So 24. 12.

Betlémské světlo (10:00 – Palackého náměstí)

Ne 25. 12.

Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 – kostel
sv. Jakuba)

Po 26. 12.

Česká mše vánoční – USPS Tyl (15:30 – chrám sv. Barbory)

Čt

05. 01.

Živý Betlém (15:00 – Duhové atrium v Trebišovské ulici)

Čt

05. 01.

Mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel)

FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Pá 06. 01.

Slavnost Zjevení Páně (bohoslužba v 18:00 – kostel sv. Jakuba)

So 07. 01.

Tříkrálová sbírka (začátek v 9:00 – kostel sv. Jakuba)

Út 10. 01.

Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

St

11. 01.

Ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb
(18:00 - modlitebna Církve bratrské)

Čt

12. 01.

Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)

St

18. 01.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Čt

19. 01.

Mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel)

Pá 20. 01.

Ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb
(18:00 - kostel sv. Jakuba)

So 21. 01.

Výlet do Prahy nejen za sv. Anežkou (odjezd v 7:30 od Billy)

So 28. 01.

Maturitní ples oktávy Církevního gymnázia sv. Voršily

Ne 29. 01.

Volby do Pastorační rady farnosti

Čt

02. 02.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (18:00 – chrám sv. Barbory)

Čt

09. 02.

Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)

So 11. 02.

Setkání členů a přátel hnutí fokoláre (aula CG sv. Voršily)

DO KALENDÁŘE
17. – 19. 02. Duchovní obnova pro muže ve Slavoňově
Ne 04. 03.

Živé pašije (17:00 – chrám sv. Barbory)

09. – 11. 03. Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově
Út 27. 03.

Moravské pašije (18:00 – kostel sv. Jakuba)
Uzávěrka dalšího čísla je 22. 1. 2012
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Zpravodaj

Listopad

Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 – kostel sv. Jakuba)

5/2011

Ne 18. 12.

Milí farníci,
posledním letošním číslem farního zpravodaje, které se věnuje manželství,
uzavíráme tematický cyklus zaměřený na svátosti.
Stojíme na kraji adventní doby. Vstoupili jsme do ní společnou duchovní obnovou a čekají nás další tradiční akce, mezi něž patří oslava svátku sv. Barbory, roráty, mikulášská nadílka nebo nejrůznější besídky. Všechny tyto aktivity v sobě
skrývají kromě jiného i jedinečnou výzvu. Výzvu opravdově se připravit na Vánoce.
Byl bych rád, kdybychom se u rozsvícených adventních věnců připravovali
nejen na rodinné Vánoce, ale i na liturgické prožívání těchto svátků uprostřed našeho farního společenství. Právě o Vánocích by mělo platit, že máme otevřené dveře
nejen pro své nejbližší, ale pro každého, kdo do nich chce vejít. Vánoční událost, kdy
bylo Svaté rodině odepřeno pohostinství v Betlémě, a proto se Ježíš
narodil v chudých jeslích, by nás
k tomu mohla inspirovat. Do našich
chrámů zavítají vzácní hosté, kteří
k nám chodí jen jednou za rok. Připravme se na to, abychom je dokázali vřele přijmout a pohostit nejen
úsměvem, ale i zvěstí evangelia. Tak
jako se v betlémském chlévě
v srdcích pastýřů a mudrců
z východu zrodila víra v božství malého dítěte, tak i náš kostel či naše
společenství může (a věřím, že chce)
Bůh použít k probuzení víry v srdcích našich hostů. Podmínkou však
je naše modlitba a láska. Přesvědčení, že to největší bohatství, které
můžeme svým blízkým i jednoročním hostům dát, je svědectví o „Životě, který je světlem lidí“ (srov. Jan 1, 4). Uvěřme, že Bůh vede nejen nás, ale i ty, kdo nemusí, a přesto o Vánocích zavítají na bohoslužbu či k jeslím. Nosme je ve svém srdci, sdílejme Boží starost o jejich životy a
věřme, že i jim se chce Bůh dát poznat.
Změňme v adventu své smýšlení a učme se své srdce otevírat pro Boha i pro
lidi kolem sebe.
Žehná P. Jan Uhlíř
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Reportáže:
- Protože to nevzdali

Přibližně třicet let poté je z hračkářství prodejna pečiva, z malého Jiříka velký
Jiřík a z jeho rodičů prarodiče. Ale zase existuje jiný malý Jiřík, ten jejich, a jiná výloha, okolo které chodí a kde se jeho zraku nabízí veliký, tentokrát zelený a kupodivu kovový mechanický jeřáb, na který se často kouká – jenže jeho rodiče stavějí
dům… a hledají odpověď na otázku: je nějaký způsob, jak svému skromnému synkovi ulehčit nevyřčené hoře?
Odpověď nejspíš nenajdou. Velký Jiřík neřekne malému Jiříkovi: „Podívej,
synku, nejde to,“ protože na své úrovni to malý Jiřík v podstatě chápe a na jiné
úrovni to dnes chápat nemůže. Třeba za třicet let…
Pan Nabokov klade v jedné ze svých povídek otázku: Který šíp letí věčně? –
Odpověď, kterou nabízí, zní: ten, který zasáhl cíl.

AKTUALITY A POZVÁNKY

08
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- Duchovní obnova seniorů

10

- Svatomartinský průvod
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Svátek svaté Barbory
Slavnostní bohoslužbu
k oslavě svátku patronky našeho
města bude v sobotu 3. prosince
v 17 hodin sloužit Mons. Jan Vokál v chrámu sv. Barbory. Při
této příležitosti budeme také děkovat za zdárné dokončení opravy vnějšího pláště chrámu. Bohoslužbu doprovodí svým zpěvem
chrámový sbor kostela Panny
Marie z Hradce Králové pod vedením prof. Václava Uhlíře. Po
skončení liturgie jsou všichni
farníci zváni na arciděkanství,
kde bude možnost se občerstvit
a pohovořit s panem biskupem.

Václav Schuster

KALENDÁŘ AKCÍ

Mikulášská nadílka
Kalendář akcí
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Svatý Mikuláš zve všechny děti v pondělí
5. prosince v 17 hodin do kostela sv. Jakuba
k oslavě svého svátku. A že to bude oslava pořádná, nebudou na ní chybět ani Mikulášovi andělští přátelé a pořádná kopa radosti a dárků, o které se oslavenec se všemi
rád rozdělí.
Roráty
Nedělní ranní mše svaté v chrámu sv. Barbory
budou mít v době adventní podobu rorátů. Zpěvem je
bude doprovázet farní sbor pod vedením Michala Hanuše. Kromě toho proběhnou v sobotu 10. prosince
v 7 hodin roráty v kostele sv. Jakuba, kde bude sbor zpívat za doprovodu smyčcového souboru. Děti jsou zvány
už v pátek 9. prosince v 16 hodin na arciděkanství, kde
pro ně bude připraven program, společná večeře a
přespání. Na ranní bohoslužbu pak půjdou do kostela
průvodem se svíčkami a po skončení liturgie bude pro
děti i jejich rodiče na arciděkanství přichystána snídaně.
Podrobnější informace a přihlášky dostanou děti
na náboženství nebo u P. Milana Romportla.

