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Zpravodaj

Milí farníci,
letošní Oslava svátku svatého Jakuba bude spojena se slavnostním poděkováním za
ukončené opravy věží kostela. Proto mezi sebou přivítáme kromě našeho biskupa
Jana Vokála i hosty z velvyslanectví Norského království, ministerstev kultury a financí a v neposlední řadě zástupce firem, které se na samotné opravě podíleli. Ale
neméně důležití budete i vy, kteří jste konání po celou dobu pozorovali a modlitbou
provázeli. Bude to čas díků za dokončené dílo, za jehož úspěšný průběh jsme před
rokem o slavnosti svatého Josefa s chvěním, ale i důvěrou v Boží pomoc, prosili.
Všem vám děkuji za podporu, která měla nejrůznější podoby. Zvláštní poděkování patří Soně Telecké, která vše od počátku řídila. Za těch několik let, které
jsem prožil v Kutné Hoře, jsem už poznal, že různé bolesti a trápení spojené
s opravami vedou k tomu, že člověk k danému místu přilne. A tak věřím, že jsme si
všichni ještě více zamilovali chrám, na který často hledíme, ale ve kterém se především společně setkáváme s naším Pánem.
Letos je to přesně sedmdesát let, co naši předci slavnostně ukončili obnovu
interiéru chrámu. Vždy jsem obdivoval oběť, kterou pro tento cíl museli během války přinést. A nyní mám radost, že jsme se k počínání našich předků mohli přidat
a že jsme mohli navázat i na drobné, ale nezbytné opravy, které se podařilo zrealizovat v době totality za působení otce Müllera a bez kterých by kostel byl nyní v ještě horším stavu.
Mám radost, že jsme nejen opravovali, ale bylo
nám dopřáno do chrámu vložit i něco svého a nového.
Myslím tím především nový kříž vztyčený na vrcholu
severní věže. Jako duha či sluneční záře se toto znamení spásy a Boží lásky k člověku klene nad naším městem. Přitahuje pozornost nejen Kutnohořanů, ale
i ostatních návštěvníků Kutné Hory. Kéž by pohled na
krásný kříž druhé přivedl i k radostnému poznání Toho,
který na něm z lásky k lidem umíral…
Opravy a zájem o kostel touto slavností neskončí.
Kromě různých finančních kontrol, které nás čekají
v dalších měsících, se budeme snažit v díle pokračovat.
Musíme dodělat střechu kostela a pochopitelně už se připravuje projekt na opravu
dalších jeho částí, abychom se mohli co nejdřív pokusit žádat o nějaké dotace. Navíc
jsme v květnu zahájili veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba, jejímž cílem je shromáždit
prostředky na pořízení a zavěšení nového zvonu na věž farního kostela. Tento sen
by se snad i s vaší pomocí mohl naplnit. Kéž tato iniciativa vzájemně propojí nejen
členy farnosti, ale i obyvatele celého našeho města.
Všem vám i nebeským ochráncům v čele se svatým Jakubem a Matkou Boží
za vše děkuji a těším se na to, že tuto vděčnost za zdar Božího díla budeme moci
společně vyjádřit právě při slavnostní bohoslužbě 24. července, kde jinde než
v kostele sv. Jakuba.
P. Jan Uhlíř
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V souvislosti s právě končící opravou severní
věže kostela sv. Jakuba se doposud nesmělá
myšlenka na návrat zvonu stala uvěřitelným
a realizovatelným plánem.
Na přelomu let 2015 a 2016 P. Jan Uhlíř
oslovil skupinu lidí, kteří začali ve svém volném
čase pracovat na odvážném projektu: přípravě a
realizaci veřejné sbírky, jejímž cílem je shromáždit finance na pořízení a zavěšení nového zvonu,
jehož hlas by měl na podzim roku 2017 po více
než sedmdesáti letech opět rozeznít zvonici našeho farního kostela. Sbírka s názvem Zvon pro
Jakuba byla slavnostně vyhlášena 7. května letošního roku, při příležitosti oslavy 170. výročí sborového zpěvu v Kutné Hoře.
O rozhovor jsme požádali Malvínu
Krepsovou, předsedkyni zmíněné pracovní skupiny, která za celým projektem stojí. Důležitost
celého tématu nás vedla k jeho zařazení na první
stránky tohoto vydání Zpravodaje.

Proč jste se rozhodla přijmout pozvání pana faráře do pracovní
skupiny? A jak se vám ve skupině
spolupracuje?
Narodila jsem se v Kutné Hoře
a vyrostla v jejím centru. Z okna našeho
bytu jsem se denně dívala na věž Svatého Jakuba. Často jsem kolem kostela
chodila a občas jsem se tam šla podívat
s rodiči nebo s babičkou. Mám k němu
velmi blízký vztah již od této doby.
Dlouho jsem netušila, že vlastně odbíjení hodin není zvon, ale jen jakýsi cimbál, a že kostel sv. Jakuba zvon nemá.
Když se začala opravovat věž, byla to
první věc, co mě napadla: že by bylo
krásné zvon do kostela vrátit. A že by se
to jistě líbilo většině Kutnohoráků. Že
by byl příjemný pocit, vybrat na zvon
veřejnou sbírkou a že díky nám, co jsme
mohli přispět, zvon z věže sv. Jakuba
opět uslyšíme.
Při náhodném setkání s P. Janem
Uhlířem jsem mu o této myšlence řekla.
Odpověděl mi, že již o tom také na faře
uvažovali, ale že to bude nákladná věc.
Ptal se mě, jestli se domnívám, že by se
mohlo podařit takovou sbírku opravdu

zorganizovat. Nabídla jsem svou pomoc
s tím, že věřím, že bude úspěšná. Koncem roku 2015 jsme se sešli poprvé
v užším kruhu několika členů našeho
přípravného výboru a začali připravovat
plány na vlastní realizaci sbírky.
Všichni, kdo ve skupině pro sbírku pracujeme, jsme myšlenkou nadšeni
a snažíme se hledat nejvhodnější způsoby, jak ji realizovat. Zatím jsme se scházeli přibližně jednou za měsíc. Mezitím
individuálně řešíme, co je třeba. Velice
si považuji pracovního i tvůrčího ducha,
který mezi námi je.
Jak vypadá příprava veřejné
sbírky? Jaké kroky už jsou za vámi?
Setkání našeho přípravného výboru
v lednu 2016 bylo plné různých nápadů
a návrhů, které každý z nás přinesl. Bylo
potřeba rozhodnout, kde začít. Nikdo
z nás neměl dosud s podobným projektem zkušenosti.
Nejprve jsme stanovili termín,
kdy by měl být zvon do věže kostela zavěšen: v říjnu 2017 u příležitosti svatojakubského posvícení. Zhruba rok
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a půl dlouhé trvání sbírky se nám zdálo
být vhodné. Na vybrání potřebného obnosu je potřeba dostatečný čas, to samé
platí o přípravách a samotné výrobě
zvonu. Zároveň však nechceme sbírku
prodlužovat zbytečně.
Byl to Jan Šmok, kdo vyslovil návrh na pojmenování sbírky Zvon pro
Jakuba. Oslovili jsme několik výtvarníků s prosbou o návrh loga pro sbírku.
Bylo to nakonec velmi těžké rozhodování. Zvítězil návrh Jakuba Obraze.
Dále bylo potřeba zaměřit se na
legislativní otázku, tedy povolení sbírky.
Úkolu se ujala Michaela Fajfrová. Vyřídila vše potřebné s Krajským úřadem
Středočeského
kraje,
prostudovala
a seznámila nás s podmínkami. Souběžně jsme uvažovali o volbě případných
partnerů. Jednoznačné bylo uzavření
partnerství s Městem Kutná Hora. Dále
jsme jako hlavního partnera sbírky oslovili Českou spořitelnu, u které byl následně založen účet pro sbírku.
Soňa Telecká oslovila několik
zvonařských firem a jejich zástupce
pozvala do Kutné Hory, aby se seznámili
s podmínkami pro návrh nového zvonu.
Při uvažování o jeho parametrech je
potřeba zohlednit jednak statiku věže
a jednak ladění dalších zvonů ve městě,
zejména u chrámu sv. Barbory, na což
dohlížejí odborníci Vít Mlázovský
(statik) a Petr Vácha (kampanolog).
Byly vyrobeny krásné kasičky ve
tvaru zvonu, k nim doplněny letáky
s informacemi o sbírce a poutače, plakáty. Vznikly nové webové stránky sbírky
Zvon pro Jakuba a také její prezentace
na facebooku. Byl stanoven termín slavnostního vyhlášení veřejné sbírky, připravena tisková zpráva a na tiskovou
konferenci před vlastním vyhlášením
byli pozváni kromě partnerů a médií
také ředitelé kulturních a vzdělávacích
institucí v Kutné Hoře.
Kromě práce na Zvonu pro Jakuba (a mnoha dalších činností) jste
členkou Učitelského smíšeného
pěveckého sboru Tyl, při jehož

