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Zpravodaj

Milí farníci,
asi každý z nás s vírou, ale i obyčejnou zvědavostí očekával, koho konkláve zvolí našim novým papežem. Po zvolení Svatého otce Františka vyhledáváme různé zprávy,
abychom se dozvěděli, kdo Jorge Mario Bergoglio vlastně je. Tento člověk překvapil
celý svět nejen svými prostými gesty či obyčejným pozdravem, ale asi nejvíce tím, že
před prvním papežským požehnáním pokorně poprosil o tichou modlitbu každého
z nás. Každý si tak mohl nově a hlouběji uvědomit skutečnost, že my všichni jsme
jednou církví, jedním Božím lidem a že i když máme různé dary a úkoly, vzájemně
se potřebujeme. Každý křesťan má skrze spojení s Kristem nejen možnost, ale i povinnost vyprošovat svým bratřím, sestrám a vůbec celému světu Boží požehnání.
Není to naše moc, ale Boží moc, kterou jsme dostali skrze křest.
O velikonoční vigilii budeme obnovovat své křestní vyznání, a tudíž si budeme moci i lépe uvědomit, jakým darem pro náš život je osobní poznání Krista; jak
nás víra v Něj a život v Jeho církvi obohacují. Ale také bychom si měli více uvědomit, že díky účasti na Kristově smrti a vzkříšení máme účast i na Jeho moci a lásce.
Jinými slovy, že díky křtu a našemu životu s Kristem máme i jedinečné prostředky,
kterými můžeme a máme sloužit svým bližním a podílet se na posvěcování tohoto
světa. Jsou to dary, kterým tento svět moc nerozumí, ale velmi je potřebuje.
Ztišme se v těchto dnech a spojeni s Kristovou láskou vyprošujme Boží požehnání nejen Svatému otci, ale i celému světu, kvůli kterému Ježíš zemřel a vstal
z mrtvých.
Žehná a o modlitbu prosí
P. Jan Uhlíř

KDO JE NOVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK
Zvolení kardinála Jorge Mario Bergoglia papežem pravděpodobně neuniklo nikomu z nás. Informací o jeho prvních krocích i o jeho minulosti nacházíme v médiích
dostatek, přesto se sluší novému Svatému otci věnovat prostor i zde. Proto uvádíme alespoň základní body jeho životopisu.
Kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ se narodil 17. prosince 1936 v piemontské rodině otci Mariovi a matce Regině
Sivori, kteří měli celkem pět dětí. Středoškolským vzděláním
je chemik. Ve 21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na
jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy; doktorský titul získal v Německu. Mezitím v letech 1973 až 1979
působil jako jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až
do svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a
argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem.
Jeho biskupským a nyní i papežským heslem je „Miserando atque eligendo“ („Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej"). Zvolil si jméno František.
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Movitý majetek církve
Biskupství královéhradecké se na nás touto
cestou obrací s prosbou o pomoc. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi č. 428/1912 Sb. se
rovněž vztahuje na movité věci ve vlastnictví
církví, které se staly předmětem majetkových a
jiných křivd spáchaných v rozhodném období od
25. 2. 1948 do 1. 1. 1990.
Z tohoto důvodu je nutné sestavit soupis
všech movitých předmětů, které podléhají shora
uvedeným kritériím a o jejichž navrácení římskokatolická církev chce usilovat. Pokud o takovýchto
předmětech víte, nebo si pamatujete, jak byly
z kostelů, kaplí a far předány do muzeí, galerií,
eventuálně dalších institucí, co nejdříve nám, prosím, tyto informace včetně svých kontaktních údajů zašlete na adresu Biskupství královéhradecké,
Diecézní konzervátorské centrum, Velké náměstí
35, 500 01 Hradec Králové, nebo elektronickou
poštou na adresu pamatky@bihk.cz. Uvítáme jakoukoliv informaci a pomoc při sestavování tohoto seznamu a následně i poskytnutí případných
fotograﬁí a jiných dokumentů vztahujících se
k dotčeným předmětům. Biskupství královéhradecké Vám předem děkuje.
Mons. Josef Socha, generální vikář
Převzato z IKD 2/2013

Velikonoce
Velikonoční triduum a jeho liturgie nás zve přímo do centra naší víry a života
s Bohem. Přijměme tedy pozvání a využijme tyto požehnané dny k tomu, abychom
završili svou přípravu na velikonoční obnovu křestního vyznání
a na radost z nedělního vzkříšení Pána Ježíše.
Modlitby ranních chval se budou konat v kostele
sv. Jakuba ve čtvrtek a v pátek od 7:15, v sobotu od 8:00.
Křížová cesta, kterou připravuje mládež, začne na Velký pátek ve 12:00 v kostele sv. Jakuba.
Po skončení velkopátečních obřadů zůstane kostel
sv. Jakuba otevřen k soukromým modlitbám a meditacím u
Božího hrobu. Rozpis bdění na celou noc (od 18:00 do
8:00) je k dispozici na stolku v kostele. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby byl během noci v kostele neustále někdo přítomen. Můžete tedy samozřejmě přijít, i když na vás v tabulce
„nezbude místo“.
Po sobotních ranních chválách zůstane kostel nadále
otevřen a během dne v něm bude přítomen průvodce. Nebude
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se ovšem vybírat vstupné, ani se nebudou konat prohlídky. Na několika místech
v kostele budou instalována meditační zastavení s texty z Písma, která nabídnou
třeba i náhodným příchozím prožitek ticha a hloubky Bílé soboty.
Při dopoledních bohoslužbách Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude příležitost nechat si požehnat pokrmy. Výtěžek sbírky konané v tento den poputuje ke
křesťanům ve Svaté zemi.
Velikonoční bohoslužby v kutnohorských farnostech
Květná neděle
24. března