Út 29. 11.

Přednáška prof. Mileny Lenderové
(18:00 – aula CG, více na www.rcpec.cz)

Čt

Mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel)

01. 12.

So 03. 12.

Kurz efektivní komunikace
(8:00 – charitní středisko A+D v Tylově ulici)

So 03. 12.

Slavnostní bohoslužba při svátku sv. Barbory
(17:00 – chrám sv. Barbory)

Ne 04. 12.

Sbírka na diecézní charitu

Po 05. 12.

Mikulášská nadílka (17:00 – kostel sv. Jakuba)

St

07. 12.

Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily)

Čt

08. 12.

Adorace za obnovu farnosti (19:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá 09. 12.

Změna bohoslužeb v Bykáni a Křeseticích
Počínaje první nedělí adventní (27. listopadu 2011) budou až do odvolání nedělní bohoslužby na Bykáni a v Křeseticích začínat v 9 hodin.
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Beseda s cestovatelem Josefem Hořelkou na téma Rodina pod
střechou světa (19:00 – aula CG, více na ww.rcpec.cz)

09. – 11. 12.

Duchovní obnova starší mládeže v Jeníkově u Hlinska

09. – 11. 12.

Duchovní obnova pro mládež 2. stupně ZŠ v klášteře sv. Voršily

So 10. 12.

Rorátní mše sv. nejen pro děti (7:00 – kostel sv. Jakuba)

Út 13. 12.

Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

St

14. 12.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Čt

15. 12.

Mše sv. pro děti (17:00 – klášterní kostel)

Ne 18. 12.

Svátost smíření (14:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 18. 12.

Vánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordia (15:00
– Církevní gymnázium sv. Voršily)
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ke službě (jedná se tedy o praktický,
charitativní závazek) a kněz
k posvěcování (je to ten, kdo nese plnost
Kristovy moci). Co je faktem, že i dnes
lidé neumějí uchopit jáhenství a jáhna
považují za nepodařenou imitaci kněze.
Také nerozlišují nezastupitelnost mše
svaté v životě člověka a tam, kde nejsou
na jáhna zvyklí, zaměňují jeho bohoslužbu slova se slavením Eucharistie.
Jáhen je tak trochu člověkem
dvou světů, toho laického a toho kněžského, a proto i jeho spiritualita musí
být trochu laická a trochu duchovní.
Laickou teď nemyslím nějakou nedokonalou, ale zkrátka jinou, spiritualitu věřících, kteří mají být svým životem posvěcováni ve světě mezi lidmi tohoto
světa. Hezky o tom píše Kateřina
Lachmanová ve svých knížkách.
Ovlivňuje Tvé jáhenství život
v manželství a naopak?

nelze jen tak sebrat rodinu a jet na výlet.
To je ale v mém případě jen jedna
z mála těžkostí, které jáhenství přináší.
Jaké spatřuješ přednosti být jáhen a
ženatý muž zároveň?

Na rozdíl od kněze má jáhen velice rychlou reflexi od své rodiny toho, co
řekne, rozhodne či udělá v rámci své
jáhenské služby. O knězi to farníci říkají
jen po straně – aby se to pan farář nedozvěděl. A když už mají něco knězi říct,
leze to z nich jak z chlupaté deky. Toho
se jáhen nemusí obávat.
Neseš si s sebou závazky s faktem
„jsem jáhen“? Jaké?

Určitě, a před rodinou dvojnásobně. Jáhen musí žít, to, co sám říká, jinak
to může zabalit. Je potom směšný
v očích své rodiny a je zaděláno na to,
aby jeho děti měly těžkosti se svou vírou.

Určitě. Ne nadarmo se říká, že
pokud se jáhnem stává ženatý muž, je
svěcen především pro rodinnou církev a
teprve potom pro ostatní. V té praktické
rovině je to znát např. o nedělích, kdy