„narozeninách“ byla sbírka vyhlášena. Jak jste prožívala sobotu
7. května, při které byly středem
pozornosti obě tyto vaše aktivity?
Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl letos slaví 170 let sborového zpěvu
v Kutné Hoře. Tradice kutnohorského
sboru, na niž navazujeme, patří
k nejstarším v Čechách. Oslavy výročí
budou probíhat po celý letošní rok. Zahájeny byly právě koncertem 7. května
v kostele sv. Jakuba, kde s námi vystoupil Kutnohorský komorní orchestr
a byla to vlastně naše společná premiéra. Milým a váženým hostem byl Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Přišlo nám symbolické, že bude sbírka vyhlášena při
výročí právě kutnohorského sboru, navíc za účasti dvou kutnohorských těles
a významného hosta. Líbilo se nám spojení Kutnohoráků, zvuku hudby, zpěvu
a zvonu. A tradice. Přímo v kostele
sv. Jakuba. Vše souvisí.
My, účinkující, jsme se shodli, že
je pro nás čest, že volba pro zahájení
sbírky připadne právě na naše vystoupení. A k otázce na mé vlastní pocity
během koncertu? Hudba v člověku probouzí štěstí a řadu dalších emocí. Cítila
jsem velkou radost a mám v sobě stále
naději, že sbírka bude úspěšná. Jsem
přesvědčená, že myšlenka osloví řadu
z nás a snad i z okolí a že se prostředky
na realizaci tohoto plánu podaří shromáždit. Ale že to není úkol malý a peněz
je potřeba opravdu hodně, to je pravda.
Přes všechen optimismus, který jsem
prožívala, jsem si také uvědomovala

velký závazek a pociťovala trochu i obavy.
Jak vidíte situaci nyní, když má
sbírka za sebou prvních několik
týdnů? Jaké jsou na ni ohlasy?
Víte, kolik peněz už se podařilo
shromáždit?
Zaznamenala jsem řadu pozitivních reakcí a zatím snad žádnou negativní. Velmi mě těší návrhy z řad veřejnosti na
způsoby různé podpory a pomoci sbírce.
Na moji mailovou adresu, která je uvedena na webu sbírky, přišlo již několik
zpráv k podpoře, ozývají se i zájemci,
kteří chtějí přispět větší finanční částku.
Co se týče stavu sbírkového konta, na účtu veřejné sbírky je v tuto chvíli
158 704 Kč, do pokladny ve farní kanceláři bylo doposud složeno 44 500 Kč
v hotovosti. Což pro začátek vůbec není
špatné. Kasičky chceme poprvé vybírat
až po Noci kostelů, v polovině června.
Co má pracovní skupina v nejbližší době v plánu? Co je nyní,
když už sbírka běží, jejím hlavním
úkolem? Jaké se budou konat akce na podporu sbírky?
Domluvili jsme se s pořadateli významných kulturních akcí na pomoci
s propagací sbírky. Dokonce je domluven první benefiční koncert ke sbírce
Zvon pro Jakuba. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Praha,
klasika.. se rozhodli jeden ze dvou koncertů pořádaných v Kutné Hoře uskutečnit jako benefiční. Cyklus symfonic-

kých básní Má vlast od Bedřicha Smetany v provedení českých i zahraničních
interpretů zazní v chrámu sv. Barbory
v neděli 7. srpna.
Připraveny jsou drobné propagační předměty a jejich prodej na podporu
sbírky. Po prázdninách plánujeme vyhlášení výtvarné soutěže pro děti, budou mít za úkol pracovat s tématem
zvonů. Spolu se Základní uměleckou
školou Kutná Hora ji připravuje Eva
Hnátková. Další člen naší skupiny, Lukáš Provaz, přišel s několika nápady na
pomoc a podporu ze strany Gymnázia
Jiřího Ortena. Pavel Novák pracuje intenzivně na přípravě publikace o zvonech a zvonařích v Kutné Hoře.
Rádi bychom v Kutné Hoře uskutečnili i setkání zvoníků z celé republiky,
uspořádali přednášky a speciální prohlídky kutnohorských zvonů. Přemýšlíme o možnostech uspořádat pro veřejnost zajímavé výlety ke zvonům do jiných českých a moravských měst, rádi
bychom se také pokusili i o vytvoření
např. polystyrenových replik zvonů,
které na věži kostela sv. Jakuba visely
v minulosti. Naším snem je být společně
přítomni alespoň při některé fázi odlévání nového zvonu. Nápadů je mnoho.
Možná se nám všechny nepodaří zrealizovat, ale možná, i díky zájmu veřejnosti, přijdeme ještě na nové a zajímavější.
Na webových stránkách sbírky
i v tisku budeme průběžně informovat
o všem, co se kolem sbírky děje, a také
kolik peněz se již podařilo nashromáždit.
- red -

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba v bodech
 Prostředky se shromažďují za účelem pořízení zvonu pro kostel sv. Jakuba
v Kutné Hoře.
 Zvon se ponese jméno Jakub Maria, po obou patronech kostela (původně byl
tento kostel zasvěcen Panně Marii). Jméno Maria také odkazuje na dřívější zvon,
který každé ráno před svítáním svolával kutnohorské havíře do práce.
 Velikost nového zvonu se bude odvíjet od složitých výpočtů, které vymezí maximální možnou zátěž věže tak, aby nebyla narušena její statika. V tuto chvíli se
odhady pohybují mezi dvěma a půl a třemi tunami.
 Na zvon, jeho zavěšení a úpravu zvonové stolice budeme potřebovat asi tři a půl
milionu korun.
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 Na zvonové stolici ve věži se během staletí vystřídalo celkem šest nebo sedm zvonů.
 Nejslavnější svatojakubský zvon se jmenoval Vorel, později Vavřinec. Vážil tři a půl tuny a měl
průměr 170 cm. Roku 1478 jej odlil Ondřej Ptáček.
 Poslední zvony byly zrekvírovány pro válečné účely v roce 1942.
 Cílem sbírky není pouze vybrat na zvon, ale také
seznámit veřejnost se zdejší bohatou zvonařskou
tradicí, a naplnit podporovatele sbírky hrdostí na
to, že po více než sedmdesáti letech vracejí na největší věž ve městě zvon a mohou se tak podílet na
díle, které bude zachováno i pro další generace.
 Zvon chceme vnímat jako symbol pokoje a usmíření (jeho hlas byl umlčen kvůli válce), ale také jako
hlas, který člověka vytrhuje z každodenních starostí a vybízí ho zastavení a zamyšlení, budí v něm
emoce radosti (při svátcích a slavnostech), ale
i smutku a soucítění (při ohlašování úmrtí či nějaké tragédie).
 Možností přispět do sbírky chceme v lidech probudit zájem o dobrou věc, aby se
naplnila slova sv. Pavla: „Radostného dárce miluje Bůh“ (2 Kor 9,7).
 Přispět lze do kasiček (stabilně jsou umístěny v kostele sv. Jakuba, v chrámu
sv. Barbory, v kutnohorské pobočce České spořitelny a v Městské knihovně Kutná Hora), složením hotovosti v kanceláři farnosti (Jakubská 1, Kutná Hora) nebo
poukázáním částky na účet č. 33882222/0800 vedený u České spořitelny.
 Jména dárců, kteří přispějí částkou 10 000 Kč a vyšší, budou zapsána na pamětní desce, která bude instalována na čestné místo v blízkosti nového zvonu.
 Předpokládaný termín zavěšení zvonu je říjen 2017, výročí posvěcení kostela
(posvícení).
 Informace ke sbírce najdete na www.zvonprojakuba.khfarnost.cz nebo facebookové stránce Zvon pro Jakuba.
P. Jan Uhlíř

Aktuality a pozvánky
Změna na pozici vedoucí informačních služeb farnosti
Na začátku června vystřídala na pozici vedoucí informačních služeb naší farnosti
Kateřinu Grenarovou, která odchází na mateřskou dovolenou, Julie Němcová.
Julii je 39 let, pochází z malé vesničky v Železných horách a je pátá z devíti dětí. Vystudovala obory agroturistika
a zahradnictví. Pracovala jako referentka odboru životního
prostředí na městských úřadech v Chotěboři a ve Světlé nad
Sázavou a byla asistentkou národního ředitele Papežských
misijních děl. Mluví francouzsky, italsky, německy a anglicky.
Má ráda přírodu, turistiku a cyklistiku a ráda zahradničí.
Na svém novém působišti bude mít na starosti zejména
každodenní chod chrámu sv. Barbory, blízkého infocentra
a dalších památek, které navštěvují turisté, dále péči o zaměstnance a také o komunikaci s úřady, organizacemi a širokou
veřejností zejména v oblasti cestovního ruchu a marketingu.
- red -

Dětský den a pohádkový les
Milí rodiče, milí farníci, dovolujeme si vás prostřednictvím farního zpravodaje
pozvat na „dětský den“, který se uskuteční 19. června v krásném údolí potůčku Bylanka.
Startovní místo najdete, pokud se vydáte od chrámu sv. Barbory směrem na
Poličany. Minete Vyšatovu skálu (lom) a po zhruba 150 až 200 metrech (u silničního zrcadla) odbočíte vpravo. Dále se budete držet stále vlevo, za penzionem Šafránek zabočíte doleva a podél živého plotu dojdete na místo. Pokud byste bloudili,
zavolejte na níže uvedený telefon.
Dětské odpoledne bude zahájeno v 15 hodin. Než se děti vydají na cestu pohádkovým lesem, požehná jim P. Zdeněk Sedlák. Děti obdrží na startu soutěžní listy, které je budou provázet celou trasou, budou do nich zaznamenávat své odpovědi.
Vydají se s průvodcem po údolí Bylanky, kde se budou setkávat s různými pohádkovými postavami. Na každém zastavení děti zodpovědí připravené otázky podle svých
soutěžních listů. Trasa je dlouhá asi kilometr a půl, zakončena je v tzv. Divadélku,
kde bude na děti čekat nejtěžší hádanka. Po celou dobu bude s dětmi průvodce.
Na Divadélku dojde k vyhodnocení soutěže a předání cen. Odpoledne bude
pokračovat hrami, jako je skákání v pytlích nebo polštářová bitva. Děti budou mít
možnost svézt se na ponících a také se o nich dozvědět, co je bude zajímat. Odpoledne zakončíme opékáním buřtů a zpíváním písniček u ohýnku.
Občerstvení včetně buřtů a pití bude zajištěno. Bojovného ducha, dobrou náladu a sportovní oblečení s sebou!
Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě scénáře, kostýmů, zapojením do scének nebo zajištěním občerstvení a technického zázemí. Pokud nám bude přát počasí, můžeme společně strávit pěkné odpoledne. Všechny srdečně zveme
a věříme, že se akce bude líbit.
Naděžda Šimková
tel.: 728 822 429
Nepřítomnost kněží a změny bohoslužeb o prázdninách
Vzhledem k letním prázdninám, dovoleným kněží a farním aktivitám (například
doprovodu mládeže na světové setkání s papežem do Krakova) dojde v červenci
a srpnu k drobným změnám v pořadu bohoslužeb.
V bykáňské farnosti bude kvůli časovému souběhu se mší svatou v Kutné Hoře nedělní mše v první polovině prázdnin pouze jednou, a to 17. července
v Křeseticích. Oslavíme svátek patronky kostela, svaté Markéty. V srpnu k žádným
změnám nedojde. V Kutné Hoře a Třeboníně zůstanou nedělní bohoslužby prakticky beze změny.
Ve všední dny budou mše svaté v Kutné Hoře pravidelně pouze ve středu
a v pátek od 18 hodin v kostele svatého Jakuba a v sobotu od 16 hodin v domově
důchodců. Čtvrteční mše svaté bude podle možnosti sloužena u Svatého Jakuba
a o jejím konání se vždy dozvíte v ohláškách. V Třeboníně budou úterní mše svaté
v 16 hodin zachovány.
Nepřítomnost kněží ve farnosti:
P. Jan Uhlíř
01. – 16. 07.