Zelený čtvrtek
28. března

Velký pátek
29. března

Velikonoční vigilie
30. března

7.00
8.00
9.00
9.00
9.30
10.30
11.00
18.00
16.00
17.00
18.00
18.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00
19.00
19.00

Chrám sv. Barbory
Nové Dvory
Kostel sv. Jakuba
Bykáň
Sedlec
Třebonín
Církvice
Kostel Matky Boží
Třebonín
Křesetice
Kostel sv. Jakuba
Sedlec
Kostel sv. Jakuba
Křesetice
Třebonín
Sedlec
Sedlec
Třebonín
Kostel sv. Jakuba

V noci z 30. na 31. března se mění čas ze zimního na letní!
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.00
Kostel sv. Jakuba
31. března
8.00 Malín
9.00 Malešov
9.00 Chrám sv. Barbory
9.30
Sedlec
10.30 Třebonín
11.00 Církvice
18.00 Kostel Matky Boží
Pondělí velikonoční
9.00 Chlístovice
1. dubna
9.00 Kostel sv. Jakuba
9.00 Bykáň
10.30 Paběnice
11.00 Grunta
18.00 Sedlec (Mons. Tomáš Holub)
Bohoslužby velikonočního tridua v Sedlci
budou svou délkou a formou přizpůsobeny dětem.
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Víkendové diecézní ministrantské setkání
Diecézní ministrantské setkání je každoroční akcí pro chlapce a děvčata sloužící u oltáře (věkové rozmezí je zhruba 6 – 15 let). Setkání se konají od roku 2006 a
jejich dějištěm už byla Skuteč, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, v roce 2010
Kutná Hora, o rok později Červený Kostelec a vloni Chrudim.
Ne každý rok spolu ministranti mohou prožít celý víkend. Tak tomu ovšem
bude letos, ve dnech 12. – 14. dubna v Přibyslavi. Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře a společně
prožít i krásnou liturgii. V Roce víry bychom rádi dětem pomohli zamyslet se nad
osobním vztahem k Pánu Ježíši a přiblížit jim život víry svatých Cyrila a Metoděje.
Mottem setkání je věta z evangelia: „Neboj se, jen věř.“ (Mk 5, 36) Na programu
jsou katecheze, hry, programy ve skupinkách, společné modlitby a také mše svaté
s našimi biskupy.
S sebou je nutné si vzít karimatku a spacák, vlastní ministrantské oblečení,
sportovní oblečení, přezůvky a příspěvek na setkání ve výši 200 Kč. Vše ostatní bude zajištěno.
Z Kutné Hory se bude odjíždět společně. Zájemci z kutnohorské a sedlecké
farnosti se mohou do 1. dubna přihlásit u Jiřího Kárníka (tel.: 607 216 069, e-mail:
jiri.karnik@email.cz).
-redMájové pobožnosti
V měsíci květnu máme výjimečnou příležitost prohloubit svou úctu k Panně
Marii. Kromě modlitby růžence se nabízejí také májové pobožnosti. V Kutné Hoře
se budou konat po každé večerní mši svaté. Pro okolní vesnice platí následující rozpis s tím, že 6. a 27. května nebudou z důvodu bohoslužeb na Roztěži slouženy mše
svaté v Kutné Hoře.
Po
06. 05.
18:00 Roztěž
Út
07. 05.
16:00 Třebonín
St
08. 05.
16:00 Lomeček
Út
14. 05.
16:00 Paběnice
Út
14. 05.
17:30 Chlístovice
St
15. 05.
17:00 Křesetice
St
Út
St
Po
Út
St

15. 05.
21. 05.
22. 05.
27. 05.
28. 05.
29. 05.

