť její
živost připomínala křesťanům život, do kterého byl křtěný uveden. V městech, kde
nebyla možnost křtít v tekoucí vodě, křtilo se často v bazénech (impluvium), které
původně sloužily k zachycení dešťové vody v nádvořích římských domů. Při kostelích se pak zřizovaly zvláštní kaple, tzv. baptisteria, která stavebně navazovala na
lázeňské budovy. Hlavním zařízením baptisteria byl mělký bazén, tzv. piscin. Při
14

KŘTY O VELIKONOCÍCH
O letošních Velikonocích přijmou v našich farnostech svátost křtu tito katechumeni:
Pavla Semerádová (*1978) pochází z Kutné Hory a nyní bydlí v Čáslavi. Na křest
se připravovala s přestávkou od roku 2008 v Kutné Hoře. Společně s ní bude
v kostele sv. Jakuba v neděli 1. května pokřtěn i její dvouletý syn Vendelín.
Lenka Benešová (*1978) z Kutné Hory se na křest připravovala spolu se svou
sestrou Pavlou od roku 2008. Společně s ní bude 1. května v kostele sv. Jakuba pokřtěna i její skoro dvouletá dcera Anička.
Jiří Čižinský (*1976) z Pašinky se na křest připravoval dva roky a pokřtěn bude též
1. května při ranní mši svaté v kostele sv. Jakuba.
Milan Matějka (*1992) z Kutné Hory je student oktávy Církevního gymnázia sv.
Voršily. Na křest se připravoval dva roky u P. Pavla Tobka a bude pokřtěn v sedlecké
katedrále o velikonoční vigilii.
Sandra Hladíková (*1999) z Kutné Hory se na křest připravovala u sestry Anežky. Pokřtěna bude při mši sv. pro děti ve čtvrtek 5. května v klášterním kostele.

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Ve čtvrtek 31. března se opět sešla Pastorační rada
farnosti. Projednala některé součásti liturgie Svatého týdne a oslav Velikonoc, zejména organizaci
páteční a sobotní adorace. Rada odsouhlasila otevření kostela sv. Jakuba pro polední modlitbu jeden den v týdnu v době velikonoční. Schválila také
návrh zařadit májové pobožnosti po skončení večerní mše svaté. Rovněž byly prodiskutovány možnosti rozšíření cesty do Hradce Králové na intronizaci Mons. Jana Vokála o další program pro účastníky z naší farnosti. Diskutovalo se o způsobech,
jakými by se dalo uchopit téma křtu, které připadá
v rámci příprav na cyrilometodějské jubileum na
letošní rok. Členové rady byli informováni o plánovaném Diecézním ministrantském setkání, festivalu Klášterfest a Noci kostelů. Rovněž se jednalo o
programu červnového farního dne a červencové
Oslavy sv. Jakuba. Závěr jednání byl věnován diskusi o projektu Stop genocidě, jež
bude pokračovat při příštím setkání, 19. května.
Zapsala Katka Telecká
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říkali oltář, lavice, atmosféra a varhany. Občas se stane, že po našem úklidu chodí
na varhany cvičit pan Hanuš, to si pak na chviličku sedneme do lavic a posloucháme. Mnozí by se na koncert do kostela neodvážili vypravit.
Obvykle, když opouštíme kostel, Pepa říkává: „Děkujeme za důvěru, že jsme
mohli uklízet.“
Slíbila jsem, že to vyřídím, tak to činím.
Marie Macková

NEDĚLNÍ SAKRISTIE
V tomto příspěvku bychom rády představily maminky, které vedou nedělní sakristie. Nejprve jen krátce připomeneme, co se
v sakristii při nedělní deváté děje: Po přečtení evangelia odcházejí děti do sakristie,
kde pro ně maminky (i tatínkové jsou vítáni) připravují program na evangelijní
téma. Děti v jeho průběhu obvykle něco
tvoří a výsledek pak nesou v obětním průvodu.

