advent. koncert CG sv. Voršily (17:00 – kostel sv. Jakuba)

Čt

20. 12.

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

Pá

21. 12.

So

22. 12.

Po

24. 12.

betlémské světlo (10:00 – Palackého náměstí)

St

26. 12.

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

27. 12. – 06. 01.

žehnání domů a bytů

Ne

30. 12.

svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

Čt

03. 01.

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

Pá

04. 01.

příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba)

So

05. 01.

Tříkrálová sbírka

Út

08. 01.

modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

Út

08. 01.

ekumenická bohoslužba (18:00 – kostel ČCE, Husova ul.)

Čt

10. 01.

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

Čt

17. 01.

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

Pá

18. 01.

Ne

27. 01.

Pá

01. 02.

ekumenická bohoslužba (18:00 – kostel sv. Jakuba)
T. Petráček: Úvod do Druhého vatikánského koncilu
(15:00 – CG sv. Voršily)
příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba)

So

02. 02.

Hromnice (18:00 – chrám sv. Barbory)

Čt

07. 02.

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

08. – 10. 02.

duchovní obnova žen ve Slavoňově

Út

12. 02.

modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

Čt

14. 02.

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

Čt

21. 02.

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

22. – 24. 02.

duchovní obnova mužů ve Slavoňově

09. – 17. 06.

pouť do Říma

adventní koncert Michala Hanuše
(18:00 – kostel Panny Marie Na Náměti)
vánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordia
(15:00 – CG sv. Voršily)
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Út

Milí farníci,
poslední dobou si stále více uvědomuji, že víra je opravdu velký dar. Osobní život
s Kristem je něco, co nejen určuje náš život a dává mu smysl, ale hlavně ho naplňuje
a činí radostným. Není to vlastně až takový div. Vždyť už samo lidské přátelství je
pro náš pozemský život velikým obdarováním, natož pak přátelství s Bohem.
Stále více si však také uvědomuji, že poklad víry máme v nádobách hliněných
(srov. 2 Kor 4,7), a že pokud tento poklad nebudeme chránit a rozvíjet, můžeme ho
snadno ze svého srdce ztratit a od Boha se vzdálit. Proto vnímám papežem vyhlášený Rok víry zejména jako povzbuzení, které církev nabízí věřícím pro jejich každodenní péči o poklad, který jim byl dán od Boha.
V české a moravské církvi je Rok víry spojen také
s přípravou na cyrilometodějské jubileum, jejíž závěrečný
rok bude věnován eucharistii.
Co se týká naší farnosti, nechtěl jsem, abychom
v souvislosti s oslavami vytvářeli nové akce, které nás budou spíše zatěžovat a unavovat, ale také jsem nechtěl, aby
nás tyto dvě události církve minuly bez povšimnutí. Proto
jsme spolu s pastorační radou rozhodli, že se v tomto roce
budeme snažit prohlubovat náš vztah k eucharistii a Božímu slovu, a to zejména v nedělní liturgii. Její slavení se
totiž týká celého společenství a úzce souvisí i s Cyrilem a
Metodějem, kteří přeložili Písmo a liturgii do mateřského
jazyka našich předků. Pro vztah ke Kristu a církvi zároveň
není nic podstatnějšího než Boží slovo a eucharistie. Při nedělních homiliích bych se
rád věnoval slavení mše svaté a byl bych vděčný, kdyby se nám podařilo učit se zapojovat do liturgie vlastními přímluvami, zpěvem, nebo i včasným příchodem do
kostela. ☺
Zároveň je každému z vás nabídnuta možnost rozvíjet osobní víru pravidelnou četbou Božího slova, studiem katechismu nebo účastí na několika přednáškách
věnovaných Druhému vatikánskému koncilu. Pokud bude zájem, vydáme se také ke
hrobům apoštolů a na místa spojená s životy svatých Cyrila a Metoděje v Římě.
Cyrilometodějské jubileum bychom završili společnou poutí na Velehrad v den slavnosti svatých věrozvěstů, 5. července 2013.
Je pouze na vás, co z bohaté nabídky využijete. Cíl je však pro každého stejný, „… znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze
setkání s Kristem.“ (Porta Fidei, čl. 2)
Na začátku nového církevního roku, do kterého vstupujeme adventní dobou,
vám Boží milost a požehnání vyprošuje
P. Jan Uhlíř
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Rok víry, který papež vyhlásil na dobu od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013, se svým trváním
částečně překrývá s oslavami cyrilometodějského
jubilea. Proto pastorační rada naší farnosti odsouhlasila návrh, že se pokusíme propojit podněty z obou rovin, konkrétně se pokusíme směřovat
svoji pozornost na Eucharistii a Boží slovo.

Apoštolský list Porta fidei
Papežův list daný motu proprio k Roku víry
Reportáže:
je v českém překladu k dispozici na webových
stránkách www.tisk.cirkev.cz v rubrice Dokumen- Duchovní obnova seniorů
13
ty. Knižně jej také vydalo Karmelitánské naklada- Spolčo v Hoješíně
14
telství; cena je 39 Kč.
- Podzimní prázdniny na Vesmíru 14
-redTematizovaná kázání
- Víkend v Uhlířských Janovicích 15
V průběhu roku nás čeká sada na sebe na15
- Dušičky v Třeboníně
vazujících
nedělních kázání z úst P. Jana Uhlíře.
- Výlet do Prahy
16
V těchto promluvách bude hovořit o různých prvTéma: Víra, naděje a láska
cích a rovinách slavení mše svaté. Budeme tak mít
Vzdělávací okénko
17
možnost nejen osvěžit nebo doplnit své znalosti o
významu liturgie, ale hlavně proniknout o něco
Rozhovor: Monika Trdličková 19
více do její hloubky a lépe těžit z jejího bohatství,
Fejeton:
21
které vychází a zároveň nás učí čerpat z pokladu
Omalovánka
22
Eucharistie. Případné dotazy nebo náměty
Kalendář akcí
23
k tématu můžete zanechat v příslušné krabičce na
stolku v kostele.
-redPřednášky o konstitucích Druhého vatikánského koncilu…
Jednou z nejdůležitějších výzev spojených s vyhlášením Roku víry je papežova touha, aby věřící těžili z odkazu Druhého vatikánského koncilu.
Proto naše farnost oslovila několik odborníků, kteří nás v pěti přednáškách
uvedou do konstitucí Druhého vatikánského koncilu. První přednášku bude mít
v neděli 27. ledna P. Tomáš Petráček z Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy. Bude hovořit o koncilních dokumentech obecně a pomůže nám pochopit
jejich zásadní důležitost pro život církve v současném světě. Přednáška se bude konat v aule Církevního gymnázia sv. Voršily od 15 hodin. O dalších přednáškách budete informováni v příštích vydáních Zpravodaje a v ohláškách.
-red…a setkání nad katechismem
Dalším z doporučovaných způsobů prožívání Roku víry je studium Katechismu katolické církve, který je právem považován za jeden z nejdůležitějších
plodů Druhého vatikánského koncilu. V Sedlci se o to chceme pokusit na studijněmodlitebních setkáních. Začínáme v pátek 7. prosince v 19:30 na faře
v Sedlci, další setkání se budou konat vždy po čtrnácti dnech. Všechny zájemce
srdečně zve P. Pavel Tobek.
2

KALENDÁŘ AKCÍ
St

28. 11.

den otevřených dveří Střediska rané péče Oblastní Charity
(10:00 – 16:30)

St

28. 11.

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

Pá

30. 11.

zakončení výstavy Sestry voršilky

Pá

30. 11.

spolčo mládeže, 5. – 7. třída (18:00 – kostel sv. Jakuba)

30. 11. – 01. 12.

Dny otevřených dveří na CG sv. Voršily

So

01. 12.

schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia
(9:00 – sedlecká katedrála)

So

01. 12.

spolčo starší mládeže (19:00 – arciděkanství)

Ne

02. 12.

sbírka na charitu

Ne

02. 12.

prodej knih (10:00 – arciděkanství)

Ne

02. 12.

adventní koncert souboru Gaudeamus
(15:00 – kostel Nejsvětější Trojice)

Út

04. 12.

oslava svátku sv. Barbory (18:00 – chrám sv. Barbory)

St

05. 12.

oslava svátku sv. Mikuláše (17:00 – sedlecká katedrála)

Čt

06. 12.

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

Pá

07. 12.

příležitost ke svátosti smíření (17:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

07. 12.

začátek setkávání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

So

08. 12.

roráty (7:00 – sedlecká katedrála)

So

08. 12.

duchovní obnova farnosti (9:00 – CG sv. Voršily)

Út

11. 12.

modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

Út

11. 12.

varhanní koncert žáků ZUŠ (17:00 – kostel sv. Jakuba)

St

12. 12.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Čt

13. 12.