19:00
16:00
19:00
18:00
16:00
19:00

Hořany (pouze májová)
Hraběšín
Malešov
Roztěž
Třebonín
Grunta
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Farní den a pouť za rodiny do Sudějova
Vloni na prvního máje jsme podnikli první farní pouť do Sudějova. Byli jsme
všichni plni očekávání, jak se nám to povede, kolik se zúčastní lidí a jak budeme
s poutí spokojeni. Ti nejzdatnější z nás vyrazili pěšky, část vyrazila na kolech, ostatní mohli využít přistavený autobus. Počasí nám naštěstí nad očekávání přálo a vše
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se nám s Boží pomocí k všeobecné spokojenosti nakonec povedlo, a tak už se chystáme na „druhý ročník“.
Během pouti budeme myslet a modlit se především za rodiny, a to nejen za
své, ale i za rodiny z našeho okolí, které na pouť nedorazí.
Letos bude sudějovská pouť spojena s farním dnem, a proto bych vás chtěla
na 1. května pozvat právě do Sudějova, kde bude příležitost si vzájemně popovídat.
Sportovněji ladění farníci budou mít příležitost se seznámit s hrou kroket (jde spíše
o společenskou hru).
Program pouti:
7.00 sraz pro pěší (22 km) u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – požehnání
Na cestu zpět je možné využít objednaný autobus.
11.00 sraz pro cyklisty u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře (pro všechny, pro
které není problém ujet 20 km tam i zpátky) – požehnání
12:45 odjezd autobusu z Kutné Hory
stanice BUS: Centrum (nová silnice), U Billy, U Divadla, U Avie
13:30 Sudějov, kostel sv. Anny – modlitba růžence
14:00 mše svatá, po ní májová pobožnost se zasvěcením rodin Panně Marii
Přede mší svatou bude možné napsat na lísteček nějakou prosbu a
vhodit ji v kostele do připravené a označené nádoby. Na tyto úmysly
bude mše svatá sloužena.
15:15 po mši svaté občerstvení a program pro děti
15:45 možnost si zahrát kroket (místo na hraní bude označeno)
16:45 zakončení pouti v kostele – požehnání
17:00 odjezd autobusu do Kutné Hory
Pokud by se někdo chtěl v Sudějově pochlubit svým kuchařským uměním a
přinést něco dobrého na občerstvení, určitě to všichni jako poutníci oceníme.
Rádi bychom se na pouť co nejlépe připravili novénou od 23. do 30. dubna.
Každý z nás se k ní může kdekoliv připojit jakoukoliv modlitbou, nejlépe ve 21 hodin.
Na shledanou v Sudějově.
Tereza Šedivcová,
tel.: 775 171 109
Klášterfest 6
Letošní Klášterfest poněkud sundává
nohu z plynu, za což jsme mu vděční, protože jeho dosavadnímu tempu už jsme přestávali stačit. Díky podpoře farností a sester
voršilek se však uskuteční i letos, a to
v sobotu 18. května. Na programu jsou
koncerty kapel Hm, Znouzectnost, Studená
Sprcha, VAN a Indigo, těšit se můžeme také
na divadelní pohádku v podání českobudějovického Studia Dell´Arte. Vše se odehraje
již tradičně na zahradě kláštera sv. Voršily.
Podrobnosti o čase, vstupném, odkazy na webové stránky kapel a další informace hledejte od začátku dubna na webových stránkách www.klasterfest.cz.
-red05

Noc kostelů
V minulých letech se chrámy a kostely naší farnosti na jednu noc proměnily
v živoucí „přístavy“ poutníků a návštěvníků. Letošní motto „Potom už nebude den
ani noc, ale v čase večera bude světlo“ (Zach 17,4) nás přivedlo k sestavení programu se zaměřením na víru a také na odkaz našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Vše
propukne v pátek 24. května navečer.
V těchto dnech se intenzivně pracuje na programu v jednotlivých kostelech,
ale již nyní můžeme nabídnout jejich přehled: do Noci kostelů se zapojí chrámy
sv. Jakuba, sv. Barbory, Nejsvětější Trojice, P. Marie Na Náměti, Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Jana Nepomuckého a Všech svatých, v okolí pak také kostel v Gruntě,
Křeseticích, Třeboníně, Paběnicích, Chlístovicích a Nové Lhotě.
Ve třech chrámech zazní varhanní hudba různých století v podání Michala
Hanuše, v dalších pak renesanční zpěvy v podání souboru Cantica a barokní hudba
v podání dívčího fagotového kvarteta Dudlajdá fagotiky. V kostele Matky Boží nabídneme komentovanou prohlídku a také meditaci nad oltářním obrazem.
V hřbitovním kostele budou mít návštěvníci možnost zapálit svíčku a tak uctít památku zemřelých. Připravují se prohlídky běžně nepřístupných prostor. Třešinkou
na dortu Noci kostelů bude akce Rozsviťme je!, jež je spojená s výročím zápisu prvních památek České republiky do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jedná se
o jedinečnou multimediální a světelnou show. Architektonický skvost chrámu svaté
Barbory vynikne v doslova novém světle a při hudbě G. F. Händela.
Ve spolupráci se sedleckou farností a ostatními církvemi regionu bude
v rámci Noci kostelů 2013 vydán Poutnický pas II. Veškeré informace naleznete na
stránkách www.nockostelu.cz.
Monika Trdličková
Biřmování
Svátost biřmování přijmou věřící ze sedlecké, kutnohorské, třebonínské i bykáňské farnosti společně v neděli 23. června. Svátost bude v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele udílet Mons. Josef Kajnek. Pokud má někdo zájem svátost přijmout a ještě se nepřihlásil, ať se co nejdříve obrátí na P. Jana
Uhlíře (tel. 777 339 233).
-redZakládáme knihovnu pro farníky
Farnost zakládá příruční knihovnu pro potřeby farníků. Bude sloužit zejména
jako inspirační zdroj při hledání kvalitní literatury k soukromé četbě.
Proto vyzýváme ty z vás, kdo vlastníte nějakou knihu, kterou považujete za
kvalitní, ale nechcete ji mít ve vlastní knihovně (máte například více výtisků nebo už
obsah knížky znáte zpaměti ), abyste ji do 14. dubna přinesli na faru nebo do
kostela a předali Katce Telecké (tel.: 739 036 987) nebo Jardovi Bouškovi
(tel.: 731 604 607). Do knihy případně vložte lísteček se svým jménem a kontaktem, ať víme, komu budoucí fond vděčí za který titul.
V knihovně by měla být literatura nejen vyloženě duchovní, respektive křesťanská či katolická. Rádi bychom, aby se zde sešly různé tituly, o nichž však budeme
mít jistotu, že jsou skutečně hodnotnou četbou. Nenoste však knihy, které vyšly
před rokem 1989. Vyhrazujeme si právo na rozhodnutí, která kniha bude do fondu
zařazena a která nikoli.
Z farních prostředků pak budou zakoupeny další knihy tak, aby se k 1. květnu
rozběhl provoz; fond se bude postupně rozšiřovat s ohledem na to, jaký bude o četbu zájem. O pravidlech výpůjček se dozvíte v ohláškách a na webu farnosti.
-red-

