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Milí farníci,
nedávno jsem si přečetl knihu známého anglického spisovatele začátku 20. století
G. K. Chestertona František z Assisi. Není to klasický životopis, ale spíše zamyšlení
nad životem světce a jeho poselstvím. Autor se ve svých úvahách samozřejmě nemohl nezmínit o Františkově radostnosti a jeho neustálé chvále Stvořitele i stvoření.
Na jednom místě si k tomuto tématu vypůjčuje slova anglického malíře a básníka
D. G. Rossettiho: „Rossetti poznamenává trpce, ale pravdivě, že pro ateistu je nejhorší okamžik, kdy je opravdu vděčný a nemá, komu by poděkoval.“
Nevím, zda by s tímto výrokem ateista souhlasil. My, křesťané, kteří jsme poznali Boží lásku, jsme však jistě zakusili, jak je naplňující, osvobozující a tvůrčí prožívat hlubokou vděčnost vůči Bohu. Není to něco samozřejmého.
Nejprve musíme být opravdu
„ohromeni“ a vidět veliké věci
v těch mnohdy malých a běžných.
Proto je nutné se každý den, alespoň na pár minut, opravdu zastavit. Zadívat se na svůj život a nechat se vtáhnout také do života
toho, který se narodil v Betlémě.
Boha, který „tak miloval svět, že
poslal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul.“ (Jan 3,16)
Svatý František takového
Boha poznal, toho si zamiloval
a jeho i následoval. Nic mu nescházelo, dokázal překonávat
i různé bolesti a těžkosti a jeho
srdce bylo vždy plné radosti
a vděčnosti. Možná právě proto
měl potřebu si o Vánocích připomenout tuto Boží blízkost a dobrotu tím, že postavil v Grecciu
první jesličky.
Kéž nám adventní doba
přinese
mnoho
podnětů
k zastavení, abychom mohli lépe vidět sebe i Boha a o Vánocích se mohli před jesličkami upřímně připojit k chvále a radosti andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ (Lk 2, 14)
Žehná P. Jan Uhlíř
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Více než desítka autorů se v jednotlivých
příspěvcích zaměří např. na dějiny kutnohorského
zvonařství a účel zvonů vůbec, dále na rekvírování
svatojakubských zvonů za druhé světové války i na
chronologický přehled akcí vedoucích k pořízení
nového zvonu Jakub Maria. Čtenáři si také
přečtou rozhovor se zvonařem P. R. Manouškem,
dovědí se, jaké reliéfy a proč nový zvon zdobí,
a seznámí se s přehlednými statistickými údaji
nejen o zvonu samotném, ale i o celé finanční
sbírce. Bez zajímavosti nebudou ani vyjádření
známých osobností, významných dárců nebo
místních zvoníků k tomu, co pro ně zvon Jakub
Maria znamená.
Celou publikaci pak doplní nejen množství
snímků nového zvonu, ale také reportážní fotografie z doprovodného programu sbírky. Součástí
knihy bude DVD s filmem Zrození zvonu Jakub
Maria, který zachycuje mimo jiné odlití zvonu
a jeho vytažení na věž kostela sv. Jakuba.
Kniha bude představena ve středu 29. listopadu v 19:00 n a ar ciděkanství. Při této př íležitosti ji bude možné zakoupit za zvýhodněnou
cenu. Poté bude k mání v sakristii kostela sv. Jakuba, v Infocentru u chrámu sv. Barbory, v Infocentru Sedlec a také v kutnohorských knihkupectvích.
Lukáš Provaz, Malvína Krepsová 02

Změny bohoslužeb
Vzhledem k vysvěcení Dmytra Romanovského na kněze se může pořad bohoslužeb
na vesnicích navrátit do své předchozí pravidelnosti. V třebonínské farnosti se nedělní bohoslužby přesouvají na 10:30. V bykáňské farnosti se budou bohoslužby
slavit opět od 9:00, přičemž kostely se budou střídat: první neděle připadá na Bykáň, druhá, čtvrtá a případně i pátá do Křesetic, třetí neděle v měsíci bude slavena
v Malešově.