P. Zdeněk Sedlák
dovolená

25. – 31. 07. doprovod mládeže do Krakova
08. – 13. 08. dovolená
26. – 29. 08. cykločundr

18. – 23. 07. dovolená
15. – 26. 08. dovolená
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Kutnohorské léto
Festival Kutnohorské léto míří k již osmému ročníku a součástí jeho programu jsou
opět i nevšední prohlídky našich chrámů. Jsou nabízeny nejen návštěvníkům našeho města, kteří sem přijedou trávit svou dovolenou, ale také těm, kteří jsou v nich
jako doma.
Každou prázdninovou středu bude večer věnován chrámu sv. Barbory
(prohlídky budou začínat ve 20:00 u západního portálu), ve čtvrtek večer zase pod své klenby zve kostel sv.
Jakuba (program začne vždy v 19:00). Při prohlídkách,
kterými vás provede P. Jan Uhlíř, P. Jan Martinek,
Bohuslav Procházka nebo Karel Vopařil – každý svým
osobitým způsobem – nahlédnete do souvislostí, které
provázely historii těchto staveb, proniknete hlouběji
do jejich smyslu a vnitřního řádu, budete mít příležitost prožít v nich něco nového, možná i nečekaného.
Večery budou doprovázeny varhanní hudbou v podání
Michala Hanuše nebo některého z jeho zkušených kolegů.
V rámci festivalu se dějištěm netradičních produkcí stane i kaple Božího těla.
Po čtyři páteční večery se sem chystá dramatické zpracování Erbenovy Kytice, které
připravují kutnohorští ochotníci pod vedením Zuzany Kocourkové. Poslední srpnový víkend se sem po roce vrátí taneční představení Diptych, které bylo za výkon Michala Záhory, choreografa a jednoho z interpretů, nominováno na Cenu Thalie
2015.
Do programu Kutnohorského léta je zařazeno mnoho dalších produkcí, pravidelných i jednorázových. Jejich přehled a další praktické informace najdete na webových stránkách www.kutnohorskeleto.cz.
-redKatolická charismatická konference
Milí farníci, na poslední chvíli připomínám: letošní, v pořadí již sedmadvacátá, katolická charismatická konference v Brně se koná ve
dnech 6. až 10. července. Hned první téma, o kterém
bude hovořit P. Vojtěch Kodet, je skutečně výzvou:
„Pojďte, vraťme se k Hospodinu“ (Oz 6,1). I další
přednášky budou vycházet z počátečních veršů šesté
kapitoly knihy proroka Ozeáše. Mezi osobnostmi, které přijaly pozvání a na konferenci promluví, je
i Mons. Tomáš Holub, teď již plzeňský biskup,
P. Bogdan Stepien nebo P. Marek O. Vácha; zahraničním hostem letošní konference bude Jeff Scaldwell.
Na konferenci je možné přihlásit se přes internet (www.konference.cho.cz) do 20. června do 12 hodin. Pokud byste potřebovali s vyplněním elektronické přihlášky pomoci, anebo byste se chtěli přidat ke společné cestě z Kutné Hory,
kontaktujte mě na telefonu 731 598 862 nebo e-mailu annahylska@seznam.cz.
Do Brna pojedeme vlakem ve čtvrtek 7. července v 5:45 z nádraží Kutná Hora –
město. Vrátíme se v sobotu večer, dle dohody.
Anna Hylská
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Pouť ke svatému Jakubovi
Celou Evropou vedou cesty, po kterých se poutníci ze všech koutů světa vydávají k hrobu svatého Jakuba do Santiaga de Compostela. I naše pouť vede po historické trase, kudy poutníci putovali celá staletí. Vychází z polského poutního místa
Krzeszów přes Meziměstí, Vernéřovice, Broumovské stěny, Hvězdu, Polici nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Babiččino údolí, Českou Skalici, Kuks, Jaroměř,
Hradec Králové, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Žehušice a Svatý Jakub do cíle – kostela
svatého Jakuba v Kutné Hoře. Na cestě nás čeká šest kostelů zasvěcených tomuto
apoštolovi.
Zjišťovali jsme, že cena za ubytování na jednu noc se bude pohybovat mezi
100 a 150 Kč. Samozřejmostí bude sprcha pro uspokojení osobní hygieny. Předpokládáme spaní ve vlastních spacích pytlech. Při osmi nocích, které na pouti strávíme, počítejte asi s 1 000 Kč na ubytování (plus s výdaji na jídlo, které si budeme
obstarávat vždy podle dohody a situace společně nebo každý zvlášť). Abychom věděli, kolik lůžek máme zajistit, potřebujeme mít představu o tom, jaký zájem o tuto
pěší pouť bude. Prosíme tedy nejlépe do 1. července o zaslání přihlášky a zaplacení
zálohy ve výši 300 Kč.
Přihlášku přijímáme v elektronické podobě formou e-mailu zaslaného na adresu honza.postak.pospisil@seznam.cz, nebo v papírové podobě odevzdáním komukoliv z organizátorů pouti (Jan Pospíšil, Monika Trdličková či Robert Otruba).
V přihlášce, prosíme, uveďte tyto údaje: jméno, příjmení, kontakt (telefon a e-mail),
informaci, zda máte možnost a chuť jít celou pouť z Krzeszówa do Kutné Hory, nebo
můžete jít jen některou z etap (v takovém případě napište, které dny se přidáte
k poutníkům a odkud a kam půjdete). Startovných 300 Kč, prosím, odevzdejte Monice Trdličkové.
Zde je předběžný harmonogram pouti:
Den

Trasa

Poznámka

km

Pátek
15. 07.

příjezd do Krzeszówa
(do večera)

Nocleh zajištěn v klášteře benediktinek.

0

Sobota
16. 07.

Cestou je možná návštěva kostela
z Krzeszówa přes hranice sv. Jakuba v Ruprechticích (4 km od
do Meziměstí
Meziměstí); nocleh zajištěn
v Meziměstí.

28

Neděle
17. 07.

z Meziměstí přes Vernéřovice, Broumovské stěny
(hřebenovka), kapličku
Hvězda a Polici n. Metují
do Hronova

Pro ty, kdo si přejí navštívit cisterciácký klášter v Broumově a odepřít si
hřebenovku v Broumovských stěnách, je možná cesta přes Broumov
(také zhruba 30 km, ale bez větších
převýšení); nocleh zajištěn
v Hronově.

31

Pondělí
18. 07.

z Hronova přes Červený
Po cestě je možné navštívit kostel sv.
Kostelec, Ratibořice a BaJakuba v Červeném Kostelci; nocleh
biččino údolí do České Skaje zajištěn v České Skalici.
lice (koupání v Rozkoši)

22

Úterý
19. 07.

z České Skalice přes Chval- Cesta vede přes poutní místo Heřmakovice, Heřmanice, Kuks do nice a Kuks s kostelem Nejsv. Trojice 25
Žirče
a Betlémem; nocleh zajištěn v Žirči.
08

Den

Trasa

Středa
20. 07.

V Jaroměři je kostel sv. Jakuba, ve
z Žirče přes Jaroměř a Smi- Smiřicích zámek a kostel Zjevení Pářice do Hradce Králové
ně, v Hradci Králové katedrála sv.
Ducha; nocleh zajištěn v H. Králové.

33

Čtvrtek
21. 07.

z H. Králové přes Stéblovou
Nocleh zajištěn v Lázních Bohdaneč.
do Lázní Bohdaneč

27

Pátek
22. 07.

z Lázní Bohdaneč přes Přelouč do Žehušic

V Přelouči je možné navštívit kostel
sv. Jakuba; nocleh zajištěn
v Žehušicích.

30

z Žehušic přes Svatý Jakub
do Kutné Hory

Po cestě je románský kostel sv. Jakuba v obci Jakub; předpokládaný příchod do kostela sv. Jakuba v Kutné
Hoře je po poledni (asi ve 14 hodin);
nocleh zajištěn doma.

16

Sobota
23. 07.

celkem Krzeszów – Kutná Hora

Poznámka

km

212

Cestu z domova do Krzeszówa si musí zařídit každý poutník sám, v případě
potřeby mu můžeme pomoci najít vhodný spoj. Asi 4 km od Krzeszówa leží městečko Lubawka, kam vede železniční trať. Nebo je možné se hromadnou dopravou dostat do městečka Královec (na hranicích s Polskem) a pak přes Lubawku dojít pěšky
do Krzeszówa (asi 10 km). Poutník by si tak mohl vyzkoušet, jak mu sedí boty a torna na zádech. Pokud by dorazil až pozdním autobusem, bylo by možné se telefonicky domluvit, aby mu přijel naproti pomocný doprovodný tým. Tuto alternativu, prosím, napište do přihlášky, abychom vše mohli dobře naplánovat.
Po cestě chceme poutníkům nabídnout svobodu volby. Bude možné putovat
o samotě a putování si užít v usebrání a osobním setkávání s krásami cesty
i s milostmi, které pouť nabídne, a s ostatními poutníky se vždy setkat až navečer
v místě ubytování. Nebo je možné prožít pouť či její část společně. Pokusíme se zajistit, aby památky a kostely na pouti byly otevřené, a bude-li to možné, najdeme
i prostor a čas pro požehnání poutníkům či slavení mše svaté.
Poutí nás bude doprovázet automobilový doprovod, takže pokud by bylo třeba řešit situaci, kterou poutník nezvládá, můžeme po domluvě nabídnout určitou
pomoc. Každé ráno počítáme se společnou skromnou poutnickou snídaní a krátkou
instruktáží o etapě, která nás ten den čeká. Každý poutník dostane od organizátorů
mapku na každou etapu, kde budou i informace o zajímavostech, které jsou po cestě, či o alternativních možnostech každé trasy. Dále bude každému poutníkovi vydán „kredenciál“, do kterého může sbírat razítka z míst, kudy projde. Rádi bychom
také v místě ubytování pravidelně večer zorganizovali krátké společné sdílení toho,
co poutníci na denní trase prožili, co viděli, poznali a jak na ně pouť působí, co cítí...
Máme ještě další nápady, jak poutníkům pouť zpříjemnit, ulehčit či zpestřit.
Něco z toho bude překvapením (snad milým) a něco ještě nemáme domyšlené. Ale
na pouti nemá mít poutník nikdy nic jistého. A i přes perfektní naplánování může
být vše trochu jinak… A to je na tom nejkrásnější. Snažit se, překonávat se, sofistikovaně vše promýšlet, organizovat – ale pak vše svěřit do režie Nejvyššího. A člověk
se potom nestačí divit, jak skvěle a mnohdy překvapivě to Pán zařídí.
Těšíme se na vaše přihlášky a na společnou cestu.
za organizační tým