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. JAKUBA
Ve školce se děti rozhodně nenudí
Jen jsme se rozkoukali po Vánocích, připravujeme se na Velikonoce. Ve školce máme postní kalendář s černým sluníčkem, které postupně „rozsvěcujeme“ žlutými samolepkami. Ty může na sluníčko přilepit ten, kdo statečně překoná nějakou
těžkost nebo si sám třeba všimne, že kamarád potřebuje pomoci.
Samozřejmě se seznamujeme také s lidovými tradicemi, které souvisejí
s jarním obdobím. Starší děti si společnými silami vyrobily „smrtky“, které jsme
hodili do Vrchlice, aby už zima konečně předala vládu jaru. Barvíme vajíčka voskem,
temperovými barvami, zdobíme nalepováním barevného papíru, vyrábíme přáníčka a
poznáváme první jarní kytičky. Každé z dětí
si do zaselo do květináčku obilí a teď všichni
napjatě čekáme, jestli nám do Velikonoc
vyroste. Učíme se písničky a básničky a pranostiky o jaru.
V tomto týdnu si děti v rámci pravidelných katechezí poslechly příběh Květné
neděle o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma a společně téma zdramatizovaly. Jedno z dětí představovalo Ježíše a ostatní
mu na cestu mávaly větvičkami kočiček za zpěvu písně Hosana Davidovu synu.
Příští týden nás čeká zdobení kříže a křížová cesta přizpůsobená pro děti.
Marie Teplá
Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Církevní mateřská škola svatého
Jakuba v Kutné Hoře, se sídlem Václavské náměstí 275, 284 01, Kutná Hora,
s optimálním nástupem do funkce od 1. 7. 2013.
Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; znalost problematiky řízení školství a školských předpisů; organizační a řídící
schopnosti; praxe ředitelky mateřské školy vítána; osobní zakotvenost v prostředí
katolické církve.
K přihlášce přiložte ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání; podrobný životopis; přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením; výpis
z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců); návrh koncepce rozvoje školy
(max. rozsah 2 str. strojopisu formátu A4); písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Přihlášky zasílejte do 15. dubna 2013 na adresu: Římskokatolická farnost - arciděkanství, Kutná Hora, Bc.Th. Jan Uhlíř, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora.
Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou informováni o datu a místě konání výběrového řízení.
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CO JE SPOLEČENSTVÍ
V týdnu, kdy mi bylo nejhůř, jsem krátce sepsala své pocity z těchto dní.
Co je společenství:
Podané ruce k pomoci.
Síť, která vás nese, když je vám nejhůř.
Jsou to srdce plná lásky a soucitu,
Probdělé chvíle s otázkami a modlitbou za svého bratra nebo sestru…
Děkuji všem, kdo byli a jsou s námi v těžkých chvílích, a prosím Pána, aby jim
štědře odplatil svými dary.
Marie Otradovcová se synem

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
Hledáme dobrovolníky pro doučování dětí
Nemá někdo z vás čas v úterý nebo ve středu v brzkém odpoledni?
Středisko A+D (dobrovolnické centrum) hledá pro období březen až červen
2013 dobrovolníky na doučování romských dětí.
Doučování probíhá každé úterý od 14:00 do 15:00 na ubytovně v Lorci, ve
středu od 11:45 do 13:30 v ZŠ Kamenná stezka. Je možné se účastnit i jednou za dva
týdny. Jedná se o doučování dětí z prvního stupně v oblastech elementárních předmětů (český jazyk, matematika, angličtina).
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: misadeverova@seznam.cz,
na telefonu 327 512 257 nebo 733 741 171. Dobrovolníkům zajistíme proškolení, pojištění, supervizi, potvrzení o účasti v programu.
Marie Macková