Změny nás čekají i v kutnohorské farnosti. V prosinci budou všechny úterní
mše svaté (od 17:00) v kostele sv. Jakuba. Po Novém roce budou úterní bohoslužby
rovněž v kostele sv. Jakuba, s výjimkou mší svatých pro děti, tedy první úterý v měsíci. To se budou mše slavit v klášterním kostele (rovněž od 17:00). Důvodem přesunu úterních mší je malá účast věřících v klášterním kostele (snad kvůli dostupnosti)
a také snadnější zajištění přípravy ve farním kostele. Vzhledem k tomu, že úterním
bohoslužbám bezprostředně předchází výuka náboženství, zpovídat se bude pouze
na požádání po mši svaté.
V adventní době se budou středeční mše svaté slavit v chrámu sv. Barbory
v 18:00. Od Nového roku do Velikonoc nebudou slaveny nedělní ranní mše svaté
v chrámu sv. Barbory (v Kutné Hoře bude mše svatá vždy jen v 9:00 a v 18:00).
P. Jan Uhlíř
Oslava svátku svaté Barbory
Svátek patronky města (4. prosince) je tradičně spojen s rozsvěcením vánočního
stromu na Palackého náměstí. Program zde začíná v 16:00 (vánoční trh se otevírá
již v 10:00). Slavnostní mši svatou v chrámu sv. Barbory bude od 18:00 celebrovat
novokněz P. Dmytro Romanovský, kázat bu de P. Jan Uhlíř a bohoslužbu doprovodí chrámový sbor z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové
a sbor Základní umělecké školy v Kolíně Cantores Cantant. V jejich podání zazní
Missa Orbis factor (Stvořitel světa), na varhany je doprovodí Václav Uhlíř.
-redMikulášská nadílka
V úterý 5. prosince bude od 17:00 v kostele sv. Jakuba slavena mše svatá pro děti.
Po jejím skončení přijde svatý Mikuláš a bude dětem rozdávat malé dárečky.
-redNabídka knih v sedlecké farnosti
V předvánoční době připomínáme, že v katedrále Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Sedlci je možné vybírat z široké nabídky knih vydaných zejména
v Karmelitánském nakladatelství. Katedrála je v zimním období otevřena od pondělí
do soboty od 9:00 do 16:00 a v neděli od 11:00 do 16:00.
V případě zájmu o tituly, které v katedrále neseženete, se můžete obrátit na
Ludmilu Cinerovou z kanceláře sedlecké farnosti (tel.: 731 604 760, e-mail:
cinerova@sedlec.info), která vám dostupné knihy objedná.
-redRoráty
Letošní rorátní mše pro děti se uskuteční v sobotu 9. prosince. Děti zveme už o den
dříve (8. prosince v 17:00) na faru v Kutné Hoře. Bylo by fajn, aby byly děti nasvačené, protože nejdříve si společně vyrobíme lucerničky a teprve pak bude následovat
večeře. Na faře přespíme a ráno vyrazíme do kostela sv. Jakuba na mši svatou, která
začíná v 7:00. Po mši se vrátíme na faru na snídani, kam zveme i rodiče. Je možné,
aby se dítě, které se chce večerního tvoření zúčastnit, ale nechce přespat, vrátilo na
noc domů a přišlo zase ráno.
03

04

Děti s sebou potřebují: spacák, karimatku, pyžamo, přezůvky a hygienu
(obvykle to moc nepřeháníme). Maminky prosíme o napečení na snídani. O večeři
bude postaráno. Pokud to lze, nedávejte dětem s sebou mobily, my dospělí je budeme mít stále zapnuté, děti si je od nás mohou pro kontakt s rodiči kdykoliv půjčit.
Rorátní mše svaté při svíčkách budou slaveny také každou adventní neděli
(kromě 24. prosince) v 7:00 v chrámu sv. Barbory.
Alena Pazderová
O Vánocích můžeme opět pomoci matkám a dětem v tísni
O letošních Vánocích bude opět probíhat sbírka Štědrý dar pro betlémské děti. Její
výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi
v tísni v Hamrech u Hlinska.
Většina z nás počítá se životem jako s něčím, co je samozřejmé. Některé počaté děti však tuto jistotu nemají. Mezi námi žijí těhotné ženy, které v tísni rozhodují
o životě svého dítěte a chybí jim při tom zázemí rodiny, partnera, podpora vztahová
a materiální, i potřebné informace. Nadační fond Betlém nenarozeným prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dlaň životu nabízí těmto matkám pomoc formou
poradenství, doprovázení a poskytuje jim zázemí v Azylovém domě pro těhotné ženy
a matky s dětmi v tísni.