SVÁTOST KŘTU

Jmenuji se Milená Krátká, do Kutné Hory jsem se dostala poprvé asi před sedmi
lety, když jsem se vdala. Mám dvě děti - syna a dceru (5 a 2 roky). Bydlíme v Gruntě,
kde nás můžete občas potkat v místním kostele. V sakristii se zaměřuji na téma
z evangelia, děti si vybarvují obrázek na dané téma nebo rozstříhaný obrázek slepují.
Jmenuji se Alena Pazderová, mám tři děti, bydlím ve Svatém Mikuláši a momentálně jsem s dětmi doma na rodičovské dovolené. Z evangelia se snažím vybrat obvykle jednu myšlenku, která by děti mohla něčím oslovit, a snažím se, aby to nebyl
jen monolog, ale aby děti samy docházely k odpovědím. Pokouším se dětem pomoci
navazovat osobní vztah k Bohu. Program
připravuji tak, aby děti zapojily co nejvíce
smyslů, takže například o neděli, kdy jsme
četli o Ježíšovi a Samařance u studně, děti
mimo jiné popíjely vodu ze džbánku
s nápisem Živá voda.
Jsem Dita Pelikánová, mám manžela
Josefa, dceru Vendulku a bydlíme v Kutné
Hoře. Chodíme na nedělní ranní mše do
kostela sv. Jakuba. Byla jsem polapena do
sítě Alenky Pazderové ;-) a zkusila jsem si,
co to obnáší získat si pozornost dětí v sakristii – od předškoláků po školáky prvního
stupně základní školy. Upřímně, těch patnáct minut mi bez nadsázky připomíná
mých patnáct minut na potítku před maturitní komisí. Před každým svým vystoupením se modlím, aby děti nepoznaly, že stačí jeden dobře mířený dotaz, a budu vedle
jak ta jedle. Ale je to pro mě výzva, kterou s díky přijímám.
Jmenuji se Tereza Šedivcová a do Kutné Hory jsem se přivdala z Prahy. Aktuálně
si užívám rodičovské, na které se věnuji svým dvěma dětem a mému koníčku - cvičení dětí s rodiči. Na nedělní sakristie se snažím připravovat i něco, co si budou děti
pamatovat. Takže jako rybáři chytáme rybičky na udičku nebo chodíme se zavázanýma očima a necháváme se vést druhým.
Nebojte se do sakristie přivést i svoje děti.
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Křest je zrozením k novému životu v Kristu. Podle vůle
Pána je nezbytný ke spáse, jako sama církev, do níž křest
uvádí. Podstatným obřadem křtu je ponoření kandidáta
do vody nebo lití vody na jeho hlavu, zatímco se pronáší
vzývání Nejsvětější Trojice, to je Otce, Syna a Ducha svatého. Ovoce křtu neboli křestní milost je obohacující skutečnost, která zahrnuje: odpuštění prvotního hříchu a
všech osobních hříchů; zrození k novému životu, jímž se člověk stává adoptivním
synem Otce, Kristovým údem, chrámem Ducha svatého. Z téhož důvodu je pokřtěný
začleněn do církve, Kristova těla, a stává se účastným Kristova kněžství. Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení, pečeť, která posvěcuje pokřtěného pro
bohopoctu křesťanského náboženství. Pro tuto pečeť nemůže křest být opakován. Ti,
kteří podstoupí smrt pro víru, katechumeni a všichni lidé, kteří pod vlivem milosti,
a aniž by znali církev, upřímně hledají Boha a snaží se plnit jeho vůli, mohou být
spaseni, i když nepřijali křest. Již od nejstarších dob byl křest udělován dětem, protože je to milost a Boží dar, který nepředpokládá lidské zásluhy; děti jsou křtěny ve
víře církve. Vstup do křesťanského života otevírá přístup k pravé svobodě. Co se týká dětí zesnulých bez křtu, liturgie církve nás vybízí důvěřovat v Boží milosrdenství
a modlit se za jejich spásu. V případě nutnosti může křtít každý, s podmínkou, že
míní konat to, co koná církev, a že lije vodu na hlavu kandidáta se slovy: „Já tě
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Katechismus katolické církve, § 1277 - 1284

HISTORICKÉ OKÉNKO
Svátost křtu
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna a
Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal
Mt 28,19 – 20
Již v předmojžíšské době byl mezi národy Orientu znám iniciační obřad obřízky
(srov. Gn 17, 10), který se postupně stal podstatným znakem odlišujícím vyvolený
národ od pohanů. Obřízka však není jen vnějším aktem; na člověka jsou kladeny
především nároky „obřízky srdce“. Kvůli nedostatku věrnosti Božího lidu volali proroci po obrácení a obnově srdce Izraele. Už ve Starém zákoně se v tomto ohledu objevuje hluboká symbolika vody (srov. Ez 36, 25 – 27). Její obraz v sobě obsahuje
myšlenky odpuštění hříchů, znovuoživení člověka a konečnou obrodu smlouvy.
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NĚKOLIK NOVINEK V OBLASTNÍ CHARITĚ KUTNÁ HORA