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

Pá

14. 12.

spolčo mládeže, 5. – 7. třída (18:00 – kostel sv. Jakuba)

14. – 15. 12.

přespávání dětí na arciděkanství

So

15. 12.

roráty (7:00 – kostel sv. Jakuba)

So

15. 12.

schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia
(9:00 – sedlecká katedrála)

14. – 16. 12.

duchovní obnova mládeže v Jeníkově

Ne

16. 12.

Ne

16. 12.

příležitost ke svátosti smíření (13:30 – kostel sv. Jakuba)
Schola Gregoriana Pragensis: Adventus Domini
(16:00 – chrám sv. Barbory)

Soukromá četba Nového zákona
Nový zákon má celkem 260 kapitol. Některé jsou delší, jiné kratší. Pokud člověk každý den přečte jednu (a někdy může třeba jen půl), za rok má celý Nový zákon
„v kapse“. Tento inspirativní výpočet dovedl našeho pana faráře k myšlence, že bychom se o takovou četbu mohli společně pokusit.
Vznikl rozpis, podle kterého připadá na každý den od první neděle adventní
do Slavnosti Krista Krále četba jedné (v některých případech poloviny) kapitoly.
Podle tohoto rozpisu byly připraveny kartičky - záložky s přehledným „plánem“.
Kartiček je tedy několik. Každá z nich je
pro konkrétní období, po kterém přijde na řadu
kartička nová. První záložka tak obsahuje rozpis
na advent, druhá je pro období od Štědrého dne
do Hromnic, a tak dále. Postupně budou dávány
k dispozici do kostela, odkud si je bude každý
z nás moci vzít domů a postupovat podle nich při
četbě. (Záložky budou vždy k mání týden před
začátkem období, na které jsou vystaveny.)
S každou novou kartičkou dostaneme na nedělní
mši i požehnání pro svůj zápas o vytrvalost a
soustředění.
V rozpise jsou záměrně vynechány (kromě první adventní) neděle – mohou
být dnem, kdy člověk dočte to, co během týdne nestihl, případně se vrátí k některé
pasáži, která ho v týdnu hlouběji oslovila.
Smyslem celého „projektu“ není „zdolat“ Nový zákon, ale mnohem spíše se
vzájemně povzbudit k systematickému a pravidelnému čtení Písma; zakusit, že
„Bible se dá přečíst“. Možná bude do celé aktivity na začátku mnoho lidí nadšeno.
Možná vydrží jen několik z nás. Možná budou naopak mnozí skeptičtí a vůbec se do
takovéto četby Písma nebudou chtít pouštět. Rozhodně nejde o žádnou povinnost –
pokud je někdo zvyklý číst Písmo podle jiného klíče, vůbec jej nemusí měnit.
V každém případě je však možné se připojit v kterékoli fázi roku. Každá nová kartička pro nás může být novou motivací, ať už začneme hned v adventu, nebo
se budeme přidávat později – a někdo třeba i vícekrát.
-red-

OMALOVÁNKA

Nabídka Biblí
S myšlenkou na pokus o společně-soukromé
systematické čtení Nového zákona přichází také nabídka prodeje Biblí. Od 25. listopadu do 9. prosince bude v našich kostelích otevřeno provizorní knihkupectví, v němž bude k dispozici několik vydání Písma svatého (ekumenický překlad a Jeruzalémská Bible v různých provedeních) a také Katechismus katolické církve k prohlédnutí. Na základě těchto vzorků si
každý bude moci objednat, farnost pak nakoupí odpovídající počty svazků a ty budou 16. prosince připraveny k vyzvednutí.
-redPatricie Koubská

22

3

Přímluvy
Rok víry je dobrou příležitostí k obnovení myšlenky na vytváření přímluv pro
nedělní mše svaté.
Pokud jste ochotní zapojit se do života farnosti touto službou, kontaktujte
Katku Teleckou (e-mail: katerina.telecka@khfarnost.cz, tel. 739 036 987), která
s Vámi domluví termín a další praktické záležitosti. Na ni se také obracejte, pokud
budete potřebovat své přímluvy konzultovat. Podotýkáme, že připravené přímluvy
nemusí nutně číst jejich autor.
Připojujeme také podstatnou část z příspěvku P. Milana Romportla, který o
přímluvách psal do zářijového vydání loňského Zpravodaje:
… V úvodu k Římskému misálu se o přímluvách hovoří jako o modlitbě
věřících, o modlitbě, ve které lid vykonává poslání svého kněžství (rozumějme všeobecného kněžství) prosbou za všechny lidi. A nyní, jak na tyto přímluvy? Přímluvy by měly obsahovat zpravidla čtyři oddíly proseb, a to v tomto pořadí:
1. Za potřeby celé církve: za papeže, biskupy, kněze, misie, jednotu křesťanů,
povolání k duchovnímu stavu atd.
2. Za národní a světové záležitosti: za mír, za ty, kdo řídí stát, za příznivé
počasí, úrodu atd.
3. Za ty, kdo trpí nedostatkem a obtížemi: za nepřítomné, utiskované, nezaměstnané, trpící a nemocné, umírající atd.
4. Za přítomné shromáždění, místní potřeby a jednotlivé farníky: za místní
křtěnce, biřmovance, snoubence, duchovní správce, prvokomunikanty atd.
Nebojme se být těmi, kteří se budou snažit reagovat na aktuální potřeby
církve, světa i národa a celého našeho farního společenství a pokusme se formulovat své naprosto originální přímluvy. …
-redFarní pouť do Říma a Vatikánu
Milí farníci, již v loňském roce jsme se na pastorační radě zabývali myšlenkou uskutečnit farní pouť do Říma a Vatikánu. Vyhlášení
Roku víry papežem Benediktem XVI. nás nyní ještě více
motivovalo k realizaci poutního zájezdu. Přijměte tedy
pozvání…
Pouť se bude konat ve dnech 9. – 17. června
2013. Hlavním cílem cesty je město Řím, kde strávíme
celé čtyři dny. Ubytováni budeme v českém poutním domě
Velehrad, který je od Vatikánu vzdálen pouze 15 minut
chůze. V programu se počítá i se středeční audiencí u Svatého otce na Svatopetrském náměstí a také s návštěvou míst spjatých s našimi svatými věrozvěsty, zvláště
hrobu sv. Cyrila. Pobyt v Římě přerušíme půldenní návštěvou nedalekého benediktinského kláštera v Subiacu, kde působil sv. Benedikt. Využijeme i obě dlouhé cesty
autobusem: před příjezdem do Říma si prohlédneme Florencii a cestou domů se
kromě Assisi zastavíme i v Grecciu, v místě, kde sv. František postavil první betlém.
Za rodiny se pomodlíme v Loretu, kam byl podle tradice přenesen nazaretský domek Svaté rodiny. Podle časových možností a zájmu se zastavíme v San Marinu,
nebo v Ravenně, kde bychom si mohli prohlédnout starokřesťanské architektonické
památky zdobené krásnými mozaikami z poloviny 1. tisíciletí.
I přesto, že si pouť kvůli snížení nákladů organizujeme sami, vše bude zajištěno tak jako u jiné cestovní kanceláře. Cena 8950 Kč zahrnuje dopravu a šest
noclehů (pět v Římě s polopenzí). Vstupy a cestovní pojištění si platí každý sám. 4

Vstoupili jsme do Roku víry a kolem
tohoto tématu se točí také toto vydání
Zpravodaje. Co znamená víra pro tebe? Co považuješ za důležité pro růst
víry ve svém vlastním životě? A máš
nějaký „plán“, podle kterého se snažíš nebo budeš snažit prožívat tento
rok?

Víra je pro mě alfou a omegou, bez ní by
nemělo smysl každý den vstávat
z postele, je to velký dar, který mě provází v radostných i bolestných situacích
života.
Rok víry je pro mě výzva ještě víc
prohloubit vztah s Bohem. Velký
prostor pro růst víry v mém životě je
čtení Božího slova a čerpání síly z těchto
slov, proto se chci zapojit do

„kartičkového systému“ čtení Nového
zákona. Tato metoda člověku umožní
kdykoliv se k rodině čtenářů a rozjímajících připojit, a tak prožít čas ztišení společně s druhým, i když se každý nachází
někde jinde.
V Roce víry bych ráda vykonala
pouť do Říma inspirovanou apoštolským listem Porta fidei papeže Benedikta XVI. a je pro mě velmi povzbudivé, že právě tuto pouť mohu absolvovat
s naší farností.
Děkuji za rozhovor a přeji ti nadále
hodně sil, inspirace a Božího požehnání do všeho, co děláš - nejen pro naši
farnost.
Katka Telecká