Děkuji za rozhovor.
Anna Schusterová

KDO SI HRAJE
Ve výloze obchodu s nápisem PAPÍRNICTVÍ A HRAČKÁŘSTVÍ se zraku kolemjdoucích nabízely stavebnice Merkur, sada rýsovacích per, plechový traktůrek
s rychlostní pákou a valníkem, objemná kalkulačka a několik logaritmických pravítek, které kalkulačce tehdy stále ještě konkurovaly. Nic z toho neupoutávalo Jiříkovu pozornost tak jako veliký, červený a samozřejmě kovový jeřáb ovladatelný několika kličkami. Jenže skromní lidé mají nejčastěji skromná přání, takže Jiříkovi bylo
jasné, že tak velkou a důmyslnou hračku od
svých rodičů nedostane. Stavěli tou dobou
dům a Jiřík nebyl jediné jejich dítě.
Sedmiletý Jiřík ovšem své rodiče dojímal líčením, k čemu je která klička toho
velikého červeného jeřábu ve výloze na náměstí, a snad ještě výrazněji tím, že je
o hračku ani nepoprosil. Nicméně… stavěli
dům a Jiřík nebyl jediné jejich dítě.
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Duchovní obnovy mládeže
Adventní duchovní obnova starší mládeže je naplánována na víkend 9. - 11.
prosince v Jeníkově u Hlinska pod vedením P. Pavla Tobka. Předpokladem pro její
uskutečnění je dostatečná účast. Zájemci ať se proto hlásí nejpozději do konce listopadu u Míši Uttendorfské (e-mail: uttina@seznam.cz, tel.: 733 626 400).
Pro mládež na druhém stupni ZŠ a nižším stupni gymnázia je v tomtéž termínu připravena duchovní obnova v klášteře sv. Voršily. Program připravují sestry
voršilky, Patricie Koubská a P. Milan Romportl. Více informací a přihlášky u sestry
Anežky (tel.: 777 736 025).
Koncerty
K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby. V chrámu sv. Barbory zazní letos
hned dvakrát; 15. prosince v 17 hodin
(pořadatelem je Středočeský kraj) a
26. prosince v 15:30 (vystoupí USPS Tyl
pod vedením Zdeňka Licka).
V neděli 18. prosince v 17 hodin se
uskuteční v kostele sv. Jakuba vánoční
koncert pěveckého spolku Cantica.
V neděli 25. prosince jste pak srdečně zváni na vánoční pásmo složené
z akustického vystoupení kapely Studená Sprcha a mluveného slova P. Jana Uhlíře.
Začátek v 16:30 v kostele sv. Jakuba.
Žehnání domů a bytů
Vánoční doba, během které můžeme ještě intenzivněji než jindy prožívat radost z Božího daru bezpečí našich domovů, bude v naší farnosti podobně jako loni
doprovázena nabídkou požehnání domů a bytů: budete mít možnost pozvat kněze
k sobě domů na krátkou návštěvu, jejímž smyslem jee nejen požehnat místo, kde
žijete, ale také se společně sejít k modlitbě a uvědomit si, že Bůh je s vámi
v každodenním životě.
Zájemci si mohou vybrat z termínů, které jsou rozepsány v tabulce na stolku
v kostele sv. Jakuba (první je 28. prosince, poslední 7. ledna). Pro samotnou návštěvu kněze stačí mít připravenou svíčku a konkrétní úmysl nebo úmysly, za které se
chce rodina modlit. Na všechny tyto úmysly bude pak v neděli 8. ledna sloužena
mše svatá.
Postní duchovní obnovy pro ženy a muže
Tradiční duchovní obnovy pro muže a ženy z naší farnosti proběhnou pod
vedením P. Jana Uhlíře ve Slavoňově u Nového Města nad Metují. Pro muže je zde
rezervován víkend 17. - 19. února, pro ženy pak víkend 9. - 11. března 2012. Podrobnější informace budou uvedeny na začátku února v ohláškách; hlásit se můžete už
teď: muži u Jiřího Kuboše (e-mail: jiri.kubos@tiscali.cz, tel.: 737 316 718), ženy u
Moniky Trdličkové (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396).
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Výlet do Prahy nejen za sv. Anežkou
Na povánoční sezónu je připravena pozvánka na zajímavý farní výlet do Prahy. Výlet
se uskuteční v sobotu 21. ledna 2012. Autobusem vyrazíme v 7:30 od Billy. První zastávkou
bude kostel sv. Haštala, hlavní chrám románské Prahy, který je jedním z dvou svatostánků
zasvěcených tomuto světci v celé střední Evropě. Poté se přesuneme do kláštera sv. Anežky,
kde absolvujeme komentovanou prohlídku výstavy Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice, na kterou naše farnost zapůjčila část oltáře
z kostela Matky Boží Na Náměti. Průvodcem
nám bude P. Vladimír Kelnar. Na prohlídku
bude navazovat volný program, během něhož
můžete obdivovat krásy stověžaté Prahy nebo
zhlédnout stálou výstavu v anežském klášteře.
Znovu se sejdeme v 13:30 na Křižovnickém náměstí v kostele sv. Františka z Assisi ke společné bohoslužbě. Po mši svaté si prohlédneme cenné části vnitřní výzdoby kostela
(např. fresku od V. V. Reinera nebo obraz J. K. Lišky), podzemní prostory s kaplí a
muzeum Karlova mostu v klášteře křižovníků s červenou hvězdou. Poslední zajímavostí našeho výletu bude návštěva kostela sv. Matěje v Dejvicích, kde je k vidění perníkový betlém. Jesličky měly původně asi třicet postaviček, jejich počet se však v
průběhu let zvýšil na téměř čtyři stovky. Jednotlivé postavy jsou oděny do krojů z
různých oblastí Čech, Moravy a Slezska. Do Kutné Hory se vrátíme kolem 19. hodiny.
Cena výletu je 200 Kč pro dospělé, pro děti a studenty snížená na 50 Kč. Přihlásit se můžete zápisem na seznam, který bude k dispozici od 2. ledna v našich kostelech. Kontaktní osobou je Monika Trdličková (e-mail: monicatrd@seznam.cz, tel.:
607 188 396).
Pašijové hry trochu jinak
Během postní doby se v naší farnosti uskuteční hned dvě představení, která
netradičním způsobem tematizují pašijový příběh.
V neděli 4. března přijede do chrámu sv. Barbory více než padesátičlenný
soubor mladých lidí z Litomyšle se svým dramaticko-hudebním představením
s názvem Živé pašije. Celý projekt je autorský, od hudby až po kostýmy, účinkují
v něm sóloví zpěváci, tanečníci, smíšený pěvecký sbor i hudební orchestr. Více se
dozvíte na www.zivepasije.cz. Představení začne v 17 hodin.
Na konci března pak do Kutné Hory zavítá naopak jediný herec, Víťa Marčík
se svou inscenací Moravské pašije. Představení je rovněž autorské, čerpá velkou
měrou z lidových motivů i z autorova nezaměnitelného smyslu pro humor. Přesto
představení zůstává pravdivou a dramatickou výpovědí o utrpení Ježíše Krista. Podívejte se na www.teatr.cz a hlavně se přijďte na vlastní kůži přesvědčit do kostela
sv. Jakuba v úterý 27. března v 18 hodin.
-red4

vám tento fakt v něčem jiném
(výchova, výběr jmen pro děti, atd.) –
v čem?

Jednoznačně. Je to závazek před
Bohem a nutí to člověka hledat cesty,
řešení a ne práskat dveřmi. A když
s nimi prásknu, tak je za chvíli zase sám
otevřu, aby ten druhý věděl, že jsem
pořád tady, jenom to potřebuju rozdýchat a bude zas dobře. Možná, že svátostné manželství nutí člověka více přemýšlet o svém závazku a tím se i více
přizpůsobovat tomu druhému. Aspoň u
nás to platí, já jedináček, žena ze šesti
dětí… A ve výchově? Nejdůležitější je
být s tím druhým jedno. Před celým světem a hlavně před svými dětmi, myslím
si, že to je jeden z rozhodujících momentů, zda se výchova bude dařit či nikoli.
Kdy ses rozhodl, že se staneš jáhnem?

Nevím, byl to vývoj. Trvalo to
roky. První nápad přišel s možností studia teologie po revoluci a pak to zrálo až
do konečné podoby. Když jsem byl malý, sen mého táty byl, abych se stal evangelickým farářem (nechtěl přijít o vnoučata), což pro mě jako pro dítě pokřtěné
v evangelické církvi neměl být problém.
Teď se tomu s tátou smějeme, já tady,
on nahoře, jak to život vše zaonačil, a
my oba skončili v lůně matky Církve.
Co tě vedlo k tomu stát se jáhnem?
Jaký to byl impulz?

Tak, jak jsem již řekl, byla to řada
událostí, které se udály po revoluci, ale
byla to i řada lidí, kteří vstoupili do mého života, nějakým způsobem mě oslovili, i třeba nepřímo svým životem, tím,
jak žili svou katolickou víru (např. rodiče mé ženy nebo otec Ivo Kvapil, který
nás oddával. Možná, že to jméno je řadě
kutnohorských farníků povědomé –
ano, byl to strýc otce Ivo Kvapila, který

před několika lety v Hoře působil). No a
byli to i lidé, kteří mě v závěru mého
rozhodování hodně pomohli, v první
řadě náš tehdejší čáslavský kněz otec
Pavel Tobek a další.
Jaké jsou tvé jáhenské povinnosti?
Pomáháš panu faráři? Jak pracuješ
s farníky?