DUCHOVNÍ OBNOVA ŽEN VE SLAVOŇOVĚ

Projekt Nový Maják
Centrum Maják, které sídlilo dlouhá léta v budově starého cukrovaru, se před
rokem provizorně přestěhovalo do areálu bývalého ČSAD na Čáslavské ulici. Toto
řešení je však jen přechodné, protože areál ČSAD je určen k demolici a na jeho místě vyroste, podle záměru města, víceúčelová hala pro sport. Hledali jsme tedy pro
Maják nové místo působení. V roce 2010 jsme pro Centrum Maják zakoupili dům
č. p. 503 v Tylově ulici a přibližně v září letošního roku začne jeho rekonstrukce.
Celý projekt Nový Maják, tj. koupě, rekonstrukce a vybavení domu pro sociální služby poskytované Majákem, je financovaný ze Strukturálních fondů EU, konkrétně
z Integrovaného operačního programu. Za pomoc při koupi domu poskytnutím půjček děkujeme Městu Kutná Hora, Farnostem Kutná Hora a Kutná Hora Sedlec.

Ve dnech 11. až 13. března 2011 se uskutečnila ve Slavoňově u Nového Města nad
Metuji duchovní obnova žen, kterou zorganizovala kutnohorská farnost.
Některé z nás se již duchovních obnov
zúčastnily vícekrát a pro některé to byla první
zkušenost. Celkem nás bylo pětadvacet. Již tento počet budil mnoho otázek. Nebude kvalita
duchovní obnovy snížena tak početnou skupinou? Jak a zda vůbec se podaří vytvořit společenství? A podobně. Na odpovědi jsme si musely počkat do neděle třináctého. A pak, že číslo
13 je smolné. U nás doma se říkávalo „třináct,
Pán Bůh při nás“ (od narození až dosud žiji
v domě s číslem popisným 13).
Otec Jan Uhlíř naši obnovu zaměřil na působení Ducha svatého. Nedovolím
si popisovat den po dni, neboť samotný prožitek těch dnů je doposud tak hluboký,
že se obávám znehodnocení popisováním jednotlivostí. I v tak početné skupině jsme
dokázaly vytvořit atmosféru, ve které bylo cítit působení Ducha svatého. Měly jsme
možnost osobně i společně prožit blízkost Pana Ježíše prostřednictvím ranních
chval, četbou z Písma, návštěvou poutního místa Rokole spojenou se mší svatou, či
při noční adoraci v kostelíku sv. Jana Křtitele ve Slavoňově a jejím pokračování až
do rána v kapli domu Schönstattského hnutí Mariina, kde jsme pobývaly po celý
víkend.
Z duchovní obnovy jsme přijely domů ke svým drahým s pokorou, radostí a
jistotou, že pokud soukromě vytrváme a budeme s modlitbou, kterou jsme si přivezly z duchovní obnovy, a kterou vám níže přikládám, nadále prosit o působení Ducha
svatého, můžeme se těšit z lásky našeho Pána Ježíše a Boží milosti po všechny dny.

Příprava azylového domu
Když byl před více jak rokem uzavřen azylový dům v areálu bývalého ČSAD na Karlově, vypadalo to, že na nový si budeme muset hodně dlouho počkat, přestože město
velikosti a významu Kutné Hory azylový dům potřebuje. Nové vedení města však
během pouhých tří měsíců (v rámci Lokálního partnerství Kutná Hora vedeného
Agenturou pro sociální začleňování) projekt nového azylového domu jednoznačně
podpořilo a zároveň vybralo variantu navrženou charitou, tedy azylový dům pro
matky s dětmi umístěný v nové nástavbě na bývalé školce Pleas v č. p. 611 v Trebišovské ulici. Projekt nástavby bude podán do Integrovaného operačního programu
a město může od EU získat až 20 milionů Kč bez nutnosti spolufinancování. Charita
se samozřejmě bude ucházet o poskytování služby azylového bydlení v novém objektu.
Globus jezdí i do Malína
Sociální mikrobus Globus pro seniory a zdravotně postižené občany, který v Kutné
Hoře jezdí od září loňského roku a zajíždí jako jediná pravidelná doprava i do centra
města, jezdí od dubna šestkrát denně i do Malína. Charita, která dopravu provozuje,
tak pomohla městu řešit problém uzavřeného malínského mostu pro autobusovou
dopravu. Mikrobus jezdí mimo jiné přes autobusové nádraží, k domu
s pečovatelskou službou, na hřbitov, do nemocnice, k domovu důchodců,
k městskému úřadu v Radnické ulici a na Havlíčkovo náměstí. Mohou ho využívat
všichni, kdo mají průkazku vydanou oblastní charitou, střediskem Ahoj
(Tylova 494, Vladimír Harsa, tel. 732 715 973 nebo 728 134 005).
za OCH KH
Robert Otruba