KILO A PŮL IRONIE (FEJETON)
Občas, tak jednou týdně, chodím do svého zaměstnání pěšky. Je to asi osm
nebo devět kilometrů, hodina dvacet. Člověk se provětrá, naladí, srovná myšlenky...
Považuji to za luxus svého druhu. Myšlenky, které mě cestou napadají, obvykle zapomenu.
V poslední době jsem byl nějak častěji než jindy přítomen tomu, že si někdo
stěžoval na dobu, ve které žijeme. Na naši dobu tedy: že nikdo nemá na nic čas, že
se krade a uplácí, že lidé myslí jenom na peníze. Že panuje všeobecná nejistota,
zdražuje se a učitelům zase sníží plat. Že věci nic nevydrží, mladí lidé mluví sprostě,
staří též a není možné sehnat hnědé manšestráky.
Říkal jsem si (cestou do svého zaměstnání), že to je možná pravda, ale že se
mi nelíbí takhle nadávat – žiju přece rád, věci nejsou černobílé a záleží na interpretaci. A přemýšlel jsem nad tím, jakým argumentem bych mohl svůj optimistický
postoj podepřít: za jakou charakteristiku naší doby můžeme být vděční?
Napadlo mě sice víc věcí, ale nejpádnější mi přišlo to, že žijeme v takovém
společenském uspořádání, ve kterém se můžeme zcela beztrestně
neúčastnit toho, čemu se říká hlavní proud. Je možné se bez
obav zařídit jinak než většina. Poklidně nesouhlasit se systémem
je legitimní.
S tím, co jsem vymyslel (byl jsem tou dobou na Královské),
jsem byl úplně spokojen, ale v tu chvíli se stalo něco strašného:
šlápnul jsem do materiálu evidentně biologického původu, jehož
bližší popis se příčí jakémukoliv přijatelnému literárnímu zpracování. Bylo toho hodně.
V takovém okamžiku člověk opravdu nemusí být pověrčivý, aby jeho optimismus utržil ránu. Když jsem si to ale pak uvědomil zpětně, dokonce i taková situace
se dá vyložit kladně: tentokrát jsem si právě kvůli tomu dobře zapamatoval, na co
jsem tou dobou myslel. Sám systém mi nabídnul originální tečku za hlubokou myšlenkou!
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Jak vlastně nějaký takový projekt,
jako je třeba Kavárna s překvapením,
vznikne? Co bys třeba poradila lidem,
kteří mají nápad a chtěli by ve farnosti něco rozběhnout, ale nevědí, jak
do toho?

Nápadů a projektů je mnoho. Je to tím,
že jsem dostala od Boha dar neustále
něco vymýšlet a být v pohybu.
Co se týče Kavárny… První nápad
byl scházet se po mši v neděli, ale to
nebylo reálné, protože každý potřebuje
připravit dobrý oběd a na kávu po mši
nemá čas.
Ideální Kavárnu s překvapením si
představuji jako útulnou místnost se
stolečky, na nich plápolající svíčky, domácí pamlsky, voní čerstvě uvařená káva nebo výborný černý čaj. Návštěvníci
popíjí a diskutují o obyčejných všedních
věcech a v klidu zažívají tu krásnou pohodu, kdy mohou spočinout v útulném
prostředí farního společenství. Dvakrát
do měsíce by se prostor naplnil vůní
cestovatelských zážitků a kulinářských
dobrot nebo napětím z právě promítaného filmu… Ale na to si musíme ještě
počkat, až budou prostory arciděkanství
takovéto akce umožňovat. Zatím nic
nebrání vytvořit jakousi provizorní Kavárnu s překvapením.
Obecně se dá říct, že každý nápad
musí jít ruku v ruce s možnostmi jeho
realizace, ale hlavně musí být vysloven,
aby se o něm dalo diskutovat případně
ho dovést k uskutečnění!
Nejvíc by mě ovšem zajímalo, jakou
máš pro všechny tyto aktivity inspiraci a motivaci, kde bereš sílu?

Základním „motorem“ pro veškeré mé
aktivity je touha dělat lidem radost a
přinášet jim stále něco nového, netradičního, aby se odreagovali.
Inspirací a motivací pro mě je
samozřejmě i rovina duchovní, kdy se
v jednotlivých projektech snažím hledat
Boží vedení a zároveň se snažím otevřít

se jeho působení. Konkrétně při projektu Popelka Nazaretská jsem cítila, že
Renčovo podání posledních minut života Ježíše Krista očima Matky oslovuje
diváky, ale i účinkující, muzikanty. Když
se člověk zaposlouchá do veršů a tónů,
vede ho to zase o něco blíž pochopení
toho, jak moc nás Bůh miluje a jakou
oběť je ochotný za nás přinést.
Nedílnou motivací je i fakt, že při
akcích se můžeme vzájemně potkávat,
sdílet radosti a prožívat něco společně.
☺
Máš v rámci našeho společenství nějaké nápady, sny, které se zatím nepodařilo uskutečnit?

Myslím si, že v současné době se díky
pastorační radě a panu faráři daří
spoustu nápadů realizovat a vážím si
toho.
Ale přeci jenom se mi rodí jeden
nápad související s mým koníčkem –
turistikou. Chtěla bych uskutečnit turistický výlet do okolních luhů spojený
s jízdou vláčkem zvaným Pacifik
(Kutnohoráci vědí, o čem mluvím) a
návštěvou sousední farnosti, kde bychom slavili mši svatou a pak zas vyrazili vláčkem či po svých domů.
Jaký je tvůj pohled na naši farnost?
Co si myslíš, že jako společenství nejvíce potřebujeme a čeho bychom si
měli naopak vážit, protože už to máme? ☺

Naše farnost je živá, jsou tu aktivity pro
všechny věkové skupiny, různé přednášky, možnost setkání, debaty věřících i
hledajících. Jedním slovem, každý si
najde právě to, co mu vyhovuje.
Pro vytváření hezkého společenství potřebujeme hlavně otevřenost vůči
druhému, umění naslouchat a respektovat názory druhého, musíme se snažit
nebýt lhostejní … A myslím, že to tady u
nás v Kutné Hoře je, jsem za to moc
vděčná.
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Předběžný program (změna vyhrazena!)
Neděle
9. 6.

Požehnání v pravé poledne, odjezd z Kutné Hory, návštěva vybraného
německého kláštera

Pondělí
10. 6.

Florencie (hlavní město Toskánska), mše svatá, společná prohlídka
města: Santa Maria del Fiore, Campanilla del Giotto (zvonice),
Battistero di San Giovanni (křestní kostel), volno
Řím – večerní příjezd na Velehrad, ubytování

Úterý
11. 6.

Vatikánská muzea, Bazilika sv. Petra (včetně kopule), Piazza Navona,
Španělské schody, Fontana di Trevi, Piazza Venezia, Piazza di Spagna,
Piazza del Popolo, Pantheon

Středa
12. 6.

Audience u Svatého Otce – Náměstí sv. Petra (Metrem na Termini)
Santa Maria Maggiore, Santa Prassede, San Giovanni in Laterano,
Svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme, San Pietro in Vincoli, San
Clemente al Laterano (modlitba u hrobu sv. Cyrila),
Nepomucenum (papežská kolej pro české bohoslovce)

Čtvrtek
13. 6.

Mše svatá v katakombách, Quo vadis, Tre Fontane, bazilika sv. Pavla
za hradbami) Subiaco – benediktinský klášter; jeskyně sv. Benedikta

Pátek
14. 6.

Soukromá mše svatá v bazilice sv. Petra
Prohlídka města – Colosseo, Foro Romano, Campidoglio (Kapitol),
Circo Massimo, Bocca della Verita, Aventin, Trastevere

Sobota
15. 6.

Odjezd do Rietského údolí - františkánské kláštery (Greccio - mše svatá, Fonte Colombo), Assisi – prohlídka města,
večer ubytování v Loretu

Neděle
16. 6.

Loreto – mše svatá, prohlídka Loretánské baziliky se Svatou chýší,
Loretánská Madona, San Marino/Ravenna

Pondělí
17. 6.