Mám civilní povolání, a tak má
mé jáhenství jiný charakter než u bratrů
jáhnů, kteří jsou takříkajíc na plný úvazek v církvi. V čáslavské farnosti se střídáme s otcem Bohuslavem v nedělních
promluvách (v poměru 2 : 1), v neděli,
kdy nemám promluvu, se věnuji nejmenším dětem v sakristii, vyučuji náboženství velké děti a mládež, letos jsou to
spíš biblické hodiny pro mladé. Připravoval jsem loni naši mládež
k biřmování, a tak… co se namane
k uskutečnění. Na co se vždy těším, to je
půlnoční v Červených Janovicích, kdy
slavíme bohoslužbu slova se svatým přijímáním; je už z toho pětiletá tradice a
je to krásný, a po venkovsku, a vůbec …
Nedávno jsme měli s bratry jáhny
diecézní setkání v Pardubicích. Dost
jsem se nasmál, když se ostatní shodli
na tom, že naším světcem není sv.
Vavřinec, ale sv. Bartoloměj, protože
z něho taky dřeli kůži. Já tuto zkušenost
nemám, myslím, že jsem se nejčastěji
setkal se správnými chlapy – kněžími,
kteří měli pochopení.
Co myslím, že je důležité, je totiž
to, že ve škole studenti vědí, že jsem
duchovní a přitom ženáč, a jsou tedy
nuceni (tedy ti nevěřící) přemýšlet o
všech těch věcech, která jim předkládají
média a která jsou najednou jiná.
Jaký je rozdíl mezi tím být jáhen a
být kněz?

Tak ten zásadní je dán již aktem
samotného svěcení, kdy jáhen je svěcen
17

ROZHOVOR S JOSEFEM POŽIVILEM
Toto číslo Zpravodaje se zabývá tématem svátosti manželství, která bývá v učení církve často kladena do
souvislosti s druhou svátostí povolání
- kněžstvím. Proto jsem se rozhodla
za účelem rozhovoru oslovit člověka,
který může hovořit o obou. Můj strýc,
Josef Poživil, který učí na církevním
gymnáziu v Kutné Hoře, je již nějaký
čas ženatý a zároveň (nějaký kratší
čas) vysvěceným jáhnem.

Josefe, můžeš se nám trochu představit? Kolik je ti let, jak dlouho jsi ženatý, kolik máš dětí? Jaká je tvá úloha
na církevním gymnáziu?

Myslím, že mohu. Je mi 48 let,
jsem ženatý – no už se pomalu blíží stříbrná svatba – příští rok to bude 24 let,
co jsme si se ženou řekli „ano“. Máme
čtyři děti: tři syny a dceru (21, 19, 15 a
10 let). Co dělám na CG? Učím, a tak, co
se dá… Podílím se na „Dnech pro duši“,
na výchovném poradenství… a užívám si
to. Škola má totiž jednu velikou léčivou
moc. Nedovolí ti zestárnout, alespoň já
si to nějak nepřipouštím, a někdy se
přistihnu, že by mi nedalo moc práce
chovat se jako naši studenti. Je to pro
mě lehčí než být nositelem „důstojné
autority“ pedagoga. Také jsem poznal
pedagogy z různých škol, kterým by to
práci dalo a jsou proto docela nesnesitelní.
Co pro tebe manželství znamená jako
svátost?

To je zásadní věc. Je to liturgie,
trvalá liturgie všedního dne proměňovat
se k lepšímu za pomoci toho druhého.
Přirozené manželství je o tento prvek
liturgie ochuzeno. Znamená to žít
v milosti Boží přízně, vyhřívat se na ní
jako na sluníčku. To je ten trvalý pocit,

že jsme v manželství tři a přitom nejde o
švédskou trojku. Když věřící člověk odmítá svátosti nebo je bere na lehkou
váhu či přijímá je ledabyle, co potom
zbývá z jeho víry? Proto mě tak vytáčí,
když vidím, že se někdy zachází se svátostmi jako s krmením pro Boží dobyteček. Křty dětí, kdy ani jeden z rodičů
není věřící - říkají si „sympatizanti“ a
přitom se zavazují vychovat děti ve víře.
Končí to, v lepším případě, prvním a
posledním svatým přijímáním v osmi
letech. Svatby matrikových katolíků třeba v Barboře, protože je to krásný, či
slavení Eucharistie pro davy, které neví,
že jsou v tu chvíli na Golgotě, a mají
z toho jundu, viz např. mše svatá při
kutnohorském stříbření atd.
Myslíš si, že by vaše manželství bylo
jiné, kdybyste se s Annou nebrali
v kostele?

Asi by nebylo jiné, protože naše
přirozenost zůstává s námi stále táž, ale
bylo by to možná v některých ohledech
těžší nebo naopak snazší, asi na to nedokážu odpovědět. Jsou věci, které se
berou tak, jaké jsou a jak přišly, a nepřemýšlí se o tom, co by, kdyby …
Pomáhá vám fakt, že se jedná o svátost, řešit problémy? Pomáhá 16

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
16:00

Kostel sv. Jakuba – půlnoční mše svatá pro děti

16:00

Třebonín

22:00

Grunta

22:00

Malešov

24:00

Kostel sv. Jakuba – půlnoční mše svatá
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Chrám sv. Barbory
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Bykáň
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Třebonín

18:00

Kostel Matky Boží Na Náměti

07:00

Chrám sv. Barbory

09:00

Kostel sv. Jakuba

09:00

Křesetice

09:00

Chlístovice

10:30

Paběnice

18:00

Kostel Matky Boží Na Náměti

16:00

Třebonín

18:00

Kostel Matky Boží Na Náměti

Silvestr
31. prosince 2011

16:00

Chrám sv. Barbory – mše sv. na poděkování

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
1. ledna 2012

07:00

Chrám sv. Barbory

09:00

Kostel sv. Jakuba

09:00

Křesetice

10:30

Třebonín

11:00

Grunta

18:00

Kostel Matky Boží Na Náměti

Štědrý den
24. prosince 2011

Slavnost
Narození Páně
25. prosince 2011

Svátek sv. Štěpána
26. prosince 2011

Svátek Svaté rodiny
30. prosince 2011

F. X. Brixi: Missa pastoralis – zpívá USPS Tyl

Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také 24. prosince
od 14 do 16 hodin (od 15:40 zpívání koled), 25. a 26. prosince od 14 do 16 hodin,
od 27. prosince do 1. ledna od 11 do 15 hodin.
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