Azylový dům v Hamrech u Hlinska je v provozu od roku 2008. Za tuto dobu
v něm našlo pomoc, podporu, zázemí i
dočasný domov 122 matek a 156 dětí
z celé České republiky. Jedná se o ženy,
kterým náročné okolnosti zkomplikovaly
život natolik, že zvažují ukončení života
dítěte. Matky, které přicházejí do azylového domu, často pocházejí z dysfunkčních
rodin, mají za sebou dětství prožité v podmínkách nepříznivých pro jejich osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí
v náročné životní situaci. Mnohdy se jedná o matky nezralé, s absencí pozitivních
rodičovských vzorů a zkušenosti fungující
rodiny. Proto jsou jim během pobytu
v azylovém domě nabízeny aktivity, které
přispívají k rozvoji jejich osobnosti, ke zlepšení vztahu mezi matkou a dítětem,
k tomu, aby se dokázaly začlenit do běžného života.
Vánoční kampaň Štědrý dar pro betlémské děti se o letošních svátcích zopakuje již potřetí. Loni byl z jejího výtěžku azylový dům podpořen částkou
350 000 Kč, přičemž 55 000 Kč sem putovalo právě z Kutné Hory. Naše farnost do
sbírky odeslala peníze, kterými lidé přispěli do pokladniček při svátečních návštěvách místních chrámů. Podobně tomu bude i letos. V Kutné Hoře bude možnost do
této sbírky přispět při obou půlnočních mších (24. prosince v 16:00 a o půlnoci)
v kostele sv. Jakuba, při silvestrovské mši (31. prosince v 16:00) v chrámu sv. Barbory anebo v průběhu celých svátků do pokladničky – andělíčka u jesliček
v kostele sv. Jakuba. Případný individuální dar na provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni lze zaslat na účet veřejné sbírky nadačního fondu Betlém nenarozeným. Číslo účtu: 2100409371/2010, variabilní symbol: 1217 (pro zaslání potvrzení o daru do poznámky k platbě uveďte jméno a adresu).
Více informací o aktivitách fondu Betlém nenarozeným a jím zřizované obecně prospěšné společnosti Dlaň životu najdete na www.nfbetlem.cz
a www.dlanzivotu.cz.
-red- 05

Žehnání domů a bytů
V obvyklém období žehnání příbytků, tedy mezi svátky vánočními a svátkem Zjevení Páně, budou kněží k dispozici, aby požehnali místa, kde bydlíme. Pokud máte
zájem o požehání svého domu nebo bytu, kontaktujte některého z nich, abyste si
domluvili konkrétní termín (P. Jana Uhlíře na telefonu 777 339 233, P. Dmytra Romanovského na telefonu 603 565 676).
Požehnání domova trvá necelou půlhodinu, předem je dobré připravit misku
vodou a také se zamyslet nad potřebami těch, kdo společně na daném místě bydlí,
aby je mohli během žehnání předložit Pánu. Detailnější článek o žehnání domovů
najdete ve Zpravodaji 5/2012 (dostupný na www.khfarnost.cz)
-red-

Manželské večery
Rádi bychom vás pozvali na Manželské večery, které v naší farnosti budou probíhat
během lednových a únorových pátků mezi šestou a devátou hodinou večerní. Cyklus
sedmi setkání začne 12. ledna v 18:00 na arciděkanství.
Jádrem kurzů je, kromě videa s přednáškami
autorů kurzu, Nickyho a Sily Leeových, především
diskuse v páru nad daným tématem. Soukromí
manželů je v kurzu velmi důležité, nikomu jinému
o svém vztahu nemusí nic říkat.
Kurz je založen na křesťanských principech
a není určen primárně pro ty, kterým manželství
troskotá, ale pro každý pár, který chce vyšetřit několik hodin během týdne jako čas pro partnera
a pro sebe navzájem. A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manželství se
může zlepšovat.
Kapacita kurzu je omezená, je proto nutné se
přihlásit. V případě zájmu nás, prosím, nejpozději do Vánoc kontaktujte na e-mailu
kutilovabarbora@gmail.com.
Barbora a Lukáš Kutilovi
Postní duchovní obnovy
Duchovní obnova pro ženy z naší farnosti ve Slavoňově se koná v termínu 9. až 11.