Příjezd do Kutné Hory

Přihlásit se můžete od 2. prosince 2012 do 15. ledna 2013 zasláním
vyplněné a naskenované přihlášky na adresu monicatrd@seznam.cz nebo odevzdáním přihlášky v sakristii ve všech kostelích v Kutné Hoře, Třeboníně, Bykáni, Křeseticích a Sedlci. Formulář přihlášky je volnou přílohou tohoto vydání Zpravodaje;
najdete ho také na webových stránkách farnosti (www.khfarnost.cz). Pořadí pro
zařazení do zájezdu se určuje podle data převzetí přihlášky. Podmínkou přihlášení
je úhrada zálohy 5000,- Kč nejpozději do 17. 2. 2013, a to buď v hotovosti
v neděli 3. či 17. února 2013 ve výše zmíněných kostelích po mši svaté, nebo převodem na účet farnosti (číslo účtu: 441774319/0800, variabilní symbol je datum narození). Zbývající část platby je nutno uhradit do 5. května 2013 (termíny plateb v hotovosti budou uveřejněny v aktuálním Zpravodaji). V případě odřeknutí se
záloha v plné výši vrací pouze v případě, že pojede náhradník. Při větším zájmu mají
přednost farníci.
Na společnou cestu do Věčného města se těší
P. Jan Uhlíř a organizátorka Monika Trdličková
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AKTUALITY A POZVÁNKY
Oslava svátku svaté Barbory
Svátek patronky našeho města oslavíme v úterý 4. prosince. Mše svatá začne v 18 hodin v chrámu sv. Barbory. Sloužit ji bude P. Prokop Brož, který v současnosti působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zpěvem ji doprovodí Čáslavská chrámová schola.
Po skončení bohoslužby zatopíme na faře a nad šálkem
čaje a kremrolí si budeme moci svátečně popovídat. Kdo by
mohl přispět svými kremrolemi (nebo i čímkoli jiným na zub), ať
kontaktuje Annu Hylskou (tel.: 731 598 862, e-mail:
annahylska@seznam.cz).
-redK poctě svatého Mikuláše
Svatého Mikuláše si letos připomeneme 5. prosince v sedlecké katedrále
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. V 17 hodin začne Setkání s Mikulášem,
na které zveme především předškolní a mladší školní děti kutnohorských farností.
Koncert k poctě svatého Mikuláše začne v katedrále v 18 hodin. Jeden
z nejlepších českých varhaníků současnosti Vladimír Roubal přednese skladby starých mistrů. Legendu o svatém Mikuláši přednese její autor Vladimír Matějček.
Věřím, že předvečer svátku sv. Mikuláše prožijeme společně způsobem, který bude obohacením pro všechny zúčastněné bez ohledu na věk.
P. Pavel Tobek
Duchovní obnova farnosti
Zkuste si najít čas v předvánočním shonu a zastavte se v sobotu 8. prosince na církevním gymnáziu. Ve školní aule zde povede adventní duchovní
obnovu P. Milan Romportl. Vzhledem k tomu, že bude čas i prostor na diskusi, je to
mimo jiné příležitost, jak se s naším bývalým kaplanem sejít a promluvit si s ním.
Program začne v 9 hodin. Dopoledne vyslechneme dvě přednášky a budeme mít čas
na jejich reflexi. Obnovu zakončíme ve 12 hodin mší svatou v klášterním kostele.
Během dopoledne bude zajištěno hlídání dětí.
Jedna prosba na závěr: vím, že žádáme „pekařky“ možná až příliš často,
přesto bych chtěla opět poprosit, zda by nemohly přispět něčím sladkým nebo slaným na stůl. Pokud byste si našly chvíli času, dejte mi prosím vědět na telefon
775 171 109. Za každou pomoc předem děkujeme.
Tereza Šedivcová
Duchovní obnova mládeže
Pro mládež zhruba od 15 let platí každoroční nabídka
adventní duchovní obnovy s P. Pavlem Tobkem v Jeníkově u
Hlinska. Proběhne o víkendu 14. – 16. prosince. Začneme
páteční večeří (z vlastních zásob), skončíme v neděli dopoledne nebo po obědě, podle aktuální domluvy. Cena by neměla
překročit 200 Kč na osobu (cesta a jídlo na sobotu a neděli),
ubytování hradí farnost Sedlec. Přihlašovat se můžete do
7. prosince u Michala Hoskovce (e-mail: hoskovec@sedlec.info). Na společném odjezdu z Kutné Hory se dohodneme podle situace.
-red6

shánějící plat, ale jako syn, který odpovídá na lásku toho, který nás „miloval dříve“ (1 Jan 4,19). „Buď se odvrátíme od zla ze strachu před trestem a jsme v postavení otroka, nebo se dáme strhnout vyhlídkou na odměnu a jsme podobní námezdným dělníkům. Nebo posloucháme pro dobro samo a z lásky k tomu, který přikazuje, abychom poslouchali … a tehdy jsme v postavení synů.“ (sv. Basil z Cesareje)
Plody lásky jsou radost, pokoj a milosrdenství; láska vyžaduje velkodušnost
a bratrské napomínání; je vlídností; vzbuzuje vzájemnost, projevuje se nezištností a
štědrostí; je přátelstvím a společenstvím. „Dovršením všech našich děl je láska. To
je náš cíl; kvůli němu běžíme, běžíme k této metě; až tam dorazíme, najdeme tam
odpočinutí.“ (sv. Augustin)
Katechismus katolické církve, § 1812 - 1829

ROZHOVOR S MONIKOU TRDLIČKOVOU
Za řadou aktivit, které se dějí v naší farnosti, stojí
energická, odvážná, a přesto skromná dáma jménem Monika Trdličková. Působí v pěveckém sboru,
podílí se na programech pro seniory, čeří vody
v pastorační radě a vděčíme jí i za řadu samostatných aktivit a programů: například za organizaci
Noci kostelů, poutí, výletů a nově i Kavárny
s překvapením. Takový „živel“ si nesporně zaslouží
pozornost a může být také zdrojem inspirace. Proto
jsme Moniku požádali o rozhovor.
Moniko, většině farníků asi není třeba tě nějak zvlášť představovat, znají
tě z mnoha příležitostí. Přesto, mohla
bys nám krátce říct něco o sobě? Například odkud pocházíš, jaké jsi měla
dětství, jaké je tvé povolání a koníčky?

V rámci farnosti jsi hybatelkou a organizátorkou mnoha zajímavých aktivit, namátkou Kavárny
s překvapením, poutních zájezdů, Noci kostelů. Kde se to v tobě vzalo? Máš
nějaké organizátorské zkušenosti i
z jiných oblastí, než je život farnosti?

Pocházím z Kutné Hory, kde jsem prožila úžasné dětství v rodinném domku
rodičů na Žižkově, volný čas jsem trávila
u babičky v Kutné Hoře a v raném dětství jsme jezdili k prarodičům do Strakonic, odkud pochází můj otec. Byla to
doba slastného užívání dětských radovánek, poznávání tradic, člověk měl pocit, že se svět točí jenom kolem něj.
Vystudovala jsem střední školu,
obor informačních technologií, po roce
1989 bylo třeba si rozšířit kvalifikaci;
zaujal mě obor ekonomie. Propojení
těchto dvou oborů mně umožnilo pracovat jako účetní i ekonom.
Můj největší koníček je cestování
a turistika, literatura, organizování různých společenských a kulturních akcí.

Moje „organizátorská“ kariéra začala již
v prvním zaměstnání v Tesle Kolín, kde
jsem v rámci Kulturního klubu organizovala zájezdy do pražských divadel, na
koncerty atd. Od roku 1995 se podílím
na organizaci jednoho z významných
festivalů v Kutné Hoře, Ortenovy Kutné
Hory, který pořádá Klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Tam jsem získala zkušenosti, které jsem uplatnila při organizování Noci kostelů.
Absolvovala jsem mnoho poznávacích a turistických zájezdů, kde jsem
„okoukala“ jak se to dělá a pokusila
jsem se zorganizovat první farní poutní
zájezd do jižních Čech… a ono se to povedlo!
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měřuje k nebeskému království; chrání před malomyslností; je oporou ve chvílích
opuštěnosti; rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti. Vzpruha naděje chrání
před sobectvím a vede k radosti z lásky.
Křesťanská naděje přejímá a přivádí k plnosti naději vyvoleného národa,
která má svůj původ a svůj vzor v Abrahámově naději naplněné v Izákovi podle Božích příslibů a očištěné zkouškou oběti. „On doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: ‘Tak četné bude tvé potomstvo’“ (Řím 4,18).
Křesťanská naděje se rozvíjí od počátku Ježíšova kázání při vyhlášení blahoslavenství. Blahoslavenství pozvedají naši naději k nebi jako k nové zaslíbené zemi;
ukazují k ní cestu zkouškami, které čekají na Ježíšovy učedníky. Avšak pro zásluhy
Ježíše Krista a jeho utrpení nás Bůh uchovává v „naději“, která „neklame“ (Řím 5,5).
„V této naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého
vnitřku (nebeské velesvatyně), kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš“ (Žid
6,19-20). Je rovněž zbraní, která nás chrání v boji o spásu: „My však buďme odění
pancířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu“ (1 Sol 5,8). Dává nám zakoušet radost i ve zkoušce: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví“ (Řím 12,12). Naděje
se projevuje a živí modlitbou, zvláště modlitbou Otče náš, která je souhrnem všeho,
po čem nám dává naděje toužit.
Můžeme tedy mít naději na nebeskou slávu, kterou Bůh slíbil těm, kdo ho
milují a konají jeho vůli. Každý má za všech okolností doufat, že s Boží milostí vytrvá do konce a dosáhne nebeské radosti jako věčné odměny za dobré skutky vykonané s Kristovou milostí.
Láska
Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe z lásky k Bohu. Ježíš učinil z lásky nové přikázání.
Protože miloval své „až do krajnosti“ (Jan 13,1), projevuje lásku, kterou dostává od
Otce. Když se učedníci navzájem milují, napodobují Ježíšovu lásku, kterou od něho
dostávají. Proto Ježíš říká: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9). A ještě: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem
já miloval vás“ (Jan 15,12).
Ježíš umřel z lásky k nám, když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán
nás žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele, abychom se stali bližním i toho nejvzdálenějšího, abychom milovali děti a chudé jako jeho samého.
Apoštol Pavel vytvořil nedostižný obraz lásky: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen
a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se
dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží“ (1 Kor 13,4-7).
„Lásky však kdybych neměl, nejsem nic,“ říká ještě apoštol. A všechny výsady, služba, dokonce i ctnosti bez lásky „nic neprospějí“. Láska je nejdůležitější ze
všech ctností. Je první božskou ctností: „Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice.
Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13,13).
Cvičení se ve všech ctnostech je oživováno a podněcováno láskou. Ta totiž je
„svorník dokonalosti“ (Kol 3,14); je formou ctností; člení je a dává jim řád; je zdrojem i cílem jejich prožívání v křesťanské praxi. Božská ctnost lásky zaručuje a tříbí
lidskou schopnost milovat. Povznáší ji k nadpřirozené dokonalosti božské lásky.
Vede-li křesťan mravný život oživovaný láskou, dává mu to duchovní svobodu
Božích dětí. Nestojí před Bohem jako otrok, plný strachu, ani jako námezdník