OMALOVÁNKA

Zápis
Jednání PRF se uskutečnilo ve čtvrtek 10. listopadu. Zahájeno bylo modlitbou, po níž následovalo vyjasnění otázky týkající se délky mandátu současné PRF.
Na začátku roku 2012 budou vypsány nové volby. Dále byl projednán program oslavy svátku sv. Barbory a předadventní duchovní obnovy farnosti. Debatovalo se
o způsobu, jakým ocenit ty, kdo ve farnosti dobrovolně vykonávají nějakou službu.
Posléze rada zhodnotila (v zásadě kladně) zářijovou farní pouť do jižních Čech
a rokovala o různých variantách akcí, které by mohly být uskutečněny v příštím kalendářním roce. Byla představena programová náplň Noci kostelů a Oslavy sv. Jakuba 2012. Dalším bodem jednání byla otázka, jak uchopit přípravu na Vánoce a na
naše setkání s těmi, kteří přijdou do kostela „pouze“ na půlnoční mši svatou. Ve
čtvrtek 19. ledna proběhne další jednání, jehož cílem je ukončit a zhodnotit působení stávající PRF.
Zapsala Katka Telecká
Volby do PRF
Začátkem února vyprší dvouletý mandát současné pastorační radě a bude
nutné zvolit novou. Bude tedy opět na vás, farnících, abyste vyjádřili, koho považujete za vhodného ke koordinaci činnosti života ve
farnosti, a dali mu svou důvěru.
Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním
a pracovním orgánem faráře a má mu být nápomocná při utváření života farního společenství.
Podle stanov se PRF skládá z duchovních působících ve farnosti z pověření biskupa, delegovaných
členů (za řeholní společenství, charitu, církevní
gymnázium), farářem jmenovaných členů a farníky volených členů. Volit či zvolen může být každý
katolík starší 18 let, který přísluší do farnosti. PRF
bude podle stanov volena na čtyři roky.
Vhodné kandidáty budete moci navrhnout do 15. ledna (lístečky
s jejich jmény vhodit do připravených krabiček v kostelech). Do 22. ledna navržené
farníky oslovím, zda by v případě zvolení byli ochotni tuto službu přijmout. Teprve
ten, kdo bude se svou kandidaturou souhlasit, bude zapsán na oficiální kandidátku.
V neděli 22. ledna budou všichni kandidáti při bohoslužbě u Sv. Jakuba představeni
farnosti. Samotné volby proběhnou 29. ledna 2010. Volit se bude pět členů
následujícím způsobem: předchozí neděli (22. ledna) každý dospělý farník dostane
volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše pět kandidátů; takto vyplněný volební
lístek odevzdá v neděli 29. ledna do volební urny v kostele. Všechny hlasy spočítá
volební komise pod vedením Karla Macka st. a výsledek bude o týden později uveřejněn.
Rád bych při této příležitosti poděkoval současné farní radě za spolupráci
a pomoc při přípravě různých farních aktivit.
P. Jan Uhlíř
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Patricie Koubská
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rád podtrhl skutečnost, kterou vnímám jako zásadní: to, že je manželství svátostí,
znamená, že ve svazku muže a ženy působí Kristus. Jak probíhalo jeho působení,
když byl fyzicky mezi námi lidmi? Nebylo to někde stranou v jakési náboženské rezervaci pro ty, kteří si to „zasloužili“ za své úžasné náboženské výkony, ale uprostřed
lidí, takových, jací jsou, takže si dokonce vysloužil opovržlivé označení „přítel celníků a hříšníků“. Písmo nijak nezastírá, že ani okruh Ježíšových učedníků vůbec nebyl
ideální. A právě zde se rodí církev, zde Ježíš dává sám sebe a tak „ustanovuje svátosti“. Ano, toto společenství je zváno k následování Ježíše, má žít naplno lásku k Bohu
i lidem – a zároveň musí stále, někdy velmi bolestivě, poznávat a přijímat své hranice. Podobně manželé jsou povoláni, aby prohlubovali svůj vztah, stále se učili lásce a přitom se nestali otroky představy, že vždy musí být příkladní, dokonalí a vytvářet
v každé chvíli „vzornou křesťanskou rodinu“.
Ještě chci zmínit druhou skutečnost týkající se Ježíšovy veřejné činnosti.
Mluví o Božích, „duchovních“ věcech. To ale neznamená, že by se pohyboval
v jakýchsi andělských výšinách, že by nevnímal svět kolem sebe. Naopak, k uvádění
do Božích tajemství používá konkrétní příklady ze všedního života, které opět svědčí
o tom, jak je blízko lidem. Proto je pro křesťanské manžele nejen nenahraditelné
prožívání vztahu k Bohu v modlitbě (s dětmi i pouze spolu) a při slavení nedělní
mše svaté, ale nesmí se opomíjet ani jejich „přirozené“ potřeby: vzájemné sdílení,
hezké prostředí doma, čas na odpočinek, společné slavení, péče o zdraví a zevnějšek…
Chci se proto místo dalšího teoretizování podělit o zkušenosti dvou manželských párů, které se dle mého soudu krásně doplňují:
Velmi aktivní manželé se spoustou společných zájmů a pestrých aktivit prožívali přesto krizi svého vztahu. Po jednom z dalších velkých nedorozumění z manžela
vyšlo: „Moc se mi do toho nechce, ale asi se musíme začít zase spolu modlit, jinak to
nepůjde.“ Od jeho manželky jsem po nějaké době slyšel: „Ne že by se všechno hned
zázračně vyřešilo. Ale společná modlitba
nám otevírá novou cestu, už si nedovedeme představit, že bychom svůj vztah společně nesvěřovali Bohu.“
Druhý pár rozhodně netrpěl nedostatkem náboženských aktivit. Společná
modlitba byla samozřejmostí, na bohoslužby tito manželé chodili i ve všedních
dnech, k tomu jezdili na pouti a duchovní
obnovy. Přesto, zvláště poté, co dospělé
děti „opustily hnízdo“, si museli přiznat,
že to mezi nimi pořádně skřípe. Nepomohlo ani duchovní cvičení pro manžele. Nový
začátek otevřel až návrh manželky, že by mohli zkusit zase občas zajít do divadla
jako kdysi, když ještě neměli děti.
Ano, to jsou svátosti: skutečnost božská i lidská, duchovní i hmotná, protože
Bůh se stal v Kristu člověkem. Proto ho můžeme zvát do všech situací svého života, i
do svých nedokonalých manželství a nedokonalých rodin.
Jan Pacner, vojenský kaplan 14

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA INFORMUJE
Evropský rok dobrovolnictví se pomalu chýlí ke konci. V jeho závěru jsme
připravili již tradiční kurz efektivní komunikace, zaměřený nejen na práci se seniory v nemocnicích a ústavech. Kurz proběhne v sobotu 3. prosince 2011
v charitním středisku A+D v Tylově ulici proti hotelu
Zlatá stoupa. Zahájení bude v 8 hodin, předpokládaný
konec v 16 hodin. Zohledníme i skutečnost, že někteří
účastníci kurzu budou chtít být včas na slavnostní bohoslužbě u Svaté Barbory.
Jinak se samozřejmě těšíme na všechny dobrovolníky, kteří se připravují na
Tříkrálovou sbírku a Živý Betlém. Můžete se přihlašovat na můj telefon (731
598 876) nebo e-mail (macek.marie@seznam.cz). V přihlášce na Tříkrálovou sbírku
uveďte, kde a s kým chcete koledovat. Ještě vytvoříme příležitost k přihlášení v průběhu adventu přímo po nedělních bohoslužbách. Živý Betlém začne ve čtvrtek
5. ledna 2012 v 15 hodin na zahradě Duhového atria v Trebišovské ulici. Tříkrálová
sbírka pak v sobotu 7. ledna, začínat se bude v kostele sv. Jakuba v 9 hodin. Těšíme
se na vás.
Za Oblastní charitu KH Marie Macková