ÚKLID KOSTELA NEMUSÍ BÝT JEN OBYČEJNÝ ÚKLID, ALE MALÝ SVÁTEK
Jednou za měsíc chodím s lidmi, kteří využívají službu sociální rehabilitace, uklízet
kostel sv. Jakuba.
Bývá nás více než je běžná úklidová četa, přesto práce nebývá vykonána rychleji, občas se nám podaří rozšlápnout smetenou hromádku nebo pro změnu zamést
něco dvakrát. Přesto má tento čas strávený v kostele veliký půvab. Naši lidé přes
určitou nedokonalost uklízejí rádi. Když jsem se jich ptala, co se jim na tom tak líbí,
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Zuzana Dupalová, jedna z pětadvaceti
Modlitba Kardinála Merciera (mechelensko-bruselský arcibiskup, 1851—1926)
Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky
a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, toho chrámu Ducha svatého, a tam říci:

Duchu svatý,
duše mé duše,
klaním se ti;
osvěcuj mě,
veď mě,
posiluj mě
a utěšuj mě.
Říkej mi,
co mám udělat,

a přikazuj mi,
abych to dělal.
Slibuji,
že se ti podřídím ve všem,
oč mě požádáš,
a že přijmu vše,
co se z tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj,
co je tvá vůle.
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA STARŠÍ MLÁDEŽE

SESTRY VORŠILKY BUDOU SLAVIT JUBILEUM

Postní duchovní obnova starší mládeže proběhla letos na faře v Uhlířských Janovicích. Dost z nás se shodlo na tom, že moderním rázem budovy (s velkými společnými prostorami ale minimem prostor drobnějších, oddělených nebo osobnějších)
byla trochu potlačena možnost soukromí, samoty a ticha k rozjímání, jakou bychom
místy rozhodně potřebovali. Snad ale i to nás mohlo trochu prověřit, přimět nás
nacházet klid a ticho i tam, kde se nám ho přirozeně nedostává – protože v běžném
životě nám taková místa také nebývají nabízena pokaždé, když je potřebujeme. Dokázat se ztišit a sám v sobě najít nebo vytvořit takové útočiště se stalo prvním úkolem každého z nás.
Tématem duchovní obnovy bylo smíření.
Smíření jednak s Bohem skrze svátost smíření,
jednak ale také smíření se sebou samými
a s lidmi i děním kolem nás. Úsloví „dokázat se
s něčím smířit“ jako by v dnešní době dostávalo
nádech či podtón trpné pasivity: něco do našeho života přichází a my na to reagujeme tím, že
se s tím „prostě smíříme“. Smíření v plnějším
slova smyslu je ale naopak náročné tím, že po
nás bezpodmínečně vyžaduje vlastní aktivitu.
Smíření můžeme dojít jen skrze upřímnou snahu o přijetí a docenění vlastní svobody, potažmo zodpovědnosti. Slova jako „zodpovědnost, svoboda“ a „volba“ byla během víkendového programu na denním pořádku - tatáž bývají často skloňována
i dnešními médii a dala by se skoro označit za módní až propraná. Média ale s významem těch slov manipulují a převrací jejich vzájemnou provázanost, podsouvají
nám, že svoboda znamená „zbavit se zodpovědnosti“. Zbavováním se zodpovědnosti
se přitom naopak o skutečnou svobodu připravujeme. P. Tobek nám při přednáškách připomínal nejen zodpovědnost za sebe samotné, ale taky za lidi, kteří nám
byli „posláni do cesty“. Připomínal, že i v jejich životech máme možná sehrát důležitou roli, že je v našich rukou, jak se svých příležitostí a své svobodné volby zhostíme.
Při rozjímání, ke kterému jsme se pak
kvůli okolnostem nemohli fyzicky uchylovat do
samoty, se najednou začala daleko hmatatelněji
připomínat i role a zodpovědnost celého společenství. Bylo cítit, jak se mezi námi postupně
otevíral prostor ke sdílení a souznění. To, co se
zdálo být původně odpočinkem (rozjímání), se
postupně proměnilo v ten nejnáročnější bod
programu. Těžiště duchovní obnovy jako by se
postupně přesunulo z vnějšku dovnitř, ze společného programu právě do chvil mezi setkáními a mezi nás osobně. To jsme si
v sobě potom odnášeli na cestě domů. Díky.