února; přihlášky shromažďuje Monika Trdličková (tel.: 607 188 396, e-mail:
monicatrd@seznam.cz).
Muži do Slavoňova pojedou o víkendu 9. až 11. března, kontaktní osobou je
Ladislav Vokoun (tel.: 602 668 820 e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com).
-redPouť mládeže do Itálie
V příštím roce chystáme pouť mládeže farností Kutná Hora a Kutná Hora - Sedlec
do Itálie. Putování se bude konat ve dnech 20. až 30. června 2018. Duchovní, ale
také organizační doprovod této pouti bude zajišťovat P. Jan Uhlíř a P. Dmytro Romanovský. Máme v plánu navštívit Padovu, Řím, Subiaco, Loretu a další místa, kudy kráčely dějiny Církve.
Jedná se o pouť, tomu bude odpovídat i forma ubytování: ve spacáku,
v klášterech, ve stanu i pod širákem. Doprava bude řešena dvěma až třemi automobily; kapacita pouti je 22 osob ve věku 15 let a více. Cena pouti je stanovena na předběžných 8 000 Kč, z toho je minimální poplatek účastníka 5 500 Kč, zbytek bude
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financován farnostmi, ale také aktivitou mládeže, jako například koncerty a dalším
programem. V ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, vstupy, lístky na MHD
v Římě. Přihlašovat se lze u kaplana Dmytra Romanovského (tel.: 603 565 676,
e-mail: dmytro.romanovsky@khfarnost.cz), a to do konce ledna 2018, abychom
dopředu s jistotou znali počet zájemců o pouť.
Pouť je určena všem mladým z našich farností, především pak účastníkům
společenství mládeže, které se schází na arciděkanství, a těm, kteří se nějakým způsobem podílí na životě farností. Během sobotních setkání mládeže na arciděkanství
totiž probíhá program, který je přípravou na tuto pouť. Jsou zváni ale také ti, kteří
se chtějí nově zapojit.
P. Dmytro Romanovský
Farní knihovna
Milí přátelé, s novým zpravodajem zveřejňuji také novinky z farní knihovny. Současně děkuji také všem, kteří darovali knihy k rozšíření jejího knižního fondu. Pokud je hned v knihovně neuvidíte, určitě se neztratily, ale musí být napřed vytříděny, zpracovány do seznamů, označeny a obaleny, a to trvá někdy dva i více měsíců.
Od konce listopadu se s vámi ráda uvidím vždy v neděli po dopolední mši
svaté při chvilce na kávu nebo po telefonické dohodě i jindy (ale vždy během pracovní doby farní kanceláře).
Nyní již k novinkám. V září jsme zařadili do fondu knihu lékařky Marie Svatošové Až k prolití krve: Radostné poselství P. Ladislava Kubíčka. Autorka ji sestavila k vydání hned po jeho tragické smrti, měla totiž Ladislavův výslovný zákaz
cokoli o něm publikovat ještě za života. Jednou z příčin zákazu byla jeho velká pokora a různá svědectví byla také vázána zpovědním tajemstvím. On sám za svého
života napsal několik krátkých brožur a trval na tom, že více psát nebude. Po jeho
smrti autorka získala jeho adresář, kde bylo na dva a půl tisíce adres. Se všemi těmito lidmi P. Kubíček komunikoval (bez počítače), takže korespondenci a telefonáty
často vyřizoval do pozdních nočních hodin. Poté, co autorka tyto lidi oslovila, se
někteří rozhodli podělit o své vzpomínky a svědectví, zapůjčili fotografie i autentické dopisy. Na konci knihy je seznam všech, kteří dovolili zveřejnit své jméno, mnozí
však zůstali v anonymitě. Fragmenty autentických odpovědí P. Kubíčka na jejich
dopisy pak doplňují mnohé stránky knihy. Lidé si navzájem vyměňovali jeho adresu
a telefon a obraceli se na něj s prosbou o pomoc duchovní i lékařskou. Mládež i dospělí za ním jezdili z celé republiky i ze Slovenska. Jeho fary zůstávaly vždy otevřené
a vždy zde bylo připraveno něco k jídlu, nebo alespoň čaj na zahřátí. On sám však žil
a jedl velmi skromně: podle vzpomínek autorky dokázal pracovat celý den v nemocnici, hospici nebo ve věznici se dvěma suchými rohlíky v kapse. Způsob jeho života
lze připodobnit ke sv. Janu Vianneyovi. Odpověď „to nejde“ u něho neexistovala,
netrpěl ji ani u ostatních a netoleroval žádnou lenost. Jen při svém šestiletém působení na Frýdlantsku stačil s pomocí mládeže (často i nezletilé) opravit osm naprosto zdevastovaných kostelů. Jedním z nich je kostel v Dětřichově, kde mu byla nedávno odhalena pamětní deska. Při opravách kostelů docházelo často až k velmi
riskantním situacím. Po brigádách pořádal večer pro účastníky duchovní cvičení,
takže o pomocníky neměl nouzi. P. Kubíček působil v několika krajích republiky,
často se stěhoval.