ZPRÁVY Z CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA SV. VORŠILY
Z mnoha událostí, které se odehrály na gymnáziu v prvních měsících školního
roku, uvedu alespoň některé.
Oslava svátku svaté Ludmily a Dne církevních
škol 16. září je první z nich. Studenti nižšího gymnázia
vyslechli v aule přednášku o českých svatých Ludmile
a Vojtěchovi a získali také informace o středověkém
vodovodu, který vedl od pramene svatého Vojtěcha
v Bylanech do Kutné Hory. Poté se vydali k prameni
na vycházku. Zde byl pro ně připraven vědomostní
kvíz; vítězná družstva obdržela sladkou odměnu.
Na vyšším gymnáziu probíhal ve stejném čase projekt Slovanský den. Tématem byl současný polský stát. Studenti připravili sérii prezentací, které spolu
s vědomostním testem zdůraznily společné tradice našich zemí, zejména památku
svatého Vojtěcha. Polská lidová kultura byla předvedena prostřednictvím krojů i
pohledem na charakteristický polský jídelníček.
V září se naše škola otevřela v rámci Dnů evropského dědictví veřejnosti. Asi
tři stovky návštěvníků měly možnost se seznámit s historií a pozoruhodnostmi barokního kláštera sv. Voršily.
V říjnu gymnázium hostilo ředitele všech voršilských škol. Setkání, na kterém
jsme se vzájemně informovali o dění na našich školách, bylo zakončeno společným
obědem a prohlídkou sedlecké katedrály.
Svátek svaté Voršily, 21. října, jsme oslavili mší svatou v klášterním kostele.
Pozvání sester voršilek přijal biskup Jan Vokál a mši svatou celebroval. Po ní si prohlédl gymnázium a krátce besedoval s učiteli. Třídy vyššího gymnázia si tento den
vyslechly přednášku dalšího hosta, profesora Jana Sokola, na téma svoboda.
7
Stanislava Lisková

PROTOŽE TO NEVZDALI
Ohlédnutí za farní poutí do Milevska, Lomce a Prachatic, která se konala 17. září
2011. Účast farníků byla hojná, naplnili jsme téměř dva autobusy.
Protože to nevzdali, mohli jsme na farní pouti vidět, poznat a zažít, to co jsme
viděli, poznali a zažili.
Kdože to nevzdal?
No přece ti pořádní chlapi, kteří uměli poslouchat hlas Boží, držet slovo a vytrvat i přes nedostatky.
Jednak to byl na konci 12. století první opat premonstrátského kostela
v Milevsku, Jiří z Milevska řečený Jarloch. Nejen že položil základy rozsáhlému
klášteru, ale vytvořil také letopis, k němuž se dodnes mnozí historikové vracejí. Základy položil tak bytelné, že se v průběhu dějin vždycky našel někdo, komu stálo za
to dílo obnovovat a udržet. A tak tomu je i v současné době. Bratři premonstráti a
jejich pomocníci mají svoji vizi a postupně se ji snaží naplnit.
Další dva stateční, otec a syn, prožili svůj život na konci 17. století. Hrabě Karel Filip Buquoy, který za záchranu svého života slíbil vybudovat kostel, sotva stačil
svůj záměr připravit, zemřel. Dílo v lesích v Lomečku nedaleko Lomce dokončil jeho
syn Emanuel Buquoy. Cti otce svého a matku svou! Splnit za zemřelého otce jeho
slib je úžasný příklad pro všechny generace. Na tomto neotřesitelném základu dnes
stojí poutní areál spravovaný šedými sestrami. Vzkvétající místo neúnavně občerstvuje mnohé poutníky.
A nakonec Jan Nepomuk Neumann. Zaujal mě nejvíce. Ze zbytků svých dějepisných znalostí si představuji dobové pozadí, na němž se
příběh tohoto světce odehrává. Je první polovina
19. století, Čechy žijí obrozenectvím, chystají se
studentské bouře. Být rebelem je jaksi „in“. Tento prachatický rodák však ve své době není vůbec „in“. Poslechl matku a zapsal se do semináře.
A pak, po jeho dokončení, nebyl pro přebytek
kněží vysvěcen! Poctivost svého rozhodnutí stát
se knězem potvrdil tím, že přijal pozvání amerického biskupa Kenricka. Teprve v Americe byl
vysvěcen na kněze, stal se členem řádu redemptoristů a nakonec biskupem ve Filadelfii.
Zemřel padesátiletý a zůstala po něm téměř
stovka škol a celý školský systém na území, které
spravoval. To byl panečku Čech. Svatořečen byl
1977, v době, kdy Čechy prožívaly těžkou „normalizaci“. Přes všechny nepřízně dějin
kvůli němu do malebných Prachatic v podhůří Šumavy jezdí poutníci nejen z Čech,
ale až z Ameriky, dodnes.
Po návratu z pouti se dá leccos vyprávět. Mně se chce zavolat: „Páni – lidi,
dobří a svatí, vás bych jednou chtěla na té věčnosti osobně potkat!“ No, budu se muset hodně snažit. Asi to je posláním křesťanské pouti, dojít třeba k takovému závěru.
Nebo ne?
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V situacích, kdy se manželské soužití stane prakticky nemožným, připouští
církev tělesné oddělení manželů a ukončení společného bydlení. Manželé však nepřestávají být před bohem manželem a manželkou; nemají volnost uzavřít nový svazek. Pouze pokud bylo manželství uznáno církevním soudem za neplatně uzavřené,
je nový svazek možný.
Manželství je svou přirozenou povahou zaměřeno k plození a výchově dětí.
Rodiče jsou prvními a hlavními vychovateli svých dětí; v tomto smyslu je základním
úkolem manželství a rodiny být ve službě života. Neexistuje však právo na dítě; dítě
je Boží dar. Manželé, kterým Bůh nedopřál, aby měli děti, mohou přesto vést smysluplný a hodnotný manželský život po stránce lidské i křesťanské.
Křesťanská rodina bývá nazývána domácí církví. To, co je církev ve velkém, je
rodina v malém. Odráží Boží lásku ve společenství lidí. Věřící rodiny mají základní
důležitost jako ohniska živé víry. První křesťané přijímali křest s celou svojí rodinou, a tak v nevěřícím světě vznikaly ostrůvky živé víry, z nichž postupně rostla celá
síť rané církve. I dnes se mohou stát rodiny, ve kterých bydlí Kristus, skutečným
kvasem obnovy společnosti – proto Druhý vatikánský koncil používá k označení
křesťanské rodiny tohoto starobylého pojmu, ecclesia domestica.
Podle Katechismu katolické církve, § 1601—1666, sestavila Katka Telecká