REPORTÁŽE
Duchovní obnova pro ženy ve Slavoňově
Někdy se člověk ocitne v jakémsi roztomilém paradoxu. To se povedlo právě
mně při účasti na duchovní
obnově pro ženy. Ač téměř
nejstarší, účastnila jsem se
poprvé.
Jaké bylo moje překvapení, když na mne padla volba, abych o duchovní obnově něco napsala.
Vždyť se na věci dívám očima nováčka. Nevím, co na mne působilo více, zda vlastní duchovní program či prostředí, ve kterém jsem se ocitla, které jsem poznávala, nechávala se okouzlit a nadchnout. V podhůří Orlických hor, v nedávno postaveném exercičním domě spravovaném pečlivými schönstattskými sestrami, v lese na křížové cestě na poutním místě v Rokoli, v domově schönstattských sester seniorek, v jejich kapli, v dřevěném
kostelíků ve Slavoňově, tady všude se mi líbilo.
Ale kvůli líbení jsme na duchovní obnovu přece nejeli. (Nenechte se zmást
měkkým i na konci. Byla to sice duchovní obnova pro ženy, ale byl s námi přece
P. Uhlíř…) Modlitby, přednášky, mše i noční adorace nás přiváděly blíž k Pánu. Program nás měl vést k větší odevzdanosti do jeho náruče.
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Společné jídlo, povídání, mytí nádobí, dívání se na film i procházky nás zase
vedly blíž k sobě. My z Kutné Hory i z okolních vesnic jsme si najednou byly blíž,
rozmnožilo se tykání, byly vysloveny drobné komplimenty. I to patří ke společnému
pobytu.
Přála bych nám všem, aby vydržela naše pospolitost a abychom v té Boží náruči uměly i uměli opravdu spočívat. Přála bych si, aby to bylo nakažlivé.
Marie Macková
Duchovní obnova mužů ve Slavoňově
Všichni dobře znáte pocit, kdy se těšíte na setkání s těmi, kteří vás obohacují
a mezi kterými se cítíte dobře.
Tak jsem prožíval čas před odjezdem, když jsem dával dohromady seznam
mužů na letošní duchovní obnovu pro muže ve Slavoňově. Termín odjezdu,
22. únor, byl na spadnutí a počet účastníků se stále měnil. Někteří s lítostí či
omluvou odřekli. Ve čtvrtek, den před odjezdem, měl jistě pan Svoboda guláš již
v hrnci hotový a pikantní hrachovou polévku určitě také dochucenou. Vše už stačilo
jen doladit, ale tu zvoní mobil od P. Jana Uhlíře: „Nemoc nechce ustoupit, akci buď
zrušte, anebo zkuste jet sami…“
Konečné rozhodnutí bylo na nás samotných. Pár rychlých telefonátů mezi
námi a hlavně chuť si vše prožít (protože vzpomínky z minulých ročníků byly stále
silné) a i „zvědavé“ odhodlání nakonec zvítězilo. Proč ne, když už je vše připraveno a
dobře navařeno…
A tak jsme od fary vyrazili s jistotou, že jsme se správně rozhodli, a otec Jan
dal našemu konání požehnání. Do Slavoňova jsme dojeli v pořádku, vánice kolem
řádila, ale my vše zvládli. Řádové sestry nás mile přivítaly – ani boty jsme hned u
vchodu nemuseli zouvat, jak nás rády viděly.
Prošli jsme si budovu, kde se opravdu nic oproti minulým létům nezměnilo, a
víkendový program mohl začít.
Večerní film Nedotknutelní nás chvílemi nutil k smíchu a chvílemi k vážnému
zamyšlení. Diskuze na téma pomoci bližnímu svému pak trvala dlouho do noci.
K vděčnému tématu sociálních služeb potřebným poskytl vlastní zkušenosti Robert
Otruba.
Sobotními ranními chválami v místní kapli nás vedl zkušeně Jirka Kuboš. Po
modlitbách nás plně pohltila zimní atmosféra za okny a my se vrhli pomoci uklidit,
co vítr a sníh přes noc napáchal na nádvoří. Zejména o obsluhu sněžné frézy byl zájem, ale i méně oblíbené lopaty se nezastavily, činili jsme se všichni. A bylo co odhazovat a čistit, jako ve vlastním nitru…
Po výborném guláši k obědu jsme plni elánu vyrazili na cestu do Rokole. Rozumně jsme volili přesun jen po svých, naše běžky celý pobyt klidně ležely ve futrále
na střeše auta. Na hrdinské činy ve vánici nebylo dost odvahy. Cesta proti větru a po
zaváté silnici měla také svoji poezii a rychle utekla. Poutní Rokole byla zasypaná
bílou peřinou. Naše kroky vedly do schonsttatské kapličky, kde jsme pookřáli díky
vyhřívané podlaze. Kaplička byla celá naše, pro naše krátké zastavení a modlitbu.
Z „horní“ kapličky jsme se hlubokým sněhem vydali k „dolní“ studánce a prošli si obrazy sedmi zastavení Panny Marie v Loretě. Stezka ke křížové cestě byla zasypaná krásným prašanem a my v tiché modlitbě prošli celou Ježíšovu pouť na Golgotu. Ztišení a zamyšlení jsme naplánovali trasu po turistické značce zpět do Slavoňova a po cestě jsme obdivovali krásné sněhové návěje a duny, které vítr vytvořil
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předešlý den. Michal Horeš nám vyhrabal tunel ve sněhu a my se nechali strhnout
k prolézání v navátém sněhu. Byl to chvilkový návrat ke
klukovinám, zpátky takřka o 30 let, ale proč ne? Šťastně
jsme došli, nezabloudili a po večeři jsme vyrazili s dvěma
pěvci a kytarami na adoraci do kostelíka ve Slavoňově.
Místní pan farář nás očekával kolem 19.30 hod. Text Novény odevzdanosti jsme prokládali písněmi a na konci
adorace jsme poprosili o Boží pomoc pro nás a naše blízké.
Nedělní mše svatá, opět v kostelíku ve Slavoňově,
byla vyvrcholením naší společné duchovní obnovy. Vždyť
vlastně přikázání „miluj bližního svého jako sebe sama“
se při takových setkáních učíme naplňovat. A jak říká
Tomáš Halík: „Bůh se děje tam, kde milujeme lidi, své
bližní.“ Celý článek chci uzavřít krásnými slovy Oldy Šimka, která mluví za vše:
„Děkuji vám za čas strávený ve vaší a Boží přítomnosti“.
Ladislav Vokoun
Duchovní obnova mládeže
Na duchovní obnovu v Jeníkově jsem dojel společně s páterem Tobkem, který
měl tuto akci na starost, vyzvedli jsme klíč od chalupy Jeník, kde jsme měli strávit
víkend, vyložili potřebné potraviny, pak jsme se zařídili v útulných pokojích
v patře… A to už doráželi i zbývající účastníci. Většinou to byli „spolčáci“ z Kutné
Hory, ale byli tu i starší studenti a absolventi našeho gymnázia, posléze se k nám
připojila ještě dvě děvčata z Čáslavi. Pravidelnou náplní každého ze tří dnů strávených na chatě Jeník byly ranní a večerní chvály a mše v místní kapli, mimo to jsme
se zamýšleli nad biblickým úryvkem o vyhnání zlého ducha z chlapce, které následovalo po Ježíšově zjevení na hoře Tábor. Po každé přednášce jsme drželi půlhodinové
silencium, abychom se dokázali lépe soustředit a zamyslet se nad tématem.
Naše duchovní občerstvení se však neobešlo bez komplikací, ale ani bez zábavy. Vařili jsme si sami, což ve své podstatě znamená, že ten, kdo vstal nejdřív, připravil snídani a na obědě a večeři jsme se podíleli všichni . V sobotu po obědě se
část z nás (čtyři kluci, dvě holky a P. Tobek) vypravila do lesa na procházku. Ušli
jsme asi dva kilometry od chaty, a když se otec Tobek ptal, jestli půjdeme dál, nebo
se vrátíme, rozhodli jsme se jít dál. Cesta byla zledovatělá, a tak jsme všichni kromě
otce šli lesem vedle cesty. Když jsme došli na křižovatku, zjistili jsme, že náš průvodce a duchovní pastýř není mezi námi ani nikde v dohledu, ale naše dvě dívky
nezpanikařily a šly vesele dál. My ostatní jsme zůstali na místě, ale po chvíli jsme se
chtěli vydat zpátky, ovšem nevěděli jsme, kudy se dát. Chvíli jsme se motali po lese,
až jsme nakonec přišli do chalupy, nebyl tu však ani P. Tobek ani odvážné Čáslavanky. Posléze se vše vysvětlilo a všichni se šťastně našli a vrátili, nicméně zažili jsme
pár chvil úzkosti. Zároveň jsme se však dobře pobavili. V sobotu po brzké ranní mši
jsme vše uklidili a s duchovní posilou odjeli vlakem domů.
Tomáš Teplý
Za klášterním tajemstvím
Od 15. do 17. března se konal víkend pro děti prvního stupně ZŠ, které chodí
na náboženství v naší farnosti. Sešli jsme se v menším počtu (celkem nás bylo de10