Svou smrt P. Kubíček předvídal. V roce 2002 se jeho na faru přistěhoval pastorační asistent a začal kolem sebe shromažďovat bezprizorní děti z okolí, ale na
jejich výchovu se svými malými zkušenostmi nestačil. „Dětičky“ si udělaly z útulné
fary nevlídný domov a likvidovali vše na uvnitř i v zahradě. Asistent se po roce odstěhoval, ale klid se na faru již nevrátil. P. Kubíček po vyřízení nutné korespon07

dence raději faru opouštěl a odjížděl do nemocnice, hospice nebo do věznice v Litoměřicích, aby měl alespoň chvíli klid. Policie proti nezletilým nechtěla zakročit.
11. září 2004 v noci se P. Kubíček stal obětí brutální vraždy, kterou spáchali dva
z těchto mladých lidí. To vše bez jediného volání o pomoc, aby neohrozil starou paní, která na faře přespávala. Hned po této mučednické smrti se k němu mnozí, kteří
ho znali, začali obracet o přímluvu v nebesích.
Od stejné autorky jsme do knihovny zařadili ještě drobné brožurky o tom, jak
využívá Boží slovo v každodenních situacích: v tramvaji, na ulici, v domácnosti
apod. Jedna nese název Bůh mezi hrnci, není však jen pro ženy v domácnosti, a druhá Máme proč se radovat.
Pro děti je též k dispozici kniha Milý papeži Františku s dopisy dětí papeži
a jeho odpověďmi na ně. Pro mládež jsou v knihovně též knihy P. Jana Balíka Máš
na víc a Objevit tajemství růžence, druhá jmenovaná kniha pomůže však i dospělým lépe pochopit tajemství této staré modlitby. P. Jan Balík se věnuje pastoraci
mládeže, pro kterou napsal řadu dalších titulů.
Milena Pfaifrová

„Dala jsem na mši,...
…přijďte na mši!“ Dodnes se mi tato babiččina slova vybavují, obvykle ve chvílích
vzpomínek na zesnulé blízké. Vyrůstal jsem s praxí předků formovaným vědomím,
že za naše - a někdy i cizí - mrtvé se modlíme a „necháváme za ně sloužit mše“.
K tomuto „co“ se postupně přidalo „jak a proč“.
Křesťané nemohou dělat nic vznešenějšího, než slavit liturgii, tedy vědomě
a přímo oslavovat Boha. Tím samozřejmě není řečeno, že nemají dělat nic jiného.
Spíše má každá lidská činnost k liturgii směřovat a z ní čerpat. Co čerpat? Liturgie je
obousměrný proces: od nás k Bohu stoupají modlitby, oběti a chvály, od Boha
k nám přicházejí potřebné milosti – dobra nezasloužená, leč nezbytná pro zdárné
dovršení naší pozemské pouti. Podmínkou získání milostí je vnitřní dispozice
a úmysl, tedy že dotyčný není v těžkém hříchu (u svátosti křtu ani to není překážkou ) a že vědomě chce.
Je-li liturgie vrcholem činnosti církve, pak slavení eucharistie je vrcholem
liturgie. Jednoduše řečeno proto, že v eucharistii se na rozdíl od ostatních svátostí
Kristus s věřícím nesetkává „pouze“ v posvěcující síle svátostného znamení, ale sám
osobně. Slavení mše svaté je tak tím největším a nejúčinnějším, co vůbec můžeme
zde na zemi konat. A proto také, vyjádřeno poněkud obchodnicky, přináší největší
užitek. Každá mše svatá je slavena za církev a všechny lidi, za živé i za mrtvé (srov.
eucharistické modlitby) a ještě zbývá dost mešních dober, které může kněz slavící
mši určit na jakýkoli dobrý účel. A proto za ním přicházejí věřící i nevěřící a žádají,
zda by dobra dané mše nemohl určit na jejich konkrétní úmysl - mešní intenci (tím
nemusí být jen prosba za zemřelé). Kněží, pokud mohou, obvykle vyhoví.