ZAMYŠLENÍ O SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
Napsat zamyšlení o manželství – to se snadno slíbí. Ale když se má přejít k dílu samotnému, vyvstane otázka jak. Vyhledat si varovná čísla, kolik manželství se rozvádí, kolik párů žije nesezdaných či kolik jich vůbec nechce mít děti, a pak nad tím
znepokojeně uvažovat, případně nabádat, aby tomu tak nebylo? Nebo naopak sesbírat nádherná vyjádření o manželství z církevních dokumentů a dát je před oči jako
ideál, který je přes všechny těžkosti současnosti, zasahující společenství muže a ženy, možný? Aniž bych chtěl lacině zjednodušovat, obávám se, že v prvním případě se snadno sklouzne do lamentování
nebo moralizování, zatímco ve druhém
vše vyzní jako zbožná teorie odtržená od
konkrétního života.
Osobně si rád přečtu kvalitní text
o manželství, avšak nejvíc mě
k zamyšlení inspirují a zároveň povzbuzují manželské páry, u kterých vnímám,
že jejich společná cesta životem není už
jen zvykem nebo přežíváním, ale opravdovým společenstvím lásky, úcty a věrnosti. Každý, kdo touto cestou jde,
ovšem ví, kolikrát se naráží na omezenost a slabost vlastní či partnera, jak všechny
výchovné snahy – zdá se – na děti příliš nepůsobí. Kolikrát jsem už slyšel povzdechnutí: „Kdyby druzí věděli, jak to u nás občas vypadá…“ Právě v této souvislosti bych
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a ženy podle Stvořitelova plánu: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Toto jasné zdůraznění manželské nerozlučitelnosti se může zdát být neúnosným břemenem. Ježíš
sám však dává sílu a milost žít v manželství v duchu Božího království. Tato milost
je plodem jeho kříže.
Celý křesťanský život nese znamení
manželské lásky Krista a jeho církve; křesťanské manželství se stává účinným znamením této lásky. Vyjadřuje a udílí milost, a
proto je pravou svátostí nové smlouvy.
V latinském obřadu si muž a žena udělují svátost manželství navzájem. Kněz (nebo
jáhen) pouze svolává požehnání na novomanžele; jinak je pouhým svědkem, že manželství bylo uzavřeno za splnění náležitých
podmínek a že manželský slib byl složen úplně a veřejně. Přítomnost služebníka církve a
dvou svědků vyjadřuje, že manželství je církevní skutečnost. Hlavními osobami manželské smlouvy jsou pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k uzavření manželství,
kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. Být svobodný znamená nebýt vystaven donucování a nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona. Chybí-li
tato svoboda, manželství je neplatné.
Často dochází ke smíšeným manželstvím (mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem). Rozdílné vyznání není překážkou k uzavření manželství, avšak obtíže takového manželství se nesmí podceňovat. Manželé se vydávají nebezpečí, že budou
prožívat drama rozdělení křesťanů u svého vlastního rodinného krbu. Případ rozdílného kultu (mezi katolíkem a nepokřtěným) vyžaduje ještě větší opatrnost; může
vést k rozporům týkajícím se víry i samotného pojetí manželství. Rozdílná náboženská mentalita může být zdrojem napětí především ve výchově dětí. A zde se může
vynořit i nebezpečné pokušení náboženské lhostejnosti. V případě smíšeného manželství musí být uděleno výslovné dovolení církevní autority; v případě rozdílného
kultu pak výslovný dispens od překážky. Manželství dvou lidí rozdílného kultu není
svátostí.
Z platného manželství vzniká trvalý a výlučný svazek mezi manželi, kteří jsou
kromě toho posíleni a posvěceni pro povinnosti a důstojnost svého stavu. Ve svátostném manželství je ve společném svazku ještě třetí – Ježíš. Sám Bůh tedy zpečeťuje souhlas, kterým se manželé sobě navzájem dávají a přijímají. Proto nemůže být
platné manželství mezi pokřtěnými nikdy rozloučeno.
Podstatou křesťanského manželství je jednota (tělesná, duchovní i duševní),
nerozlučitelnost (až do smrti jednoho z manželů; naprosto je tedy vyloučena polygamie, která odporuje důstojnosti manželského svazku), věrnost (která odráží věrnost
Boha své církvi a není ani tak otázkou lidského výkonu jako spíše důvěry v Boží pomoc), otevřenost k přijetí potomstva a zaměření na blaho partnera. Pokud jeden
z partnerů v okamžiku uzavření manželství vylučuje jeden z těchto bodů, svátostné
manželství nemůže být uzavřeno; bylo by neplatné. Tyto požadavky odráží normální
vlastnosti každé přirozené manželské lásky, ale naplňují je novým obsahem, který ji
nejen upevňuje, ale také povznáší.
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM VÝLETEM
Ve svém vzpomínání bych se chtěla podělit o své dojmy z cest a společně prožitých chvil. Psalo se 17. září a my jsme vyrazili dvěma autobusy směr jižní Čechy.
Před nástupem do autobusu nás Monika vybavila letáčkem, kde jsme se mohli podrobněji seznámit s místy, které jsme měli navštívit na naší pouti. Byli jsme
ujištěni, že nás na cestě provází sv. Kryštof, jako patron všeho, co má něco společného s dopravou: řidičů, poutníků, cestujících, a také naši duchovní pastýři, P. Jan
Uhlíř a P. Milan Romportl. Byli jsme opravdu v dobrých rukách.
Navštívili jsme klášter v Milevsku s trojlodní románskou bazilikou Navštívení
Panny Marie a historickou klášterní knihovnou. Prachatice s krásným náměstím,
pozdně gotickým kostelem sv. Jakuba Většího a kaplí sv. Barbory. Nyní je to kaple
sv. Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z Prachatic. Byl zde před dvěma sty lety,
v roce 1811, pokřtěn. Dále jsme putovali na Lomec – Lomeček, krásné mariánské
poutní místo ukryté uprostřed lesů. Na cestě, po které jsme přicházeli, byla umístěna tabulka s textem,
který věrně vystihoval dojmy mnohých z nás: Lomeček, opravdu zvláštní místo. Tento malinký kopeček,
jako by čněl do celého kraje. Je to umělecká památka, oblíbené místo turistů i poutníků, ale ještě mnohem víc, je to zcela jistě i srdce budějovické diecéze,
srdce neumrtvené, živé, pulzující… Je tu krásně. Jsi
blíže Bohu i lidem. A jsi blíže kráse a odpočinku své
často znavené duše… Zkrátka, Lomeček z celého srdce zve úplně všechny.
Farní výlet se vydařil, byla to hezky, ve společenství prožitá sobota. A mě napadají zvláštní souvislosti. Mši svatou jsme slavili v kostele sv. Jakuba, tak
jako téměř každou neděli. Byli jsme v kapli sv. Barbory, a doma máme rovnou její katedrálu. Společně
jsme se modlili k Panně Marii v Lomečku, a stejné
místo uprostřed zelené klenby máme i nedaleko Kutné Hory v naší, vlastně třebonínské, farnosti. Měla
jsem pocit, že jsme během celé cesty vlastně pořád
doma.
Zdálo by se, že jsme ani nemuseli vážit tak
dlouhou cestu. To důležité na farním výletě byl společně prožitý čas. Setkání i s lidmi, které jindy maximálně pozdravím a vím o nich
jen, že chodí do kostela. Poslední tečka za letošním farním výletem se konala
v neděli na deváté, když začal náš pan varhaník hrát píseň „Ty jsi, Pane, v každém
chrámě,“ a v ní zazněla slova prosby: „Kéž my všichni jedno jsme, sjednoť naše společenství v živém těle církve své.“
Díky vám všem, kdo jste přijali pozvání a vydali se na pouť. Díky i vám všem
z okolních farností, že jste svou účastí podpořili Kutnou Horu a že jsme mohli společně „pobejt“. A komu to tentokrát nevyšlo, určitě bude nějaké „příště“, na které se
můžeme těšit už dnes.
Anna Hylská
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY VE SLAVOŇOVĚ
Slavoňov a Rokole, dva nepatrné body na zeměpisné mapě. Ten, kdo toto
místo navštívil, bude se mnou však určitě souhlasit, že jsou to místa neobyčejná,
krásná, pokojná a zároveň radostná, kde ticho promlouvá. Místa, která nechávají
stopu v duši.
Ve Slavoňově se ve dnech 2. - 4. října uskutečnila duchovní obnova pro seniory. Obnovy se zúčastnili senioři ze sedlecké a kutnohorské farnosti. Někteří z nás již
duchovní obnovu zažili, pro některé to byla
první zkušenost, nic ale nebránilo tomu,
aby skupinka dvanácti nás dříve narozených vytvořila jedno krásné společenství.
P. Jan Uhlíř pro nás připravil zajímavý a
obohacující program, díky němuž jsme měli
možnost společně i osobně pociťovat blízkost našeho Pana Ježíše. Každý z nás byl
vtažen do pěkné duchovní atmosféry a po
svém mohl prožít chvíle probuzení, posílení
i obnovu svého srdce. Atmosféru naší obnovy umocňovalo prostředí i krásná místa.
Modlitba ranních chval probíhala v kapli domu Schönstattského hnutí Mariina, kde
jsme bydleli. Dále byly na programu dopolední přednášky otce Jana na téma staří a
působení Ducha svatého, osobní rozjímání v přírodě rozjasněné paprsky slunce a
četba z Písma svatého. Nechyběla ani modlitba růžence, křížová cesta v přírodě nebo adorace ve starém roubeném kostelíku sv. Jana Křtitele ve Slavoňově. Náš pobyt
jsme zahájili a také ukončili v Rokoli mší svatou v kapli zasvěcené Nejsvětější Trojici
v provinčním domě Mariiných sester.
P. Janu Uhlíři děkujeme za dva nevšední, troufám si napsat sváteční dny. A
bylo by nepěkné, kdybych opomněla "naši" Moniku Trdličkovou, která se během
obnovy starala o tělesnou stránku nás všech. Moni, díky za srdíčko i profesionalitu,
Marie Cvešprová

SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Lampióny, krásná světelná podívaná. Průvod,
který jde potemnělým městem za klapotu koňských kopyt. Svatý Martin a pranostika listopadového svátku, která popisuje jeho příjezd na
bílém koni. Kdo to byl svatý Martin a proč se ho
Rodinné centrum Pec snaží už druhým rokem
připomínat veřejnosti?
Martin byl římský voják. Jednou za temné
zimní noci projížděl městem a kontroloval vojenské hlídky. Na ulici uviděl polonahého žebráka, který jej poprosil o almužnu. Ale
Martin peníze neměl, a tak se rozhodl ubožáka ochránit alespoň před zimou. Mečem tedy přeťal svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu daroval žebrákovi. Ná10

sledující noci se Martinovi zjevil ve snu Kristus s polovicí jeho pláště. A tak Martin
přijal křest a svůj život zasvětil Bohu.
A jak proběhl lampionový průvod
k jeho oslavě? Po zkušenosti z minulého
roku, kdy jsme byli zaskočeni množstvím lidí
přilákaných akcí, která se dlouhá léta v Kutné Hoře neuskutečnila, jsme se poučili a letos nic nenechali náhodě. Dav, který čítal
podle odhadů zúčastněných na 500 lidí, nás
už nepřekvapil. Pořadatelů byl dostatek, a
tak ke všeobecné spokojenosti zvládli vše na
výbornou. Lidé byli spokojeni a věřím, že
i závěrečná slova otce Jana našla mezi nimi
otevřená srdce.
Mějme i my srdce otevřená a dávejme druhým to, co nám bylo naděleno plnými hrstmi. Na příští akci Rodinného centra Pec se s vámi těší Jana Přibylová, Alena
Pazderová, Karolína Justová, Míša Bydžovská, Zdena Hlavinková, Eva Batelková,
Jirka Kuboš a Bára Hlavinková.
Bára Hlavinková
Informace o činnosti sdružení najdete na www.rcpec.cz, kde je mimo jiné v sekci
Centrum denní péče Semínka ke stažení časopis Peciválek, měsíční zpravodaj tohoto centra.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ—VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO
Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen
jeden člověk. Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
Ef 5,31-32
Písmo svaté začíná stvořením muže a ženy
k obrazu Božímu a končí viděním svatby Beránkovy. Od začátku až do konce tak Bible hovoří o
tajemství a smyslu manželství, které pochází od
Boha. Povolání k manželství je vepsáno do přirozenosti muže a ženy. Bůh je stvořil jednoho
pro druhého: není dobré, aby byl člověk sám.
Manželství je tedy součástí Božího řádu. Přesto
lidé v manželství zakoušejí zlo, které je ohrožuje
nesvorností, vládychtivostí, nevěrností, žárlivostí a spory. Tento nepořádek nevyplývá
z přirozenosti muže nebo ženy, ani z povahy jejich vztahu, ale z hříchu. Aby se rány
hříchu mohly uzdravit, muž i žena potřebují pomoc milosti.
Ve Starém zákoně se lidský pohled na manželství postupně vyvíjí, aby byl ve
výsledku schopný pochopit jeho pravý význam, který ukazuje sám Ježíš. Ten svou
veřejnou činnost začíná právě na svatební hostině. Církev v této skutečnosti vidí
potvrzení, že manželství je dobré, a ohlášení, že od nynějška bude účinným znamením Kristovy přítomnosti. Ježíš ukazuje, jaký je původní smysl spojení muže
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