vět), ale o to více jsme si to užili. V pátek jsme se scházeli postupně, tak jsme během
čekání na ostatní putovali se sv. Cyrilem a Metodějem (jedna naučná hra ). Když
už jsme byli všichni, byl akorát čas jít společně
na mši svatou, po té jsme měli večeři a pak vše
propuklo naplno. Začali jsme odhalovat klášterní
tajemství. Seznámili jsme se s naším klášterem a
otec Ondřej nám odkryl, co nás čeká v sobotní
den.
A co nás čekalo? Výlet do Sázavského kláštera jako pouť k 960. výročí smrti sv. Prokopa.
Vyrazili jsme hned ráno dvěma auty do Mělníka
(vesnice) a odtud jsme šli pěšky krásnou krajinou ke klášteru, kde jsme se zúčastnili mše svaté. Potom jsme se seznámili s klášterem i s jeho
okolím a následně i s životem sv. Prokopa.
S životem světce se nejlépe seznámíme tím, že se snažíme žít jako on. O to jsme se
usilovali i my – nejen skrze modlitbu, ale také skrze práci, skromnost, pomoc či
službu, pokoru a mnoho dalšího. Také jsme postupně objevovali, co patří k životu
v klášteře, že je potřebná nejen modlitba, ale také ztišení, poslušnost, vzájemná láska, která se projevuje odpouštěním, radost…
Společný víkend jsme zakončili v neděli mší svatou v kostele sv. Jakuba.
Troufám si říci, že jsme za tento společný víkend všichni rádi a těšíme na další, alespoň já ano .
Sr. Alžběta Ladnarová

ROZHOVOR S P. JOSEFEM TAJCHLEM
Téma k rozhovoru s P. Josefem Tajchlem se
nehledá těžko. Naopak, bývá těžké zůstat
pouze u jednoho . Jeho narozeniny, svátek a
také čas Roku víry, ve kterém si připomínáme odkaz Druhého vatikánského koncilu, nás
vedly k tomu, že otce poprosíme o pár slov
pro farní Zpravodaj. Na následující stránky
se vejde jen zlomek z bohatého a poutavého
vyprávění, které bylo odpovědí na naše otázky...
Začneme tím nejaktuálnějším. Co říkáte na nového papeže?

Podle mě je to prostě úžasný a krásný
člověk, pokorný, tichý a hlavně milosrdný. A taky chudý… Tohle všechno potřebuje současná církev, protože církev má
být chudá, pro chudé, a také sloužící. A
on to hodně zdůrazňuje, že je služebník.
Díval jsem se na inaugurační slavnost, a

dokonce i naše televize si všimla, že to
nebylo tak pompézní, jak jsme zvyklí. Já
jsem z toho cítil, že je tam Ježíš. Ježíš si
vždycky vybral to poslední místo mezi
chudými, a tak to dělal i František z Assissi. Hned jak jsem uslyšel, že je Svatý
otec František, že chce svatého Františka následovat v úctě ke všemu stvoření
a ke všem lidem, tak byl můj.
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Jak vzpomínáte na Druhý vatikánský
koncil a na změny, které přinesl?
V době jeho zahájení jste byl právě
v semináři…