Jan Pospíšil 09

Oslava svátku sv. Jakuba
Svátek patrona naší farnosti letos oslavíme o víkendu 23. a 24. července. Přesný
program oslavy najdete na zadní straně tohoto vydání zpravodaje.
Oslava bude zahájena v sobotu večer literárně meditativním vystoupením
Alfreda Strejčka a Jitky Molavcové. Nedělní bohoslužbu, při které chceme především děkovat za úspěšné dokončení oprav věží, bude v kostele sv. Jakuba sloužit
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Žádná jiná mše svatá v ten den v našich
farnostech nebude sloužena. Kdo by potřeboval ke Svatému Jakubu zajistit odvoz,
ať se do 19. července nahlásí u Jaroslava Boušky (tel.: 731 604 607 nebo
327 512 115). Po mši svaté bude tradiční občerstvení pod lípou spojené
s příjemnou hudbou.
Přesně ve dvanáct hodin se rozběhnou čerstvě zrestaurované hodiny
na kostelní věži a budete mít možnost
zhlédnout zajímavý dokument o průběhu oprav, který svým výkladem doplní Soňa Telecká. Protože na opravu
věže plynule navázala snaha pořídit
nový zvon, od Malvíny Krepsové se
dozvíte vše ohledně veřejné sbírce Zvon pro Jakuba.
Z odpoledního programu si určitě nenechte ujít besedu s prof. Janem Roytem, prorektorem Karlovy univerzity, o duchovní tváři Karla IV. Pro malé i velké
diváky bude připravena kromě pohádkové inscenace divadla Studna také možnost
vyrobit si svou osobní loutku. Po celý den bude v otevřeném kostele možnost prohlédnout si fotografie zachycující dvouletou opravu západního průčelí. Oslavu zakončíme modlitbou večerních chval za zpěvu mužské scholy z Čáslavi a varhanního
doprovodu Michala Hanuše.
A kde je ještě před touto slavností potřeba přiložit ruku k dílu? Během nedělního dne se bude u kostela nabízet návštěvníkům občerstvení, pomoc s jeho přípravou bude velmi vítána. Před slavností je také potřeba důkladně uklidit kostel. Prosíme tedy dobrovolníky, aby sledovali ohlášky, ve kterých budou uvedeny časy a instrukce k úklidu. A v neposlední řadě, na Oslavu svátku sv. Jakuba pozvěte své sousedy, kolegy, příbuzné a známé. V našich kostelích budou brzy k dispozici letáčky
s programem, které k tomu můžete použít.
Další pokyny těm, kdo by se rádi zapojili do příprav, budou včas ohlášeny.
Kontaktní osobou a koordinátorem celé akce je Monika Trdličková
(tel.: 607 188 396, e-mail: monicatrd@seznam.cz).
P. Jan Uhlíř
Chaloupka družiny Concordia a tábor Slunečního kmene
Tradiční chaloupka a tábor se letos uskuteční v netradičním termínu, až v druhé
polovině prázdnin. Děvčata se na chaloupku vydají na týden od
6. do 13. srpna do Nových Hradů u Litomyšle; kontaktní osobou
pro více informací a přihlášky je Lída Cinerová (tel.: 724 129 887,
e-mail: cin.liduse@gmail.com). Tábor pro kluky se uskuteční
v následujícím týdnu, od 13. do 20. srpna, v Mysleticích u Telče;
zájemci se mohou přihlašovat u Roberta Mundila (na e-mailu
robert.mundil@seznam.cz).
-red10

Cykločundr
Jak už bylo avizováno v minulém čísle zpravodaje, na konci letních prázdnin jsou
kluci opět zváni na farní cykločundr. Protože letos se ho zúčastní i mladší děti (od
devíti let), cykločundr tentokrát nebude putovní. Po celou dobu budeme ubytováni
u P. Milana Romportla na faře
v Borové u Poličky.
Krajina kolem je sice kopcovitá, ale nádherná. Vydáme se
na výlety do nedaleké Poličky, do
Toulovcových maštalí, Žďárských
vrchů či Litomyšle. Kromě cyklistiky budou mít kluci možnost zažít i jiné radosti jako společné
mše svaté a tematické (či nahodilé) diskuze o víře.
Z Kutné Hory se bude odjíždět ve čtvrtek 25. srpna odpoledne, návrat je plánován na pondělí 29. srpna večer. Do Borové se
přesuneme auty, jídlo bude zajištěno na celou dobu cykločundru. Finanční příspěvek je stanoven na 500 Kč za jedno
dítě. Zájemci mají do 30. června poslední možnost se přihlásit u Jiřího Kárníka
(tel.: 608 272 181, e-mail: jiri.karnik@email.cz).
P. Jan Uhlíř
Dny evropského dědictví
Kostely naší farnosti se na začátku září zapojí do Dnů evropského dědictví (EHD –
European Heritage Days), jejichž snahou je zvyšovat povědomí o našem kulturním
dědictví. V jejich rámci jsou otevírány také památky, které bývají po zbytek roku pro
veřejnost nepřístupné. O víkendu 3. a 4. září budou moci zájemci navštívit kostely
Nejsvětější Trojice či Nanebevzetí Panny Marie na Gruntě. Běžně přístupné kostely
– chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba nebo Matky Boží Na Náměti – bude možné
navštívit zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Do projektu se zapojí i řada dalších
památek ve městě.
Podrobný přehled se objeví na plakátech a také na webových stránkách
www.ehd.cz v průběhu léta. Lokálním garantem EHD je Město Kutná Ho-redDuchovní obnova pro seniory
Tradiční duchovní obnova pro seniory našich farností se uskuteční opět ve Slavoňově, a to ve dnech 18. – 20. září. Přihlášky přijímá Marie Cvešprová
(tel.: 739 156 358), která podá zájemcům také další informace.
-redKurz Alfa
Koncem září se v naší farnosti opět rozběhne kurz Alfa. Setkání se budou konat jako
obvykle každý čtvrtek od 19 hodin na arciděkanství, kurz potrvá do adventu. Všem
nám nabízí možnost zapojit se do evangelizačního úsilí, ať už pozváním našich známých (k tomu lze využít letáčky, které budou koncem června k dispozici na stolcích
v kostele), vlastní účastí, pomocí s přípravou občerstvení nebo modlitbou. Zájemci
o účast se mohou již nyní hlásit u P. Jana Uhlíře (tel.: 777 339 233, e-mail:
jan.uhlir@khfarnost.cz). Další podrobnosti a praktické informace budou ohlášeny
v průběhu léta.
-red- 11

Pastorační rada farnosti
Pastorační rada farnosti (PRF) se sešla 10. května po mši svaté u Svatého Jakuba.
Po úvodní modlitbě se diskutovalo o vzhledu a funkci farního zpravodaje. Bylo odsouhlaseno, že zpravodaj mírně obmění svou podobu v návaznosti na „nové“ logo
farnosti (stane se tak v příštím, zářijovém vydání – pozn. red.) Členové PRF se
shodli, že svou funkci zpravodaj vykonává dobře, splňuje základní požadavek poskytování informací o dění ve farnosti jak jejím členům, tak širší veřejnosti. Padly
návrhy a doporučení na drobná zlepšení (zřetelnější fotografie, větší písmo) a zařazení nových rubrik (farní knihovna, doporučení na zajímavé texty v jiných periodikách). Redakce je zohlední a pokusí se je postupně realizovat.
Dalším bodem jednání byly volby do pastoračního výboru, z nichž vzešli jako
delegáti Monika Trdličková a František Malík. Členy pastoračního výboru jsou také
předseda (P. Jan Uhlíř), místopředseda (P. Zdeněk Sedlák) a sekretář (Kateřina
Grenarová). Pastorační výbor se bude scházet mezi jednáními PRF, aby připravoval
jejich program a podklady.
Členové PRF byli následně informování o situaci v kutnohorské charitě, na
církevním gymnáziu a v mateřské školce.
Následovala živá diskuse na téma hospodaření farnosti a církve obecně. Vedla
k ní otázka, zda jsou věřící srozuměni s tím, co církev v tomto ohledu v nejbližších
letech čeká, že tzv. církevní restituce znamenají velkou změnu ve financování církve,
která se postupně odloučí od státu a bude se o sebe „muset postarat sama“. Členové
PRF se domnívají, že ne všichni věřící si toto uvědomují, protože jim chybí informace. Hovořilo se tedy o tom, zda by farnost měla otevřeně referovat o své ekonomické
situaci a o hospodaření s majetkem. Členové PRF se ve většině shodli, že je dobré
zveřejňovat „čísla“, ale považují za nutné, aby byla doplněna komentářem, který je
učiní srozumitelnými i pro laiky a zabrání spekulacím. Naše farnost je specifická
tím, že má vysoké příjmy díky návštěvnosti památek, na druhou stranu má obrovské výdaje na jejich provoz a opravu. Je na ni proto kladen velký nárok, aby hospodařila efektivně a zároveň aby toto hospodaření dokázala srozumitelně vysvětlit.
Zároveň je důležité si uvědomit, že úkolem církve není jen pečovat o památky, naopak, máme řadu jiných, v určitém smyslu důležitějších aktivit, které stojí peníze
(pastorační projekty, školství, vzdělávání, sociální projekty). Věřící potřebují tuto
situaci znát, aby se mohli podle svých možností zapojit do finančního fungování
farnosti či celé církve a také aby byli schopni porozumět řadě informací, se kterými
se setkávají ve svém okolí nebo které se na ně valí z médií. PRF tedy v zásadě podporuje myšlenku transparentního hospodaření farnosti a apeluje také na to, aby se
podobný přístup aplikoval ve vyšších patrech církve, tedy na diecézní úrovni. Členové jsou přesvědčeni, že takový postup s sebou nese více výhod než rizik. Jeho konkrétní podobu je však nutné dobře zvážit a promyslet, v čemž bude mít důležité slovo Ekonomická rada farnosti.
K dalšímu jednání se PRF sejde po letních prázdninách.
-red-