Od 24. května 2011 do 24. května 2012 bude probíhat jubilejní rok příchodu prvních
voršilek do Kutné Hory.
Jak to bylo? Aneb citace z kroniky sester voršilek:
Dne 22. května 1712 na den Nejsvětější Trojice o čtvrté hodině rozloučila se
hraběnka Eleonora a následující ctihodné sestry s Pražským klášterem, by odebraly se do Kutné Hory, provázeny jsouce představenou Pražských Voršilek Mater
Marií Klárou, rozenou šlechtičnou ze Schmiedgräbnerů, její společnicí Sestrou Aurelií, laičkou, a knězem P. Josefem Seidlem. Byly to řeholnice:
Mater Anna Aloisia, rozená svobodná paní Klusáková z Kostelce, v stáří 40
roků, jakožto představená nového kláštera. Mater Anna Karolina, rozená Smilkovská z Palmbergů, 38 roků stará. Mater Maria Gottlieba Felicitas, roz. baronka
Gerhartová, v 32. roku věku. Mater Maria Teresia, rozená šlechtična Moserová
z Moserů, 29 roků stará. Sestra Marie Etherie, rozená Malovcová z Cheynova
a z Winterbergu, 19 roků stará. Hlavním členem družiny na cestu připravené byla
zakladatelka kláštera kutnohorského, hraběnka Eleonora v stáří 22 roků. Její
mladší sestra hraběnka Maxmiliána ubírala se do Kutné Hory jako první duchovní nevěsta k oblékání.
Po tklivém rozloučení s řeholnicemi Pražského kláštera, provázeny jsouce
jich upřímným žehnáním, pod ochranou Boží vydaly se na cestu. Jely v několika
vozích, kterých jim poskytnul Jeho Excellence hrabě Václav z Trautmannsdorfů,
bratr zakladatelky. Poněvadž velice pršelo, dorazily pozdě v noci do Brandýsa nad
Labem, kdež přenocovaly. Druhého dne ráno přítomny byly slavné mši
sv. v Brandýse, kterou sloužil kněz je provázející. Potom rozloučily se s Matičkou
Boží Staroboleslavskou, pod Její ochranu se cele odevzdaly a nastoupily další cestu. Přes Kolín, kde se ocitly ve velké nesnázi a musely zde přespat, pak přes Sedlec,
kdež v památné kostnici vykonaly pobožnost a po mši sv. nastoupily cestu do Kutné Hory. S vroucí prosbou v duši, aby Bůh žehnal vkročení jejich v královské horní
město, dospěly cíle svého o 10. hodině dopoledne, dne 24. května roku 1712.“

Hanka Papáčová a Honza Hlavinka

sestry voršilky
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Při této příležitosti bude možnost získání plnomocných odpustků v kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně v Kutné Hoře. V tyto dny (při mši svaté a za obvyklých
podmínek):
Úterý 24. května 2011 – zahájení jubilejního roku
Čtvrtek 2. června 2011 – slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek 1. července 2011 – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Čtvrtek 8. září 2011 – svátek Narození Panny Marie
Úterý 4. října 2011 – svátek sv. Františka z Assisi
Pátek 21. října 2011 – svátek sv. Voršily
Pátek 25. listopadu 2011 – založení Společnosti sv. Voršily sv. Andělou Merici
Čtvrtek 8. prosince 2011 – slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Pátek 27. ledna 2012 – svátek sv. Anděly Merici
Pondělí 26. března 2012 – slavnost Zvěstování Páně
Čtvrtek 24. května 2012 – ukončení jubilejního roku