Já jsem byl v semináři už když zvolili
Jana XXIII. O něm jsme se hodně dovídali od našeho profesora občanské nauky – to byl marxista, ale třeba z papežovy encykliky Pacem in terris byl nadšený víc než leckterý věřící!
O koncilu jsme se dovídali z Katolických novin a z měsíčníku Duchovní
pastýř, tam už tehdy psali leccos. Ale
hlavně jsme byli v kontaktu s biskupem
Tomáškem a s lidmi, kteří jezdili na
koncil jako jeho doprovod. S tím mám
spojenou jednu vzpomínku: Tehdejší
administrátor litoměřické diecéze Oliva
byl hodně kritický vůči církvi, vůči papeži, mluvil o něm hůř než komunisti.
Jel snad hned na první zasedání koncilu
s biskupem Tomáškem a když se vrátil,
byl to úplně jiný Oliva! On miloval církev, o papeži i o všem, co se děje ve Vatikánu, mluvil s obrovskou úctou. To
jsem považoval za velký zázrak…
Docela snadno jsme se dovídali o
změnách v liturgii, protože to se zdálo
režimu jako neškodné. Ale ono to bylo
velmi důležité! Už když jsem přišel do
semináře, tak jsem byl přesvědčený o
tom, že bohoslužba musí být česká, lidem srozumitelná, protože oni jsou jejími účastníky, ne diváky! Musí skutečně
poznat, že je tam s nimi Ježíš, že je drží
za ruku, že se na ně dívá s láskou. A to
musí být z té bohoslužby vidět i dneska
– a ono to ještě chybí. Mě se zdá, že ta
reforma pořád není dotažená do konce.
A když jsem pak sloužil mši svatou poprvé celou v češtině, to bylo v kostele svatého Klementa v Dobřenicích,
měl jsem pocit, jako bych vůbec poprvé
slavil eucharistii.
Co je podle vás kromě liturgické reformy nejdůležitější aktualizací, kterou koncil přinesl?

To, že dal lidem do ruky Bibli. Před kon-

cilem bylo velice těžké sehnat Bibli, a
církev ani nedoporučovala, aby lidé sami Písmo četli, protože se bála nesprávných výkladů. Konstituce Dei Verbum
ale ukazuje, jak číst a chápat Písmo:
nejdůležitější je být otevřený a chtít slyšet, co mi Bůh chce prostřednictvím
Bible říct. Tento existenciální výklad
Bible je vlastně nejdůležitější. A nemusíme mít strach, že nerozumíme všemu,
co se v Bibli píše. Protože Bůh rozumí
všemu, a On mi dá z toho, co čtu, porozumět tomu, co mě dovede k plnému a
radostnému životu. Nemusíme znát
všechno. Vždyť já už jsem starý člověk, a
i teď na mě z Bible vysvitne nějaká pravda, která mě moc potěší a povzbudí. A já
si říkám, celý život to čteš a až teď to k
tobě mluví! Ale děkuju, že aspoň teď…
No a pak je ještě hrozně důležité
chápání církve, která není pyramidou,
na jejímž vrcholu by byl papež jako nějaký monarcha, jak si to dodnes mnozí
představují, ale mnohem spíš kruhem.
Papež je jakýmsi svorníkem jednoty,
pokoje v církvi a především služebníkem, jak to zdůrazňuje právě i papež
František. Skutečně, my jsme církev,
my všichni, nejen klérus. A toto společenství si vybírá biskupy ze svého středu, aby ho vedli nikoli coby vládci, ale
coby služebníci. Z toho také vyplývá i to,
že papež se nerozhoduje sám, ale na
důležitých rozhodnutích se podílejí právě biskupové, kteří nejsou jen poradci,
ale spolurozhodující.
A jak se díváte na roli laiků v církvi?

Ta se právě musí zvětšovat! Církev, to
není kněz, to jsou právě ti lidé, Boží lid,
který putuje s Ježíšem. Já myslím, že by
se laici měli i více podílet na liturgii.
V tajné církvi za komunismu tu bylo
dokonce pár žen vysvěcených na kněze.
To ne, že bych schvaloval. Ale vím, že
jedna z nich, Ludmila Javorová (byla
vysvěcena proto, aby mohla udílet svátosti v ženských věznicích, kam kněz

nemohl; teď už službu kněze nevykonává), dodnes velmi pomáhá lidem s přípravou na svátosti. Já jsem měl v Náchodě taky takto působícího laika; pracoval v nemocnici a měl výborný přehled o tom, ke komu z pacientů bych
mohl jako kněz přijít – a ty lidi mi připravoval k přijetí svátostí. Tak třeba
takto by měli ti laici působit.
A vůbec, laik je slovo, které já
nemám rád. Laik říkáme tomu, který
něčemu nerozumí. Ale věřící přeci rozumí! A vědí…

Povězte nám na závěr, jaký máte
vztah ke svatému Josefu...

No to je můj kamarád od malička! To
jméno znamená „Bůh přidal,“ nebo spíš
„Bůh přidává“. A já to beru tak, že Bůh
přidává i mně. Svatý Josef musel být
úžasný člověk, stejně jako Panna Maria,
když jim Bůh svěřil výchovu svého Syna.
A že prožil svůj život v Ježíšově blízkosti, v tom je vlastně ideál pro každého
člověka.
Děkujeme za rozhovor!
Katka Telecká a Jarda Bouška