Církevní mateřská škola sv. Jakuba
Jaro ve školce
V měsíci květnu bývá ve školce hlavním tématem maminka a rodina. Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Děti pro maminky vytvářely keramická srdíčka,
otiskovaly ruce na přáníčka, vytvářely pozvánky na besídku a prozpěvovaly si písničky. Přípravy na besídku jsme si zpestřili pečením šneků, abychom měli čím naše
hosty pohostit. Besídka s názvem „Proz(s)píváme celý rok“ se dětem vydařila
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a jak již název napovídá, byla plná písniček. Na děti se
přišli podívat maminky, tatínkové, dědečkové i babičky,
školka byla najednou úplně plná. Děti byly odměněny velkým potleskem.
Před skoro půl rokem, při přípravě na vánoční besídku, jsme společně s paní Slavotínkovou vytvářeli betlém, který v adventním čase zdobil kostel sv. Jakuba. Betlém jsme vyfotografovali a poslali do soutěže, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské. Nedávno jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli jsme krásné první místo!
V květnu proběhla brigáda na zahradě školky. Počasí bylo trochu vrtkavé, ale vyšlo nám a začalo pršet, až
když jsme byli se vším hotovi. Upravili jsme záhony, ostříhali keře a za odměnu jsme si opekli buřty. Všem rodičům
i dětem děkujeme za pomoc.
Léto se nám rychle blíží, a i my máme s dětmi
spoustu různých aktivit. Chodíme na plavecký výcvik do kutnohorského bazénu,
tento týden nás čeká dopravní výchova na dopravním hřišti. Navštívili jsme nově
zrekonstruovaný Dačického dům.
Začátkem června jsme vyrazili na výlet do Vlašimi, o kterém napsala krátkou
zprávu naše praktikantka, Ludmila Novotná.
Barbora Křivohlavá
Výlet do Vlašimi
Ve středu 8. června jsme se vydali na celodenní výlet do Vlašimi a Soutic. Před cestou jsme se společně pomodlili, zazpívali si a P. Jan Uhlíř, který jel s námi, nám dal
požehnání na cestu.
Když jsme dojeli do Vlašimi, šli jsme ke kostelu sv. Jiljí, kde na nás čekal
místní pan farář. Na farní zahradě jsme se posilnili svačinkou a po té nás čekal koncert, který se všem moc líbil. Pan farář nám totiž zahrál na dudy, rohy, flétny a další
neobvyklé nástroje. Děti mu jako poděkování za krásný koncert předaly dárek
a společně jsme si na závěr zazpívali písničku.
Poté jsme pokračovali na prohlídku do parazoo. Zde žijí poraněná nebo nemocná zvířata, která se nemohou pohybovat sama v přírodě. Po prohlídce parazoo
nás čekala poslední zastávka, v Souticích, na chatě u Davídka Kárníka. Tam jsme
společně opekli buřty a měli jsme čas zahrát si mnoho různých her. Děti byly moc
nadšené, a tak se vše líbilo samozřejmě i nám, dospělým.
Na zpáteční cestě jsme byli všichni unavení, zato však plní zážitků a radosti
z tohoto dne. Sluníčko nám pěkně svítilo a výlet se nám moc vydařil.
Ludmila Novotná

Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Měsíce duben a květen jsou na gymnáziu tradičně spojeny s přijímacími a maturitními zkouškami. Ty přijímací proběhly 18. dubna, do primy bylo přijato třicet dva
uchazečů. Maturitní písemné práce a didaktické testy skládali oktaváni ve dnech
2. – 4. května, ústní státní i profilové maturity probíhaly v týdnu od 16. května za
předsednictví Jaroslavy Vojáčkové z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína
v Hradci Králové. Před začátkem zkoušek si oktáva užila své „poslední zvonění“.
Mše svaté jsme slavili 17. března a 4. dubna v klášterním kostele, další mše
svatá se konala v přírodě během pravidelného pěšího výletu zaměstnanců školy,
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který se konal 9. května v rámci ředitelského volna a vedl z Leštiny u Světlé do Golčova Jeníkova. Mše celebroval P. Pavel Tobek.
Možnost pohovořit s učiteli o svých dětech měli rodiče 20. dubna na třídních
schůzkách. V dubnu a v květnu se uskutečnily výjezdy dvou tříd do Jeníkova u Hlinska rámci projektu Osobnostní růst studentů. Téma pro kvintu bylo dobro a zlo
a sociální inteligence, sexta se zabývala mezilidskými vztahy.
Ve čtvrtek 7. dubna navštívil školu poslanec Evropského parlamentu Pavel
Svoboda a diskutoval se studenty septimy a oktávy o aktuálních problémech, které
ovlivňují život v EU, i o smyslu Unie jako takové. V rámci projektu Rozvoj duchovní
dimenze na gymnáziu vyslechli zaměstnanci školy 21. dubna přednášku vysokoškolského pedagoga, teologa a kněze Tomáše Petráčka na téma Karel IV. a jeho místo v českých dějinách. Tato přednáška byla určena i pro veřejnost. V rámci výuky
předmětu mediální výchova hovořil o roli médií v současném světě, o své práci
v Čechách i o zahraničních zpravodajských pobytech kameraman České televize Tomáš Dusil, který navštívil gymnázium 8. dubna. Také v letošním roce zprostředkovala Eva Vaňková studentům školy návštěvu Senátu a Poslanecké sněmovny ČR.
Obě instituce navštívila kvinta 17. května.
V prvním poschodí školy se 5. května konala vernisáž výtvarných prací studentů tercie a kvarty. Mladší studenti zpracovávali téma písmo, kvarta vystavila
práce s figurální tematikou.
Také v tomto období probíhaly různé soutěže a olympiády, ve kterých si studenti gymnázia vedli opět velmi dobře. V okresním kole matematické olympiády
obsadili naši studenti dvě
první místa, Jiří Svoboda
z primy v kategorii Z6
a Doubravka Šimůnková ze
sekundy v kategorii Z7.
Rovněž v okresních kolech
biologické olympiády, kategorie C a D, které se konaly
ve dnech 13. a 21. dubna
v aule gymnázia, prokázaly
naše studentky skvělé znalosti. Zuzana Prknová se umístila v kategorii D na prvním
místě, Zuzana Procházková ve stejné kategorii na místě třetím (obě ze sekundy).
V kategorii C byla Marta Čablíková první a Lucie Rejfková druhá (obě z kvarty). Lucie Rejfková reprezentovala gymnázium také v okresním kole soutěže v recitaci a ve
své kategorii získala první místo. V letošním ročníku fyzikální olympiády uspěly dvě
studentky z kvarty. V okresním kole kategorie E zvítězila Šárka Trusová, třetí místo
získala Marta Čablíková.
Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze navštívila sexta 6. dubna, septima
13. dubna, na programu pro obě třídy byl projekt zaměřený na fyzikální pokusy.
Prověřit si znalosti angličtiny mohli studenti v rámci zkoušek PET, KET, FCE, CAE
a CPE, které pro ně zorganizovali vyučující angličtiny. Prima odjela 13. května do
Prahy na mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, téhož dne absolvovala kvinta exkurzi do Terezína.
Česká školní inspekce zařadila naše gymnázium do vzorku škol, ve kterých
bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků v oblasti matematické gramotnosti. V jeho rámci proběhlo na počátku května testování studentů primy. Účastnili
jsme se také různých sportovních soutěží, např. Poháru rozhlasu v atletice. I letos
naše gymnázium organizovalo turnaj dívek církevních škol ve florbale, konal se
25. dubna a zúčastnilo se ho šest týmů z celé republiky.
Stanislava Lisková 14

Oblastní charita Kutná Hora
Oznámení Střediska A+D
V lednu 2016 došlo ke spojení služeb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a pro osoby s duševním onemocněním pod Středisko A+D. Nově poskytujeme
službu Sociálně terapeutická dílna (dříve Klubová dílna Maják). Středisko se tak
stává centrem služeb pro výše jmenované cílové skupiny.
V květnu byly sestěhovány a přesunuty některé služby. Služba Sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služba Klub Dobrý den jsou poskytovány v Tylově
ulici, č. p. 494. Využít lze nejen ambulantní formu služby, ale i tu terénní. Sociálně
terapeutickou dílnu a charitní obchůdek naleznete v Puškinské ulici, č. p. 206,
v bývalých šatnách u hřiště.
Pavlína Licková
Hledáme pomocníky na letní příměstský tábor
Středisko Na Sioně hledá studenty starší šestnácti let, kteří by byli asistenty dětem
s poruchami autistického spektra během příměstského týdne táborových aktivit.
Příměstský tábor se bude konat ve dnech 8. - 12. srpna vždy od 8 do 17 hodin. Informovat se můžete u Moniky Šotové (tel.: 739 484 910, e-mail:
monika.sotova@gmail.com).
Pavlína Licková
Oznámení Dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum sídlí od května na nové adrese: Havířská 403 (vchod z Veselského ulice, vedle zadního vchodu do kina). Jeho otevírací doba je v úterý od
8:30 do 10:30 a ve čtvrtek od 9:30 do 10:30. Dobrovolnické centrum zajišťuje nábor, přípravu a umístění dobrovolníků do středisek charity a do nemocnic a pobytových zařízení sociální péče na Kutnohorsku. Zájemci se mohou hlásit u Bc. Marie
Mackové (tel.: 731 598 876) ve všední dny mezi 8:00 a 18:00.
Pavlína Licková