Modlitba v adventu
Již loni jsme se při adventních nedělích modlili za ty, kteří o vánočních svátcích zavítají do našich kostelů, a za naše společenství, aby těmto lidem dokázalo
opravdově svědčit o skutečném významu Vánoc.
Nutno dodat, že tato modlitba přinesla své plody, aniž bychom se nadáli.
Krátce po Vánocích se na arciděkanství začala scházet skupinka hledajících
k rozhovorům o víře; další vznikla před několika týdny. I takto povzbuzeni se budeme v letošním adventu modlit také, a to vždy v závěru nedělní mše svaté.
Pro ty, kdo by se chtěli modlit i soukromě, připojujeme její znění.
Dobrý Bože, stvořiteli všech lidí,
ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj.
Smiluj se nade všemi, kteří tě neznají,
a dej, ať konají dobro.
Vzbuzuj v nich touhu po tobě,
aby přes všechny překážky
objevili tvou lásku a dosáhli pokoje.
A nám, kdo v tebe věříme, dej,
ať náš život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky,
aby každý, kdo se s námi setká, setkal se s tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
-redRoráty
Rorátní mše svaté budou v sobotu 8. prosince v 7 hodin v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a v sobotu 15. prosince v 7 hodin
v kostele svatého Jakuba. Při obou příležitostech budou zpívat členové sedleckého a
kutnohorského chrámového sboru pod vedením Michala Hanuše a za doprovodu
smyčcového kvartetu.
V předvečer rorátů v kostele sv. Jakuba jsou zvány děti na arciděkanství, kde
pro ně bude připraven program, společná večeře a přespání. Na ranní mši pak půjdou do kostela průvodem se svíčkami a po skončení liturgie bude pro děti i jejich
rodiče na arciděkanství přichystána snídaně. Podrobnější informace dostanou děti
od svých katechetů na hodinách náboženství, rodiče se případně mohou obrátit na
P. Ondřeje Matulu (e-mail: ondrej.matula@khfarnost.cz, tel.: 732 536 873).
-redVánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordia
Družina Concordia a Sluneční kmen budou
slavit Vánoce jako každý rok na Církevním gymnáziu
sv. Voršily. Besídka bude tentokrát sobotní (22. prosince) a začne v 15 hodin. Skončíme někdy kolem
18. hodiny. Na programu je už teď spousta koled, her
a zábavy; dárečků a cukroví bude tolik, kolik všichni přineseme. Takže nezapomeňte
na své kamarády a přijďte. Případné dotazy směřujte na Katku Teleckou (e-mail:
katerina.telecka@khfarnost.cz, tel. 739 036 987) nebo Roberta Mundila (e-mail:
robert.mundil@seznam.cz, tel.: 721 815 183).
-red7

Koncerty
Hudebním nadšencům by určitě neměla uniknout Schola Gregoriana
Pragensis a její koncert Adventus Domini, který v chrámu sv. Barbory pořádá Městské Tylovo divadlo Kutná Hora. Koncert se uskuteční v neděli 16. prosince
od 16 hodin. Vstupenky stojí 250 Kč a je možné je objednat v pokladně divadla
(tel. 327 562 844).
Tradiční adventní koncert pořádá Církevní gymnázium sv. Voršily v úterý
18. prosince od 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Vstupné je dobrovolné.
Také Michal Hanuš připravuje varhanní koncert, a to na pátek 21. prosince
na 18 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Vstupné je rovněž dobrovolné.
Vánoční mši J. J. Ryby si můžete přijít poslechnout do chrámu sv. Barbory na
svátek sv. Štěpána, 26. prosince, v 15:30. Zpívat bude Učitelský smíšený pěvecký
sbor Tyl pod vedením Zdeňka Licka a za varhanního doprovodu Václava Uhlíře.
Vstupné je 80 Kč pro dospělé, 40 Kč pro studenty a důchodce.
-redŽehnání domů a bytů
Církev udržuje tradici žehnání nebo svěcení různých předmětů i osob. Co to
znamená? Můžu zrovna já požádat o požehnání? A může požádat i
člověk, který nechodí do kostela? Je spousta otázek, které se nám
honí hlavou a mnohdy ani nemáme odvahu se na ně zeptat. Dobrým
vysvětlením může být synonymum pro slovo žehnat a tím je
„dobrořečit“. Žehnání je velmi mocné. A gesto doprovázející slova
žehnání ještě umocňuje jeho význam. Proto se nad věcmi i osobami
pronáší slovo doprovázené gestem. Protože je to dobrořečení, jedná
se o slovo dobré. Co je možné žehnat? Rodiče mohou například žehnat své děti. Stačí obyčejný křížek na čelo s přáním, aby se dítěti nic zlého nestalo.
Každý může žehnat sám sebe, když ráno vstává nebo jde spát.
Můžeme ale také požehnat dům nebo byt, ve kterém bydlíme. Dům je místem, kde rodina utváří svůj domov, a tento pozemský domov je předobrazem domova nebeského. To, že budeme mít požehnaný dům či byt, neznamená, že se nám automaticky vyhne vše zlé. Žehnáním ale prosíme Boha, aby byl s námi, aby byl
v našem domově přítomný, aby žehnal všem jeho obyvatelům. Ježíš nám slíbil, že
kde dva nebo tři zůstávají v jeho jménu, tam je on uprostřed nich (Mt 18,20).
V našem kulturním okruhu je zvykem, že se domovy žehnají kolem svátku Tři
králů. Přímo v naší farnosti budeme mít možnost pozvat kněze k požehnání svých
domovů od 27. prosince do 6. ledna, konkrétní rozpis bude k dispozici na stolku
v kostele. Pro samotnou návštěvu kněze stačí mít připravenou svíčku a konkrétní
úmysl nebo úmysly, za které se chce rodina modlit.
Z výše vysvětleného je patrné, že žehnání je možné a dobré opakovat, proto se
nebojte požádat o tuto službu i v případě, že vás kněz navštívil již v předchozích letech, a pozvěte ho na krátkou návštěvu spojenou s modlitbou.
Jaroslav Bouška
Postní duchovní obnovy
Duchovní obnovy pro ženy a muže proběhnou pod vedením P. Jana Uhlíře ve
Slavoňově u Nového Města nad Metují. Ženy sem pojedou na víkend
od 8. do 10. února 2013; hlásit se mohou už nyní u Moniky Trdličkové (e-mail:
monicatrd@seznam.cz, tel.: 607 188 396). Duchovní obnova pro muže je plánována na 22. až 24. února 2013; přihlášky shromažďuje Ladislav Vokoun (e-mail:
vokoun.ladislav@iol.cz, tel.: 602 668 820).
-red8

zájem bratří pžiblížit nám celý proces blahořeční co nejvíce, do toho prolínání tehdejšího života v řádu s nahlédnutím do chodu každodenního života dnešního kláštera a tehdejší tragédie v kontrastu s nedávnou beatifikací - to všechno se mě, navzdory krvavé příčině, tak něžně dotklo, že jsem ještě v káefcéčku měla větší chuť zůstat
v klášteře než si dát hambáče. A ačkoli se mi už zmíněný obraz nelíbí, vyvolal ve
mně zájem o celou událost, tudíž i jemu jsem vděčná. ☺
Takže, Zuzana si za tu sobotu poslechla Jezu Kriste, štědrý kněže, prospala
se před Slavínem, nakoukla do klauzur kláštera, dala si hranolku ve fastfoodu a to
všechno zvládla bez přebalení, a tak byl nejvyšší čas vyrazit domů. Což se nám autobusy značky Karosa úspěšně podařilo.
Lucie Grenarová