ČISTĚ SUBJEKTIVNĚ (FEJETON)
Na otázku, co si člověk pamatuje nejlépe, je snadná odpověď: to nejintenzivnější. Když dovolíte, následující řádky věnuji svým vzpomínkám na pamětihodné
(a tedy intenzivní) příchody jar.
Když mi bylo asi sedmnáct, pocítil jsem počátkem března svěžest po malátné
zimě. Bylo to v pátek k večeru, takže jsem se rozhodl věnovat následující sobotu prvním jarním pěším čtyřiceti kilometrům, zamýšleným urazit v chráněné krajinné oblasti mého mládí. Na pětadvacátém kilometru, tři
hodiny pohodlné pěší chůze vzdálen od domova a
mobilní telefon tou dobou samozřejmě zdaleka nemaje, se stala má chůze značně nepohodlnou, neboť
má chodidla byla po několik předešlých měsíců
uvyklá domácím pantoflím a boty byly zánovní.
Domů jsem dorazil pochroumaný a stopem, zastavili mi o rok starší spolužáci, kteří první jarní desítky kilometrů trávili daleko prozřetelněji ve voze.
To je první z řady zážitků, které se mi vybaví v souvislosti s jarem a přílivem
nové energie. V jiném březnu, když zase poprvé vysvitlo slunce, jsem sedl na kolo
a ujel prvních jarních sto kilometrů; domů jsem dojel na nejlehčí možný převod a
otec mi pomohl sesednout z kola. Následující týden jsem se pohyboval pomalu, a to
přesto, že mi matka periodicky masírovala krejčovský sval alkoholem; zřetelně si
pamatuji, že nejhorší byla chůze po schodech směrem dolů.
A vždycky je to stejné: člověk (například) sedne na kolo – a je mu krásně. Má
pocit, že takhle snadno to snad ještě nikdy nešlo. Takže jede rychle, a ono to skutečně jde zpočátku lehce, jenomže v polovině mu začne být ouvej; a opravdu to na něj
dolehne přibližně čtvrt hodiny po příjezdu. Takže bych mohl pokračovat – jak bylo
potřeba zrýt kus zahrady, sázka týkající se běhu (prvních jarních patnáct kilometrů),
Velký Úklid Půdy nebo první jarní čerpání studny...
Ale nebudu pokračovat: půjdu si lehnout. Bolí mě totiž záda, ruce, nohy a hlava, protože dneska bylo moc hezky (5. března) a přímo to vybízelo k pořezání toho
dřeva, co celou zimu strašilo před domem...
Konečně se tedy dá říct: Hurá. Jaro je tady.
Václav Schuster
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OMALOVÁNKA

14

KALENDÁŘ AKCÍ
Ne

24. 03.

Sbírka na plošné pojištění diecéze

Ne

24. 03.

Příležitost ke svátosti smíření (14:00 – kostel sv. Jakuba)
Rozpis velikonočních bohoslužeb najdete na straně 03

So

30. 03

Schůzka Slunečního kmene (9:00 – Sedlec)

Ne

31. 03.

Zimní čas se mění na letní

Ne

31. 03.

Concordia barví velikonoční vajíčka (17:00 – fara Sedlec)

Po

01. 04.

Pouť v sedlecké katedrále (18:00)

St

03. 04.

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

Čt

04. 04.

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

Pá

05. 04.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

Pá

05. 04.

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

Út

09. 04.

Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

St

10. 04.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

10. 04.

Kavárna s překvapením: Putování Jižní Amerikou
– Eva Smetáčková (19:00 – arciděkanství)

Čt

11. 04.

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

12. – 14. 04.

Diecézní ministrantské setkání v Přibyslavi (viz str. 04)

So

13. 04.

Schůzka Slunečního kmene (9:00 – sedlecká katedrála)

St

17. 04.

Biblická hodina (19:00 – CG sv. Voršily), dále podle dohody

Čt

18. 04.

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

Pá

19. 04.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

Ne

21. 04.

Sbírka na kněžský seminář

Út

23. 04.

Jednání pastorační rady farnosti (18:00 – arciděkanství)

Pá

26. 04.

So

27. 04.

Ne

28. 04.

St

01. 05.

Pouť rodin a farní den v Sudějově (viz str. 04)

Čt

02. 05.

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

Společenství mládeže (5. – 7. třída)
(začátek v 18:00 – kostel sv. Jakuba), dále podle dohody
Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordia
(9:00 – sedlecká katedrála)
Udílení svátosti nemocných
(při všech nedělních bohoslužbách)
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KALENDÁŘ AKCÍ (POKRAČOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍ STRANY)
Pá

03. 05.

Pá

03. 05.

Ne

05. 05.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)
Prvopáteční příležitost ke svátosti smíření
(17:00 – kostel sv. Jakuba)
Pouť v Hraběšíně (10:30)

Čt

09. 05.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (17:00 – klášterní kostel)

Čt

09. 05.

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

So

11. 05.

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

Ne

12. 05.

Pouť v Souňově (10:30)

Ne

12. 05.

Přednáška o konstituci Sacrosanctum Consilium
– P. Jan Kotas (15:00 – CG sv. Voršily)

Út

14. 05.

Modlitba matek (17:00 – klášterní kostel)

St

15. 05.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Čt

16. 05.

Svátek sv. Jana Nepomuckého
(bohoslužba v 18:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého)

Pá

17. 05.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

So

18. 05.

Klášterfest 6 (viz str. 05)

So

18. 05.

Pouť v Bahně (18:00)

Ne

19. 05.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ne

19. 05.

Sbírka na potřeby diecéze

St

22. 05.

Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Pá

24. 05.

Noc kostelů (viz str. 07)

So

25. 05.

Cykloschůzka Slunečního kmene
a výprava družiny Concordia

Pá

31. 05.

Setkání nad katechismem (19:30 – fara Sedlec)

Ne

02. 06.

Slavnost Božího Těla (9:00 – chrám sv. Barbory)

DO KALENDÁŘE
Ne

23. 06.

Udílení svátosti biřmování (viz str. 07)

27.—28. 07.

Oslava sv. Jakuba
Uzávěrka dalšího čísla je 12. 05. 2013
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