Reportáže
Bylo nás pět…
16. srpna 2015 – den, kdy se nás sešlo na faře sedm. Nebyli jsme zde poprvé, ale
přesto to bylo v tuto srpnovou neděli něco nového. Byli jsme plní očekávání, možná
trochu vyplašení. Každý z nás měl svůj příběh, jak uvěřil v Ježíše Krista. Dnes se
naše cesty spojily, nyní se vydáme společně za poznáním, čekal nás křest, první přijímání a hlavně naše spojení s Ježíšem Kristem.
Vstoupili jsme do katechumenátu a začali se scházet pravidelně každý středeční večer na faře. Musím přiznat, že jsem si říkala: „To bude lehké, já mám ve
všem jasno.“ Ale opak byl pravdou. Téměř každou středu jsem odcházela s hlavou
plnou otázek a bušícím srdcem. Připadala jsem si jako rozsypaná skládanka puzzle.
Nejprve máte pěknou krabici, obrázek vypadá jednoduše a jasně, uvnitř je zatavený
sáček s dílky skládanky. Ale aby se obrázek poskládal, musí se nejprve dílky pořádně rozházet, roztřídit a pak hledat a spojovat.
Bohužel nás během skládání dva katechumeni opustili, a tak nás zůstalo pět.
Vzájemně jsme se podporovali, diskutovali jsme a často se svěřovali se zážitky a pocity ze setkávání s Pánem Bohem. Právě naše setkávání nás neustále ujišťovala, že
jsme na správné cestě, že už bez Ježíše Krista nemůžeme být. A tak se pomalu začal
náš obrázek objevovat, nacházeli jsme stále více dílků. Už jsem nechodila domů tolik zmatená, ale veselá a spokojená. Naši průvodci – pan farář Uhlíř, pan kaplan
Sedlák a paní Kateřina Šimková – nás vedli a posilovali.
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Přišel únor tohoto roku. Byli jsme přijati mezi čekatele křtu. Krásný a pro mě
dojemný mezník v přípravách na křest. Uvědomila jsem si, jak moc se těším na spojení s Ježíšem Kristem, jak moc mu chci vzdát úplné díky za jeho dar víry, jak moc
se těším na svaté přijímání. Začalo období euforie, radosti a lásky. Úplně jsem cítila,
jak jsem konečně spokojená, cítila jsem, že má duše je šťastná, konečně jsem
ve správnou chvíli na správném místě. Všechny pocity posilovaly nedělní skrutinia,
návštěva pana biskupa Vokála v Hradci Králové, středeční setkávání a rozmluvy
s kmotrou.
Radostně jsme vstoupili do času Velikonoc. Ještě nikdy jsem si je neužila jako
tento rok. Dojemný Zelený čtvrtek, přemýšlivý a tichý Velký pátek. Slavná Bílá sobota – den našeho křtu. Pokud bych měla popsat, co jsem během celého dne prožívala, nestačil by celý sešit. A tak vyberu jen dvě slova: láska a pokoj. Duch svatý na
nás působil ještě při slavnostní mši na Velikonoční neděli. Snad mohu říci za všechny, že ještě dnes v nás zážitek svátosti křtu zní.
Naše středeční setkávání pokračuje dál, a i když skončí na konci června, vím,
že nás pět bude dál přidávat své kousky do skládanky společně, vzniklo mezi námi
tajemné pouto, které vytvořil Bůh. Bohu díky!
Kristýna Drahotová
Znovuzrození
Je sobota večer a nás pět katechumenů čeká ve tmě kostela na svůj velký okamžik.
Vycházíme ven před kostel, kde už se všichni shromáždili a čekají na světlo, aby si
připomněli, čím se Ježíš Kristus stal pro tento svět. Všichni si připalují svíčky
a vstupují do kostela zahrnuti tímto světlem, až na nás pět.
Sedím v lavici s ostatními a nechávám na sebe působit atmosféru večera. Srdce mi buší jako o závod. Vždyť už za malou chvíli uděláme ten velký krok do života,
ke kterému jsme byli Bohem vybráni, budeme očištěni od hříchu a začneme nový
život v Kristu!
První přichází ke křtitelnici Jaruška, nemůžu ani dýchat, když vidím, jak je
křtěna vodou. Kristýnka a Adam ji za chvíli následují. Na řadu přicházím i já a říkám Bohu své ano. Ještě následuje Monika, ale to už přes emoce příliš nevnímám.
Máme velké štěstí. Díky Bohu za to.
Jsme oděni do bílého a dostáváme od kmotrů svou svíci a hlavně světlo, které
teď ozařuje také nás. S radostí toto světlo předáváme dál i všem ostatním.
Poprvé jsme dostali pozvání k hostině Beránkově, které s vděčností přijímáme. Už nestojíme sami, jsme součástí Ježíšovy rodiny.
Eva Jiříková
Žehnání motorek
S oteplujícím se počasím v dubnu vyrážejí motorkáři, mezi které patřím i já, do terénu. Letos už je tomu dvacet let, co mě oslovila tato vášeň a koníček v jednom. Zpočátku jsem jezdil na výlety a vyjížďky sám, pak mě kamarád přivedl do party
„jawařů“, kteří o svých motorkách vědí mnoho. Rád s nimi jezdím po krásách naší
i okolních zemí, někdy se mnou vyrazí i manželka. Vlastním „jen“ Jawu 350, ale i na
ní se dá dojet do Chorvatska či k Baltu! Stále se mnou jezdí svatý Kryštof, ať jedu na
motorce či autem,je to můj biřmovací patron, kterému svěřuji všechny své cesty.
Poté, co jsem změnil zaměstnání a začal pracovat na faře, projevili členové
klubu zájem o požehnání svých motorek. Po první konzultaci s nadšeným panem
farářem jsem s radostí naplánoval zahajovací vyjížďku na letošní 18. duben. Po společném příjezdu a zaparkování podél Jezuitské koleje se pan farář Uhlíř v kněžském
rouchu se všemi přivítal. Byl nadšený z našich motorek i ze srdečných pozdravů nás
mezi sebou.
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Shromáždili jsme se kolem něj a pozorně naslouchali Božímu slovu. V promluvě zmínil, že motorky nejsou jen prostředky ke sbližování mezi lidmi, ale i mezi
člověkem a Bohem. Všechny velmi zasáhla vřelá slova o Boží lásce a dobrotě. Rádi
jsme také slyšeli povzbuzení, že ani pan farář není bez chyby a občas něco poruší,
ale že všichni máme navzdory své lidské slabosti „Boží poslání“. A byli jsme také
upozorněni na to, že požehnání našich motorek není žádné kouzlo, které by zabránilo nehodám a poruchám!
Poté, co jsme dostali požehnání my i naše nablýskané stroje, pokračovali jsme
do chrámu sv. Barbory. Po prohlídce následoval oběd, pak se šlo do dolu Osel a pak
už jsme se rozjeli do svých domovů. Všichni byli ze zahájení nadšení, určitě si odnesli něco z krás našeho města, ale také z Boží prozřetelnosti. Od té doby se při každé vyjížďce někdo zeptá na pana faráře i na Boha a já jsem moc rád, že jim o nich
mohu vyprávět a svědčit před nimi o Boží lásce.
Jiří Trunec
Ministrantské setkání v Želivě
V Želivě bylo v půlce dubna plánované ministranské setkání, tak jsme se tam, ministranti z okolí, vydali. Když jsme dorazili
na místo, byli jsme ubytováni v krásném premonstrántském klášteře. Program byl moc
hezky připravený. Ještě v pátek jsme šli po
skupinkách na výpravu za obnovou křtu.
Druhý den ráno jsme měli rozcvičku, na kterou se nikomu asi moc nechtělo, ale odměnou byla výborná snídaně. Po snídani byl
další připravený program, při kterém jsme
na různých stanovištích plnili připravené
úkoly. Po obědě jsme se rozdělili do skupin
podle různých aktivit. Já a Vítek Karela jsme
šli na připravování mše, při které jsme v sobotu i v neděli měli funkci „kadidelníků“ (turiferář a navikula – pozn. red.)
V neděli ráno, což už byl poslední den, byla
opět rozcvička a následovala beseda s panem
biskupem, který s námi v Želivě pobyl
v sobotu i v neděli.
Mně se z celého programu asi nejvíce
líbilo nacvičování na mši svatou, protože to
bylo pro mě něco nového. Domů jsme jeli
přes Nížkov, kde jsme navštívili P. Filipa Foltána. Děkujeme Jardovi, našemu vrchnímu
ceremoniáři, že si našel čas, na setkání nás
Jakub Čermák
a věnoval se nám.
Vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám
Tato slova jsme slyšeli při promluvě právě vysvěceného biskupa Mons. Tomáše Holuba v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje 30. dubna, spolu s dalšími farníky z Kutné
Hory, kteří se vydali do Plzně prožít radostný okamžik v životě církve. Letos je to
právě dvacet let, kdy tehdejší kaplan a spirituál Církevního gymnázia,
v kutnohorské farnosti velmi oblíbený, odcházel z Kutné Hory, aby se stal prvním
armádním kaplanem.
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Biskupské svěcení před zaplněnou katedrálou, náměstím i diváky televize
NOE přijal z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky, a stal se tak
v pořadí druhým sídelním plzeňským biskupem. Jeho spolusvětiteli byli emeritní
biskup plzeňský, Mons. František Radkovský, a biskup partnerské diecéze řezenské,
Dr. Rudolf Voderholzer.
Vkládáním rukou svých světitelů, tímto tradičním starobylým obřadem, se
stal nástupcem apoštolů. Tuto skutečnost spojení s prvotní církví, apoštoly a jejich
následovníky, biskupy v celé historii církve, jsme vnímali velmi silně.
„Má také nejvyšší odpovědnost za posvěcování Božího lidu, to znamená zprostředkování Božích darů udělovaných mocí Ducha Svatého skrze svátosti církve;
tedy křest, biřmování, Eucharistii, svátost smíření, svátost nemocných, svátost
kněžství a svátost manželství. Bez těchto Božích darů bychom totiž nebyli schopni
nic dobrého vykonat a podléhali bychom náporům zla a Zlého, tedy ďábla.“ To ve
svém přání Mons. Tomáši Holubovi mimo jiné řekl emeritní biskup, Mons. František Radkovský.
A po svém svěcení promluvil i Mons. Tomáš Holub, dovolím si citovat:
„V tento okamžik se modlím za dar odvahy a moudrosti, abych v síle Ducha uměl
přijmout svoji pastýřskou zodpovědnost za všechny chvíle, kdy mám povzbuzovat,
vést i rozhodovat, za situace, kdy vhod či nevhod budu volán hájit svobodu a důstojnost každého člověka, bránit se falešné smířlivosti a vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám.“
Měli jsme příležitost se s novým plzeňským biskupem osobně setkat na oslavě
svěcení a popřát mu mnoho sil a Boží pomoci pro jeho biskupskou službu.
Bohumil Dvořák
Výroční koncert USPS Tyl
Jsem členka Učitelského smíšeného pěvecký sboru Tyl (USPS Tyl), dovolte mi,
abych vám shrnula událost, na kterou jsem se těšila velmi dlouho.
Nás sbor tento rok slaví 170. výročí od svého založení. Jako dárek svým posluchačům i sobě sbor věnoval výroční koncert ve spojení s Hradišťanem
a s Kutnohorským komorním orchestrem (KKO). Všechna tři tělesa se sešla 7. května v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.
Jen krátce o účinkujících: Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, člen Unie českých pěveckých sborů, je nositelem nejdelší tradice českého sborového zpěvu u nás,
jeho počátky sahají až do roku 1846. Od roku 1993 je sbormistrem Zdeněk Licek, na
klavír a varhany sbor doprovází student Konzervatoře Pardubice Viktor Darebný.
Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou je ojedinělé hudební seskupení s nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem
byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým
vedoucím Hradišťanu Jiří Pavlica. Kutnohorský komorní orchestr je neprofesionální smyčcové těleso, které vzniklo v Kutné Hoře v březnu 2009. V současnosti má
patnáct stálých členů: pedagogů ZUŠ Kutná Hora a Čáslav, absolventů ZUŠ Kutná
Hora a dalších hudebníků Kutnohorska. Uměleckými a organizačními vedoucími
KKO jsou violoncellistka Věra Bartoníčková a houslistka Lenka Drahotová.
O vstup do koncertu se postaral USPS Tyl se skladbou Vlašský dvůr od Jana
Bůžka. Dále se kostelem rozezněly skladby Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Poté
pokračoval Hradišťan, poslechli jsme si nádherný cyklus nazvaný O lásce, životě
a smrti, zhudebněné verše Jana Skácela, Jiřího Brabce, Františka Novotného,
Dušana Vančury a lidové poezie. Při poslechu se mi tajil dech a uvědomovala jsem si
svou maličkost uprostřed koloběhu života a zároveň to, že je zde neustále přítomen
Bůh. Tréma, která mnou vibrovala, v tuto chvíli úplně opadla a já jsem si začala
koncert užívat celou duší.
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Následovaly dialogy mezi Hradišťanem a naším pěveckým sborem, který jsme
zakončili společně písní o naději: Kamínek na dlani. Naprosto mě ohromila další
skladba, kterou Hradišťan zahrál společně s Kutnohorským komorním orchestrem,
Velehradské tance. Motiv si oba soubory předávaly s lehkostí a zároveň citelně
rostlo napětí a radost ze hry.
Dále už vystupovala všechna tělesa společně. Zaznělo několik písní
z repertoáru Hradišťanu a Jiřího Pavlici, například i všem známá Modlitba za vodu.
Bylo nádherné z pozice zpěváka pozorovat, jak se při každé písni lidé více a více usmívají, někteří se dokonce začali vlnit do rytmu. Pří Modlitbě za vodu publikum
zářilo. Při následujícím Haleluja jsme si vyslechli sólové pasáže muzikantů Hradišťanu, KKO své sólo také vystřihlo naprosto bravurně, po každém sólu odpověděl
USPS Tyl refrénem, který musel znít široko daleko, protože naše nasazení bylo posíleno euforií a hmatatelnou pozitivní energií.
Koncert byl zakončen třemi duchovními skladbami, které posluchače i účinkující opět vrátily nohama na zem. Nebyl to však prudký pád z výšky, ale jemné dosednutí, jako když přistane peříčko na hedvábný polštářek. Zhudebněná modlitba
Andělé Boží nám připomněla, že na realitu všedního dne nejsme sami. Jako poslední zazněly dvě části ze skladby Missa Brevis, kterou napsal Jiří Pavlica. Benedictus a Sanctus ve mně vyvolaly pocit vděčnosti Pánu Bohu, že jsme mohli být
účastni tak krásného setkání.
Kristýna Drahotová
Slovo o poutním zájezdu do Francie
V květnu letošního roku uskutečnili farníci z kutnohorské farnosti a několik jejich
přátel z jiných koutů Čech a Moravy pouť po Burgundsku a dále na jih, až do Provence v jihovýchodním koutu Francie. Cesta začala v osm hodin večer v pátek
13. května, a protože nikdo z nás nedá na pověry, byla nálada veselá. Ráno jsme dorazili do Štrasburku, jehož historické centrum je plné hrázděných domů a je zapsáno na seznamu UNESCO. V kapli, která se nachází v kryptě katedrály Notre-Dame,
jsme s otcem Janem a Radkem a dvěma ministranty Martinem a Vítkem slavili mši
svatou. Pak už následovala cesta do Maconu, kde jsme strávili dvě noci.
V neděli jsme navštívili Taizé, světoznámou křesťanskou komunitu v malé
vesničce. Velkým zážitkem pro nás byla mše svatá, která se odehrávala v centrální
modlitebně. Ta se zaplnila skoro cele, lidé nejrůznějších křesťanských vyznání spolu
vytvořili neopakovatelné společenství. Na nás nejvíce zapůsobilo dlouhé ticho při
promluvě, které dalo každému prostor pro osobní usebrání.
Opatství v Cluny svůj největší rozkvět zažilo ve středověku, dnes z něj zůstal
jen malý zbytek. O celkovém vzhledu a velkoleposti nám mohl napovědět klášter
v Paray-le-Monial, který byl postaven podle vzoru Cluny, jako jeho zmenšenina.
V pondělí nás po ránu přivítal Ars-sur-Formans, malá vesnička, kde působil
velký farář, sv. Jan Marie Vianney, známý jako „farář arský“, patron všech kněží. Ve
velkém kostele je zachován původní malý kostelík, kde Vianney sloužil mše a především zpovídal místní usedlíky. Hned vedle je původní fara i se vším vybavením, které farář každý den používal. Žil opravdu ve skromných poměrech a všechen svůj čas
zasvětil službě druhým.
Poté jsme se přenesli do římské doby a prošli se po akvaduktu Pont du
Gard: fascinující stavba z obrovských kamenných kvádrů, průzračná řeka Gard teče
svižně údolím. A protože bylo slunečno a teplo, dva odvážlivci se v řece vykoupali.
Do doby dvojpapežství nás pozval středověký Avignon a papežský palác ze ,.
století, který je dnes největším gotickým hradem na světě. Město je malebné, středověk z něj čiší, ale není to mrtvá kamenná krása, je to živá tepna plná lidí z masa a
krve, lidí veselých a plných života.
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Moře. Úterní dopoledne v Saintes-Maries-de-la-Mer je zalité sluncem, je cítit
slaný vzduch a legenda o třech Mariích a černé Sáře jen podtrhuje mystičnost tohoto místa. V románském kostele máme mši svatou, z hlavic románských sloupů na
nás přitom koukají roztodivné obličeje. Za týden tu bude velká romská pouť a už
dnes je tu řada romských rodin s karavany, žijí na ulici, vaří tam, perou, suší, veselí
se a je to pro ně naprosto přirozené. Pokračujeme do Camarque, podívat se na největší populaci plameňáků v Evropě. Plameňáci jsou ve vodě srandovní, když ale
vzlétnou a jejich křídla září červenou a černou barvou, jsou majestátní a člověk jen
zírá na to stvořenou krásu. Pak se vracíme k moři, kde je větrno, voda je chladná,
ale dva odvážlivci se opět koupou.
Ve středu jsme navštívili Marseille. Část výpravy jede lodí na pevnost If, známou z románu Hrabě Monte Christo. Druhá část navštěvuje středověkou přístavní
pevnost sv. Jana, pokračuje do města. Marseille je velmi živým městem, lidé všech
možných národností tu žijí spolu a bez konfliktů, alespoň nám v srdcích zůstala taková vzpomínka. Návštěvu města jsme zakončili v bazilice Notre-Dame de la Garde
na kopci nad městem, odkud jsme ještě dlouho pozorovali živé město pod sebou.
K návštěvě Arles s římským amfiteátrem a památkami připomínajícími pobyt
Vincenta van Gogha jsme se dostali až navečer, ale stála za to. Kromě žluté Goghovy
kavárny jsme obdivovali zejména jeden z nekrásnějších románských portálů kostela
sv. Trofima, úžasnou kamenickou práci našich předků. Otec Radek nám zasvěceně
vyprávěl, co vše můžeme vidět a jaká duchovní poselství se za kamenem skrývají.
Čtvrtek jsme začali s cisterciáky v klášteře Senanque, kde jsou všechny budovy velmi prosté, bez ozdob. Vše v klášteře tak upomínalo na duchovní život a směřování ke Kristu prostřednictvím modlitby a fyzické práce. Dnes se malá komunita živí
pěstováním levandule a výrobou medu. V květnu jsou levandulové lány ještě zelené,
a tak nám fialová barva květů na fotkách schází. Snad někdy příště… Dále pokračujeme do Roussillonu, vesničky, kde jsou okrová naleziště a skoro vše tam září barvami od žluté přes oranžovou až do tmavě červené. Nádherný barevný svět.
Navečer dojíždíme do La Salette, známého poutního místa vysoko v horách.
Večer slavíme v bazilice mši svatou. Velkým zážitkem je slavnost při svíčkách k oslavě Panny Marie. Její posvátná socha je nesena v průvodu, zpívají se mariánské písně. Neubráníme se slzám. Na mši je velká skupina Poláků i s polským knězem, a tak
řadě věcí rozumíme. Ráno je mlhavé, čtyři nadšenci se vydají na blízkou horu
k dřevěnému kříži na vrcholu, cestou se vyjasňuje, slunce vystupuje nad mraky, cesta už vede přes sněhová pole. Nahoře je ráj, slunce svítí na zasněžené alpské vrcholky, pod nimi jsou šlehačkové mraky, krásná odměna za rychlý a náročný výstup.
Jsme na Mont Gargas ve výšce 2 207 metrů nad mořem. Pak už jen snídaně a odjezd do Annecy, kde strávíme půl dne před cestou zpět do našich domovů.
Co dodat na závěr? Velký dík všem z CK Neztrať se, kteří se podíleli na přípravě pouti, bez nich bychom neprožili úžasných osm dní. Díky zároveň všem, kdo se
zúčastnili, protože vytvořili nádherné společenství a dokázali se navzájem podržet
i v těžších chvílích a do každého dne šli s energií a humorem sobě vlastním.
Robert a Václava Otrubovi
Pouť na Svatou Horu
Na pouť k Milostné Panně Marii na Svatou Horu u Příbrami se autobus farníků vydal poslední den měsíce května.
Poutní místo nás sice přivítalo podmračenou oblohou, ale areál nás ohromil
svou rozlehlostí a impozantností. Nejprve jsme se jako správní poutníci zúčastnili
mše svaté v ústřední mariánské svatyni a poklonili se Panně Marii Svatohorské, jejíž
milostná soška je uložena na hlavním oltáři zhotoveném ze stříbra. Po mši svaté jsme si prohlédli celý areál za odborného výkladu průvodkyně. S úctou jsme 20