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO
V celoročním redakčním plánu Zpravodaje je poslední číslo vyhrazeno božským
ctnostem, víře, naději a lásce. Vzhledem k nečekané nabitosti vydání, které právě
držíte v ruce, věnujeme této trojici pouze Vzdělávací okénko čerpající z katechismu
církve. Namísto zamyšlení doporučujeme čtenářově pozornosti papežův apoštolský list Porta fidei, který byl dán motu proprio k Roku víry. V českém překladu
jej vydalo Karmelitánské nakladatelství, snadno jej také vyhledáte na internetu.
Lidské ctnosti (mírnost, statečnost, moudrost a spravedlnost) jsou zakořeněny v božských ctnostech. Božské ctnosti se vztahují přímo k Bohu. Uschopňují
křesťany, aby žili v důvěrném vztahu k Nejsvětější Trojici. Původem, důvodem i
předmětem božských ctností je trojjediný Bůh.
Božské ctnosti jsou základem, duší a charakteristickým rysem mravního
jednání křesťana. Pronikají a oživují všechny lidské, tedy mravní ctnosti. Bůh je vlévá do duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný
život. Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého ve schopnostech člověka. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.
Víra
Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co nám církev předkládá k věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se člověk
svobodně odevzdává Bohu. Proto se věřící snaží poznat Boží vůli a plnit ji.
Dar víry zůstává v tom, kdo proti ní nezhřešil. Avšak „víra bez skutků je
mrtvá“ (Jak 2,26): není-li víra doprovázena nadějí a láskou, nespojuje věřícího plně
s Kristem a nečiní z něho živý úd jeho těla.
Kristův učedník si nemá jen uchovávat víru a žít z ní, nýbrž ji má i vyznávat,
vydávat o ní nebojácně svědectví a šířit ji: Všichni mají být připraveni vyznat Krista
před lidmi a následovat ho cestou kříže v pronásledováních, která církvi nikdy nechybějí. Služba a svědectví víry jsou nezbytné pro spásu: „Ke každému, kdo se ke
mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo
mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi“ (Mt 10,32-33).
Naděje
Naděje je božská ctnost, jejímž prostřednictvím toužíme po nebeském království a po věčném životě jako po svém štěstí. Nadějí důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, ale na pomoc Ducha svatého.
Ctnost naděje odpovídá na touhu po štěstí, kterou Bůh vložil do srdce každého člověka; přijímá očekávání, která podněcují lidskou činnost; očišťuje je a za-

o tom, co znamená tento svátek a proč ho slavíme. Potěšilo nás, jak byly připraveny
ke svatému přijímání. Po skončení mše svaté jsme si všichni zapálili svíčky od velké
svíce, paškálu. Seřadili jsme se před kostelem a průvod se vydal ke hřbitovu. U velkého kříže uprostřed hřbitova jsme vykonali krátkou pobožnost s modlitbami za
všechny zemřelé. Na pokyn otce si každé dítě vybralo jednoho z nás a my jsme si je
odvedli ke hrobu našich blízkých. To už hřbitov zaplavila tma a jen stovky plápolajících svíček naznačovaly, kde jsou hroby zemřelých. Hlasité modlitby doplněné hlásky dětí byly slyšet z různých míst hřbitova. Věříme, že upřímné modlitby nevinných
dítek pomohou spasit duše našich zemřelých.
Marie Komárková

NA FARNÍ VÝLET S MIMINEM
Tuhle sobotu jsme mimořádně vstávali s naší Zuzanou. Jindy jí v šest ráno
nasypeme do postýlky hračky, přetáhneme si přes hlavu polštáře a vstáváme, jak se
na normální sobotu patří. Takže Zuzana byla dost překvapená, když jsme jí hned po
ránu zabalili do kombinézy, posadili do autosedačky a vyrazili na výlet.
V 7:15 byl plánovaný odjezd od Billy, díky nám o trochu déle jsme odjeli
dvěma autobusy směrem na Prahu. Vystoupili jsme u Kongresového centra, odkud
jsme došli pěšky k Vyšehradu. Tam jsme po přivítání Mons. ThLic. OMG Tomášem
Holubem, Th.D. utvořili frontu na WC. Po vykonání tělesných potřeb jsme vyšli
vstříc i těm duchovním a z toalet se přesunuli do skvostných útrob vyšehradské kapituly sv. Petra a Pavla, kde jsme měli mši. Po dozpívání songu č. 706 nás otec Tomáš obeznámil s minulostí celého místa. Jenže Zuzaně pojem minulost moc neříká,
leda ve smyslu posledního krmení, a to už se pomalu stávalo minulostí vzdálenější,
takže se dožadovala něčeho do bříška. Tedy jsme o příběh míst, která mají tisíciletou historii, přišli kvůli hladu, který se stává minulostí vždy jen na krátký čas. Potom už zbyla jen chvíle na procházku po hřbitově, kde někdo hledal slavné osobnosti českého národa, někdo fotil pomníky, někdo čerpal
inspiraci pro svoji vlastní hrobku a někdo to celé prospal zachumlaný v kočárku. Z Vyšehradu jsme se postupně trousili zpátky k autobusům, ještě s možností
nahlédnutí do rotundy sv. Martina, která je nejstarší
dochovanou na území Prahy.
Potom nás čekalo nezáživné přejíždění a čekání,
toho jsme využili k nahlédnutí do kostela Panny Marie
Sněžné. Možná mi to navodil samotný název (čekala
jsem uvnitř nějakou zasněženou Pannu Marii), ale
když jsem vstoupila, měla jsem pocit, že se na mě ty
namalované hvězdičky z vysokého stropu sypou jako
sněhové vločky. Ta výška prostoru a výmalba na mě
udělaly větší dojem, než slavný barokní oltář s titulním
obrazem objasňujícím přívlastek Sněžná. Co mě však
šokovalo, byl velký žlutý obraz visící nad lavicemi
v zadní části chóru, na můj vkus až příliš konkrétně
vyobrazující čtrnáct postav františkánských mučedníků (autorem je Tomáš Císařovský - pozn. red.). Ten obraz mi tam nedal klidu. Vzápětí na to jsme byli prostřednictvím bratří františkánů vtaženi do událostí, které se odehrály před více než
400 lety. Konkrétní místo, které se za tu dobu proměnilo asi méně než kdejaké jiné,

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Štědrý den
24. prosince 2012

16:00
16:00
16:00
22:00
22:00
24:00
9:00
9:00
9:00
9:30
10:30
18:00

Kostel sv. Jakuba – mše svatá pro děti
Třebonín
Malín – mše svatá pro děti
Sedlecká katedrála
Křesetice
Kostel sv. Jakuba – půlnoční mše svatá
Chrám sv. Barbory
Bykáň
Grunta
Sedlecká katedrála
Třebonín
Kostel Panny Marie Na Náměti

Svátek
sv. Štěpána
26. prosince 2012

7:00
9:00
9:00
9:00
9:30
10:30
18:00

Chrám sv. Barbory
Kostel sv. Jakuba
Křesetice
Chlístovice
Sedlecká katedrála
Paběnice
Kostel Panny Marie Na Náměti

Svátek
Svaté rodiny
30. prosince 2012

7:00
9:00
9:00
10:30
18:00

Chrám sv. Barbory
Kostel sv. Jakuba
Malešov
Třebonín
Kostel Panny Marie Na Náměti

Silvestr
31. prosince 2012

9:30
16:00

Sedlecká katedrála
Chrám sv. Barbory – mše sv. na poděkování
F. X. Brixi: Missa pastoralis – zpívá USPS Tyl

Slavnost
Matky Boží
Panny Marie
1. ledna 2013

7:00
9:00
9:00
9:30
10:30
18:00

Chrám sv. Barbory
Kostel sv. Jakuba
Bykáň
Sedlecká katedrála
Třebonín
Kostel Panny Marie Na Náměti

Slavnost
Narození Páně
25. prosince 2012

Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také
24. prosince od 14:00 do 16:00 (od 15:40 zpívání koled),
25. a 26. prosince od 14:00 do 16:00
od 29. prosince do 1. ledna od 10:00 do 16:00.
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Pastorační rada se v úterý 13. listopadu sešla v plném počtu, přítomni byli
také tři hosté. Hlavním tématem jednání byla koncepce prožití Roku víry a závěru
příprav na cyrilometodějské jubileum v naší farnosti, včetně připravované pouti do
Říma. Nejdůležitější závěry jsou zpracovány samostatně na stranách 2 až 5 tohoto
vydání Zpravodaje.
Další diskuse se odvíjela okolo problematiky ohlášek. Čtené ohlášky před koncem nedělní mše svaté by měly být co nejstručnější, protože z dlouhé řady oznámení si lidé těžko zapamatují více než několik informací. Zároveň je
však třeba, aby byly dostupné i podrobnější informace. K tomu slouží jednak webové stránky
farnosti (www.khfarnost.cz), které jsou minimálně jednou týdně aktualizovány (rubrika Bohoslužby a ohlášky), jednak vyzkoušíme sedlecký
model tištěných letáků s ohláškami, které si budou lidé moci odnést z nedělní mše
svaté domů. První takové ohlášky budou k dispozici na 1. neděli adventní.
Farní rada dále souhlasila s adventní modlitbou farnosti (str. 5) a vytvořením tištěného průvodce liturgií půlnoční mše svaté. Cílem je umožnit těm, kdo přicházejí do kostela „jednou za rok“, pokud možno co nejlépe pochopit smysl Vánoc.
Rovněž se vyjádřila souhlasně k pokračování tradice žehnání domů a bytů (str. 8).
Rada jednohlasně podpořila uspořádání sbírky na podporu farnosti
Zbraslavice, která nemá dostatečné prostředky k nutné opravě budovy fary.
Příští jednání PRF se uskuteční některé lednové nebo únorové úterý; přesné
datum bude uvedeno v ohláškách.
zapsala Kateřina Telecká

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
Středisko rané péče
Ve středu 28. listopadu budeme mít ve Středisku rané péče den otevřených
dveří spojený se slavnostním otevřením nově rekonstruované části střediska. Přijít
se podívat mohou všichni, kdo se zajímají o problematiku zdravotního postižení, kdo by se chtěli
více dozvědět o rané péči a činnosti jednoho ze
středisek Oblastní charity Kutná Hora. Program
pro děti je připraven.
Přijít můžete v době od 10 do 16.30,
vchod je z ulice Na Sioně (vedle parkoviště hotelu
Mědínek).
Zároveň chceme moc poděkovat všem
organizátorům, zpěvákům, hudebníkům a návštěvníkům pásma Popelka nazaretská, které se
konalo 14. října v kostele Matky Boží Na Náměti. Díky nim se vybralo krásných
5200 Kč na ranou péči a probíhající rekonstrukci střediska!
Markéta Sieglová
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Samotná oslava začínala až o víkendu. Předcházející dva dny jsme tak vyplnili
výrobou výzdoby do jídelny, doháněním spánkových dluhů, místy i úklidem či mytím nádobí, pátečním výletem do Luisina údolí, společenskými hrami, koulováním
se, povídáním si, poznáváním nových tváří, účastí na dvou mších svatých (z nichž
jednu sloužil náš pan kaplan Ondřej), adorací...
V sobotu to vše vypuklo. A nemyslím tím jen sněhovou vánici. Na Vesmíru
nás bylo totiž přes dvě stě, přičemž kapacita chaty je téměř poloviční. Nikdo se
nicméně nerozčiloval, nebyl podrážděný a všichni
si snažili maximálně si vyjít vstříc.
Ve dvě hodiny začala slavnostní mše svatá
v kostele sv. Matouše, jejímž hlavním celebrantem byl biskup Jan Vokál. Koncelebrovala spousta kněží, kterým Vesmír jakýmkoli způsobem přirostl k srdci, mimo jiné i náš bývalý kaplan P. Jäger.
Poté následovala velkolepá a vskutku vynikající hostina. Řízky prý obětaví
kuchaři a kuchařky smažili do tří hodin do rána!
Naprosto dokonalý byl následující program, který sestával z připomenutí historie a začátků Vesmíru, z vtipných scének a také z vědomostního kvízu pro oba ředitele Vesmíru, tedy pro toho bývalého, P. Pavla Rouska, a pro toho stávajícího,
P. Tomáše Hoffmana. Současný ředitel vyhrál, ale jen o jediný bod.
Součástí posledního dne našeho pobytu bylo shrnutí a ohlédnutí se za uplynulými dny. Pak už jen poslední mše, balení, loučení. Cestou jsme ještě stačili zažít
dobrodružství s dvěma v autobuse zapomenutými sešity. Domů jsme dorazili až večer a trochu unavení, ale nabití energií a zážitky.
Lucka Teplá

VÍKEND V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH
O svátku Všech věrných zemřelých jsme se vypravili na víkend do Uhlířských Janovic. Letošním tématem byli svatí Cyril a Metoděj. Nejprve jsme byli na
mši v Třeboníně, a také na hřbitově. Potom jsme přijeli na faru, kde jsme se rychle
navečeřeli a potom hráli hry a šli spát. Druhý den jsme se po snídani dívali ne videa
o sv. Cyrilovi a Metodějovi. Pak jsme se rozdělili na skupinky a psali jsme a ilustrovali Písmo svaté, Misál a Zákoník. Když jsme s tím skončili, zjistili jsme, že je venku
krásně, tak jsme šli hrát hry. Pak jsme měli mši svatou a pan farář při ní použil naše
knížky. Druhý den jsme se sbalili a po snídani jsme jeli domů. Tento víkend se mi
líbil a ráda pojedu zase.
Debora Koubská

AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI
Už po mnoho let každým rokem slavíme 1. listopadu slavnost Všech svatých
a 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, Dušičky. S tímto druhým svátkem nás spojuje hodně modliteb a získávání plnomocných odpustků pro zemřelé. A
v neposlední řadě zdobení hrobů a zapalování svíček. Letos se konala v naší farnosti
v Třeboníně mše svatá po oba svátky.
O dušičkové mši svaté jsme byli mile překvapeni, když otec Jan přivezl
z Kutné Hory asi patnáct osmi až jedenáctiletých dětí. Bylo krásné poslouchat, jak
se umí modlit. S úsměvem jsme sledovali, jak děti diskutovaly s otcem Janem
15

SPOLČO V HOJEŠÍNĚ
Koncem října jsme s P. Uhlířem a Jakubem Šimkem uspořádali víkend pro
malé spolčo, pro děti od páté do sedmé třídy. Útokem jsme vzali malou vesničku
Hoješín nedaleko od Seče, kde shodou okolností nyní působí náš bývalý kaplan
P. Pavel Jäger. Pokračovali jsme v sledování příběhu o mladých ugandských mučednících (kniha Píseň v plamenech od německého autora Wilhelma Hunermanna), se
kterými jsme děti seznámili již na prvním pátečním spolču.
Program jsme začali v pátek odpoledne na kutnohorské faře drobnou hrou a
poté jsme se vydali na cestu farním minibusem s jedenácti dětmi plnými očekávání,
ale i neočekávání. ☺
Po příjezdu nás mile přivítaly sestry františkánky, u kterých jsme přebývali
v malém zámečku. Večer jsme ještě děti naladili na víkendové téma prostřednictvím
malého divadla s P. Uhlířem v hlavní roli, a den zakončili modlitbou v místní kapli.
Druhý den ráno jsme úspěšně posnídali co nejvíce rohlíků s nutelou a vydali
se na celodenní výlet. Měli jsme radost,
jaké krásné počasí nám vyšlo, proto nechyběla spousta zábavy, dobrodružství,
vybuchujících petard a bot promočených
od ranní rosy. Největším fenoménem byl
však sběr co nejvíce mušlí vyplavených na
kraj vypuštěné sečské přehrady.
Děti jsme během výletu postupně
připravili ke svátosti smíření a na závěr
výletu jsme prožili krásnou mši svatou
v přírodě s výhledem na celé okolí. Jelikož
jsme trochu podcenili síly dětí, ale také ty
naše, zpět k domovu jsme si dopomohli díky milému Pavlovi, který nás u přehrady
vyzvedl autem. Po příjezdu do Hoješína jsme se ohřáli vynikající gulášovou polévkou od pana Svobody, pomohli sestřičkám se sběrem klokočí a program zakončili
přiblížením růžencové modlitby, kterou jsme se na závěr pomodlili v kapli.
V neděli ráno jsme dosnídali zásoby napečené od maminek, po cestě se pomodlili desátek růžence, a chvátali jsme na nedělní mši svatou v Kutné Hoře. Moc
doufáme, že se dětem výlet líbil, sblížily se mezi sebou, započaly nové přátelské
vztahy, dozvěděly se nové věci o víře a při odjezdu se cítily stejně obohaceny jako
my.
Klára Karelová

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA VESMÍRU
Podzimní prázdniny, které díky nenadálé nadílce sněhu vypadaly spíš na
zimní, se starší kutnohorské spolčo rozhodlo strávit na Vesmíru. Toto diecézní centrum života mládeže poblíž Deštného v Orlických horách totiž slavilo 20. výročí svého založení.
Vyjeli jsme ve středu 24. října ve večerních hodinách farním volkswagenem
a jen díky našemu zdatnému řidiči, P. Ondřejovi a andělům strážným jsme v pořádku dorazili do cíle. Cestou byla totiž mlha tak hustá, že nebylo vidět dál než na padesát metrů.
14

Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka se opět blíží. Tentokrát proběhne
v sobotu 5. ledna 2013, koledníci budou vycházet z kostela sv.
Jakuba v Kutné Hoře i z katedrály Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci tradičně v 9 hodin. Přihlášky jsou v obou kostelích,
na přihláškách jsou i podrobnější informace. Hlavní kontaktní osobu je tentokrát Pavlína Licková (tel.: 327 313 110 nebo 776 712 008, e-mail: pavlina.lickova@seznam.cz).
Koledovat budeme na pomoc jak seniorům, tak dětem,
tentokrát také těm, které se narodily s handicapem. Konkrétně ze sbírky podpoříme dobudování sociálních zařízení ve Středisku rané péče.
V roce 2012 se podařilo uvést do provozu denní centrum pro seniory při Duhovém
Atriu v Kutné Hoře, zajistit provoz bezbariérového mikrobusu Globus, v Čáslavi pak
podpořit činnost center pro děti - nízkoprahového centra Domek a rodinného centra Kopretina - a nakonec i centra dobrovolnického.
V souvislosti s informací o sbírce budoucí si vás dovoluji pozvat do střediska
A+D (proti hotelu Zlatá stoupa) na výstavu, která představuje sbírky minulé. Je také
poděkováním Vám všem, kteří nás dlouhodobě podporujete.
Ještě se na vás obracím s následující prosbou. Hledáme dobrovolníka, který
by pomohl v neděli 6. ledna se sbírkou v Gruntě a okolí. Konkrétně se jedná o dopravu dětí z Kutné Hory do Grunty a zpět v neděli odpoledne. Cestovné můžeme
uhradit.
Marie Macková
Neratov – Mekka „chariťáků“ Královéhradecké diecéze
Kutnohorská charita se snaží každý rok na podzim udělat výlet pro ty, kteří
pravidelně do charity docházejí, hledají zde práci i využití volného času. Partnerem
pro tuto aktivitu je Sdružení na pomoc mentálně postiženým – klub Kutná Hora.
Díky tomuto partnerství si občas můžeme dovolit i větší výlet, aniž bychom museli
sahat hluboko do peněženky.
V letošním roce jsme 16. října navštívili zámek v Opočně a Neratov
v Orlických horách.
Je pravda, že nám celý den propršel, ale přesto jsme se všichni rádi společně zase viděli a prohlédli si zajímavé věci. Charitní pracovníci, lidé, kteří nás potřebují, lidé z chráněného bydlení, lidé, kteří se o nás v Neratově
krásně starali.
V Neratově, v poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté, při pohledu na kříž, na kterém místo po těle Kristově zůstává prázdné, aby připomínalo zmrtvýchvstání, jsme si znovu
uvědomili skutečnost, že není kříže bez slávy. Chrám z dílny
barokního architekta Alliprandiho, který byl za totality určený
k demolici, povstal díky obětavým lidem z trosek. V obci, kde po
válce žili tři obyvatelé, má dnes svůj domov a zaměstnání šedesát lidí. Setkání s takovým místem obnovuje naše síly pro další
práci.
Díky nevidomé Janě, kterou jsem prováděla, jsem poznala kostel i po hmatu a vůni. Věřte mi, stálo to za to.
Marie Macková
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CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM SVATÉ VORŠILY

CO NÁM DALA DUCHOVNÍ OBNOVA VE SLAVOŇOVĚ

Školní rok byl slavnostně zahájen mší svatou v kostele sv. Jakuba. Celebroval
ji biskup Mons. Josef Kajnek.
V následujících dnech se jako každoročně rozjeli primáni do Jeníkova u Hlinska, aby společně strávili první dny, vzájemně se
poznali a prožili aktivity, které přispějí k upevnění
vztahů a navázání kamarádství v nové třídě.
Také letos se 8. září naše škola v rámci Dnů
evropského dědictví otevřela veřejnosti. Možnosti
seznámit se s historií a pozoruhodnostmi klášterní
budovy využily tři stovky návštěvníků. Hosté měli
možnost vyslechnout výklad o dějinných souvislostech působení voršilského řádu v Kutné Hoře.
Svátek svaté Ludmily si studenti připomněli
putováním do kostela Nejsvětější Trojice u Bylan, kde vyslechli výklad o jeho historii a o svaté Ludmile, babičce svatého Václava.
V rámci projektu Slovanský den si septima připravila prezentace o Srbsku.
Studenti hovořili o začlenění srbštiny mezi slovanské jazyky, o pohnuté historii Srbska, válečném konfliktu v bývalé Jugoslávii a současném uspořádání země. Zmínili
se i o kultuře, sportu, tradicích a nechyběly ani ochutnávky typických jídel.
V září školu navštívil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Studenti nejvyšších ročníků s ním besedovali na nejrůznější témata, např. o postavení krajských
úřadů v systému státní správy nebo o přímé volbě prezidenta.
V pátek 19. října jsme spolu se sestrami voršilkami slavili svátek sv. Voršily.
Sestry pozvaly pana kardinála Miloslava Vlka. Ten po mši svaté, kterou celebroval
v klášterním kostele, besedoval se studenty tří ročníků v aule školy. Také pro ostatní
třídy byl připraven zajímavý program: se životem řádu seznamovala primány sestra
Růžena, studenti oktávy besedovali o totalitním režimu s bývalým politickým vězněm panem Františkem Teplým, sekunda vyslechla výklad o kostele sv. Jakuba a
prohlédla si jeho interiér, další dvě třídy navštívily expozici o kutnohorském školství
v Kamenném domě.
Naše gymnázium připravilo ve spolupráci s Městem Kutná Hora Kurz základů práce s počítačem pro seniory. Účastníci kurzu se
v šesti dvouhodinových blocích seznámí s ovládáním PC,
s prací se soubory, internetovým prohlížečem, elektronickou poštou apod. Uchazečů bylo více, než mohla škola uspokojit.
V pátek 16. listopadu proběhla beseda
s europoslankyní a kandidátkou na prezidentku České
republiky paní Zuzanou Roithovou. Se studenty nejvyšších ročníků hovořila o činnosti a orgánech Evropské
unie nebo o návrzích její federalizace. Zmínila též význam 17. listopadu 1989.
V pátek 30. listopadu a sobotu 1. prosince proběhnou na gymnáziu dny otevřených dveří, na které jsou zváni především ti, kdo uvažují o studiu na naší škole.

Tento zájezd pro nás seniory se uskutečnil 23. - 25. září. Letos jsme se také
poprvé připojili tři z farnosti Třebonín. Většina farníků odjížděla z Kutné Hory už v
neděli odpoledne, my tři až druhý den. Vezl nás pan Láznička svým autem. Klidné
ráno, i když bylo chladněji, slibovalo, že se pojede dobře. S důvěrou v našeho Pána,
že nás na cestě neopustí, jsme se ještě za tmy vydali na cestu. Sice jsme trošičku zabloudili, ale spolehlivý řidič nás v pohodě dovezl do cíle. Tam nás už netrpělivě očekávali ostatní a tím se náš počet ustálil na devatenácti i s otcem Janem. Na první
pohled nás překvapilo krásné prostředí, udržované okolí, pěkné ubytování s kuchyní
a jídelnou, kde jsme se stravovali. Zkrátka bylo to místečko jako stvořené pro klid
těla a duše. O výtečný pokrm se nám staraly Monika Trdličková a Marie Cvešprová.
O duchovní pokrm otec Jan.
Hned po snídani začal program a byl sestaven úměrně našim možnostem.
Při sezeních jsme se zamýšleli, jak s pokorou přijímat fyzickou i duševní bolest a mít
stále důvěru v Boha. Četli jsme z breviáře, rozebírali jsme biblické texty a zamýšleli
se nad nimi, modlili se růženec. S ohledem na naše pohybové potíže jsme pak venku
přejížděli auty na místa, kde jsme měli bohoslužbu, nebo k místu křížové cesty Krista Pána. Tady jsme si připomněli, co Kristus vytrpěl za nás a za naše hříchy.
Poutní místo Rokole je překrásný kostelíček zasvěcený Matce Boží. V něm je všude cítit
něha a láska matičky k jejímu narozenému synáčkovi v jesličkách. K ní jsme přinesli svoje
prosby napsané na lístcích a položili je na oltář.
Tady se mi před obrazem Matky Boží dostalo
velké milosti. Velký zážitek jsem prožila, když
jsem klečela před oltářem a otec Jan s rukou
položenou na mé hlavě prosil Matku Boží o posilu v mých osobních těžkostech.
Poblíž kostelíčka je Provinční dům Mariiných sester, které zde žijí svůj tichý a nezištný
život a o vše pečují. Na ně jsme také pamatovali se svými prosbami, a na hřbitově se
pomodlili za jejich zemřelé předchůdkyně.
Večerní adorace se konala v roubeném kostele sv. Jana Křtitele ve Slavoňově. Rozděleni po dvou nebo po třech jsme se drželi za ruce a vyprošovali jsme jeden
druhému zdraví, uskutečnění snů, vytrvalost ve víře v Boha a všechno, co potřebujeme ke svému podzimu života. Celý obřad byl plný proseb, ať vyslovených nahlas
nebo v myšlenkách. Zde působilo něco úžasného, co nás naplňovalo vírou, radostí,
přátelstvím a také vděčností, že máme otce Jana a máme ho rádi.
Poslední den odpoledne jsme se ještě zastavili v Hradci Králové, kde otec
Jan odsloužil v katedrále sv. Ducha děkovnou mši k 13. výročí svého vysvěcení. Při
vyvrcholení obřadu eucharistie nás otec pozval k sobě a my spojeni rukama utvořili
jsme kolem něho a obětního stolu kruh a on nám podal Tělo Páně. Obohaceni společnými zážitky jsme si na Velkém náměstí podali ruce a s upřímným přáním „tak
zase někdy“ jsme se rozloučili.

Stanislava Lisková
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Marie Komárková
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