se skláněli před umělci, kteří komplex postavili, provedli sochařskou, štukovou
a malířskou výzdobu ke cti a slávě Panny Marie.
Poutní místo jsme opouštěli v dešti a v dost citelném ochlazení, ale v našich
duších bylo jasno, hřálo nás setkání s Pannou Marií a také víra, že naše modlitby
a prosby budou vyslyšeny. Odpoledne jsme v Dobříši měli možnost prohlédnout si
tamější zámek a zúčastnit se májové pobožnosti v kostele Nejsvětější Trojice.
Pouť na Svatou Horu u Příbrami ve mně vyvolala vzpomínku na vypravování
mé maminky. Ta se jako dítě a pak jako mladá dívka zúčastnila několika poutí na
svatá místa. Vzpomínala, jak chodila pěšky s procesími, cestou se modlili a zpívali.
Vzpomínala, co lidí se vždy sešlo na poutním místě. Přicházeli nejen s prosbami, ale
i s poděkováním a pevnou vírou v pomoc. My jsme poutní cestu k Svatohorské Panně Marii nekonali pěšky. Ale určitě také s pevnou vírou v její ochranu a pomoc.
Poděkování nás poutníků patří panu kaplanu Zdeňku Sedlákovi, který nás na
poutní cestě doprovázel, s námi se modlil, zpíval a sloužil mši svatou a májovou pobožnost. Děkujeme i Monice Trdličkové, která poutní výpravu zorganizovala.
Věra Zdeňková
Poděkování za přípravu na první svaté přijímání
V obci, kde bydlíme, vyučuje náboženství skvělá pastorační asistentka z Kolína.
Jsme za tuto možnost vděční a rádi ji využíváme. V letošním roce se však naše dcerka jako jediná v obci připravovala k prvnímu svatému přijímání, a tak jsme hledali,
ke komu by se mohla v přípravě připojit. Možnosti byly dvě, buď ve Starém Kolíně,
nebo v Kutné Hoře. Kutná Hora pro nás byla jasná volba, máme k ní vřelý vztah.
Starý Kolín je pro nás, dá se říci, neznámou, téměř cizí obcí.
Bezprostřední příprava pro nás znamenala mnohem více, než by se na první
pohled mohlo zdát. Seznámení s ostatními dětmi a rodiči ovlivnilo průběh nádherného začátku společné intenzivnější cesty s Pánem Ježíšem. Při zdobení svíček, pozvánek, tabla, vystřihování koleček, která dětem usnadnila svátost smíření, při všem
rozšiřování znalostí se postupně prohluboval vztah mezi dětmi vzájemně. Děti začaly více zakoušet význam svátosti oltářní a společenství. Za obětavost, čas a přístup
děkujeme P. Zdeňku Sedlákovi. Nadšení z první svátosti smíření se projevilo slovy:
„A mami, půjdeme za týden zase?“ Přála bych nám všem, aby nadšení vydrželo.
Zdislava Nováková

Co se vypráví na CG (místo fejetonu)
Jde Václav Schuster (1) po chodbě na gymnáziu (2) a hledá stěrku (3). Otevře dveře
do učebny, a tam stojí u tabule Jiří Vitouš (4) a na tabuli píše rovnice. V lavici sedí
Vojtěch Poživil a dává pozor. Václav Schuster se ptá: „Co tady děláte?“ A Jiří Vitouš
povídá: „My tady máme matiku.“ „Aha,“ říká Václav Schuster a jde dál. Přijde
k nějaké další učebně a otevře dveře. U tabule stojí Lída Cinerová a píše na tabuli
věty ve francouzštině. V lavici sedí Jaroslav Otradovec a dává pozor. „Co tady děláte?“ ptá se Václav Schuster. „My tady máme francouzštinu,“ odpovídá Lída Cinerová. „Aha,“ říká Václav Schuster, jde dál a otevře dveře do další třídy. Tam stojí Marek Havrda a má před sebe napřažené ruce. Na nich leží Vilém Dvořák a Marek Havrda ho houpe ze strany na stranu. Václav Schuster se ptá: „Co tady děláte?“ A Marek Havrda povídá: „My tady máme, prosím, chování.“
(1) Třídní učitel letošních maturantů.
(2) Církevní gymnázium v Kutné Hoře.
(3) Svou stěrku na mazání tabule.
(4) Letošní maturant. Všechny následující postavy jsou rovněž z této třídy.

Václav Schuster

Kalendář akcí
út

14. 06.

Modlitby matek (17:00 – arciděkanství)

st

15. 06.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

pá

17. 06.

Noční adorace (od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba)

so

18. 06.

Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu
Operní týden: Stabat Mater (20:00 – chrám sv. Barbory)

ne

19. 06.

Sbírka na charitu

ne

19. 06.

Dětský den a pohádkový les
(15:00 – Na Bylance 63, Kutná Hora – U Šimků)

ne

19. 06.

Kartička na četbu SZ

čt

23. 06.

Zahradní slavnost Církevní mateřské školy
(15:30 – mše svatá na zahradě školky)

ne

26. 06.

Stříbrná mše svatá (9:30 – chrám sv. Barbory)

ne

26. 06.

Poutní mše svatá na Nové Lhotě (10:30)

čt

30. 06.

Poděkování za uplynulý školní rok církevního gymnázia
(9:00 – kostel sv. Jakuba)

pá

01. 07.

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

so

02. 07.

Koncert k poctě Vladislavu Kozderkovi (Prague Proms)
(19:00 – chrám sv. Barbory)

út

05. 07.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
(mše svatá v 9:00 – kostel sv. Jakuba)

st

06. 07.

Ekumenická bohoslužba
(17:00 – sbor Československé církve husitské)

06. - 10. 07.

Katolická charismatická konference v Brně

13. 07.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

15. - 23. 07.

Putování za svatým Jakubem (Krzeszów – Kutná Hora)

so

16. 07.

Jáhenské svěcení Petra Soukala (9:30 – Hradec Králové)

ne

17. 07.

Poutní mše svatá v Křeseticích (9:00)

ne

17. 07.

Poutní mše svatá v Paběnicích (10:30)

20. – 31. 07.

Světové setkání mládeže v Krakově

23. – 24. 07.

Oslava svátku sv. Jakuba

ne

24. 07.

Slavnostní poutní mše svatá na poděkování za ukončení oprav
věží kostela sv. Jakuba (9:00), celebruje Mons. Jan Vokál

ne

24. 07.

Přednáška prof. Jana Royta: Karel IV. a jeho duchovní tvář
(15:30 – arciděkanství)

st

22

ne

31. 07.

Kartička na četbu SZ

pá

05. 08.

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

so

06. 08.

Svátek Proměnění Páně (8:00 – kostel sv. Jakuba)

06. – 13. 08.

Chaloupka družiny Concordia v Nových Hradech

07. 08.

Koncert festivalu Praha, klasika..: Smetanova Má vlast
(19:30 – chrám sv. Barbory)

13. – 20. 08.

Tábor Slunečního kmene v Mysleticích u Telče.

ne

14. 08.

Poutní mše svatá v Gruntě (11:00)

po

15. 08.

Poutní mše svatá v kostele Panny Marie Na Náměti (18:00)

25. – 29. 08.

Cykločundr

ne

28. 08.

Kartička na četbu SZ

čt

01. 09.

Zahájení školního roku na církevním gymnáziu a v církevní
mateřské školce (9:00 – kostel sv. Jakuba)

pá

02. 09.

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

03. – 04. 09.

Dny evropského dědictví

so

03. 09.

Slavnostní koncert festivalu Ortenova Kutná Hora: Dvořákova
mše D dur „Lužanská“ (19:00 – chrám sv. Barbory)

ne

04. 09.

Poutní mše svatá v Chlístovicích (9:00)

ne

04. 09.

Posvícení v Hraběšíně (10:30 – kaplička u lesa)

st

07. 09.

Kavárna s překvapením: farní pouť do Francie
(19:00 – arciděkanství)

čt

08. 09.

Svátek Narození Panny Marie
(18:00 – kostel Matky Boží na Náměti)

ne

11. 09.

Posvícení v Nové Lhotě (10:30)

ne

11. 09.

Poutní mše svatá na Roztěži (15:00)

09. – 10. 09.

Varhanní festival Kutná Hora

18. – 20. 09.

Duchovní obnova seniorů ve Slavoňově

ne

25. 09.

Poutní mše svatá v Třeboníně (10:30)

ne

25. 09.

Poutní mše svatá v Malešově (9:00)

ne
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