Je osvědčenou tradicí při této příležitosti předat knězi určitou finanční částku, říká se jí mešní stipendium. Mešní stipendium je darem určeným osobně knězi
a představuje příspěvek na jeho život a kněžskou činnost. Kodex kanonického práva, základní právní předpis církve, věnuje otázce mešních stipendií 14 z celkových
1752 kánonů. To naznačuje, o jak citlivou záležitost se jedná.
Z kodexu se mimo jiné dovíme, že nesmí jít ani o zdání obchodu či spekulace,
neboli že mši si nikdo (ani babička ) nezaplatí. Kněz nemá povinnost slavit mši
svatou na úmysl, na který nepřijal mešní stipendium. Pokud však stipendium, jakkoli nepatrné, přijme, je ve svědomí vázán mši s danou intencí slavit. Za mešní
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stipendium při tom nelze považovat, pokud někdo dá při příležitosti slavení mše dar
na kostel. Naturální podoba mešního stipendia zůstává dosud otevřenou otázkou.
Intenční a stipendijní praxe se v jednotlivých diecézích liší. Biskupové mohou
stanovit různá pravidla a omezení. V královéhradecké diecézi například platí pravidlo dovolující knězi, aby si ponechal i případné druhé a třetí mešní stipendium
z téhož dne, například na uhrazení nákladů spojených s užíváním vlastního auta pro
služební účely. Někde bývají určeny minimální částky nejen pro mešní stipendia, ale
také pro udělování dalších svátostí, říká se jim štólové poplatky. Častou otázkou
bývá velikost přiměřené částky. Soudě podle praxe z různých farností a poutních
míst se u nás obvyklá částka pohybuje kolem 150 korun.
„Dávat slavit mše“ na konkrétní osobní úmysly je staletími osvědčená praxe,
užitečná nejen živým i zemřelým příjemcům nabízených užitků, ale neméně také
samotným zadavatelům, zvláště pokud se slavení dané mše aktivně zúčastní. Žádoucí je přistoupit ke svatému přijímání, v případě potřeby po předchozí svaté zpovědi.
Lze se také zapojit do služby lektorů, nebo v průvodu přinášet dary. V takovém případě se „dát na mši“ stává i pro žadatele velice účinným nástrojem duchovního
růstu spojujícím v sobě tři základní prvky, totiž modlitbu, půst a almužnu.
PS: Obvykle jsme šli.

P. Pavel Tobek

V kutnohorské farnosti je možné zadat intenci pro mši svatou na rok 2018 v sakristii kostela sv. Jakuba nebo ve farní kanceláři.

Společenství v našich farnostech
Přinášíme stručné představení dalších dvou společenství fungujících v naší farnosti. Obě jsou otevřena nově příchozím, pokud vás některé z nich osloví a rádi
byste se do něj zapojili, neváhejte využít uvedené kontakty na zástupce.
Společenství seniorů
Pán Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ V duchu tohoto zaslíbení se scházíme, obohaceni přítomností pana kaplana, abychom více a lépe
poznávali svůj život s Bohem.
Setkáváme se jednou za měsíc, ve středu, na arciděkanství. Po skončení programu odcházíme do kostela
na modlitbu růžence a na mši svatou.
Proč je pro nás důležité společenství?
Společenství je pro nás důležité zvláště proto, že
ve starším věku máme již méně kontaktů s lidmi. Navíc
zde máme možnost si vyslechnout vždycky velmi hodnotnou přednášku pana kaplana. Můžeme si dokonce
přát, co bychom chtěli slyšet, navrhnout téma. Máme
možnost si při tom s knězem promluvit o všem, co nás zajímá, co nás tíží, kde potřebujeme nějaké vysvětlení.
Co nám přináší být součástí tohoto společenství?
Můžeme si zde pomáhat radou, povzbuzením i modlitbou v nemoci a problémech stáří. U některých z nás je toto setkání
Kontakt:
přímo vítaným osvěžením v naší osamělosti.
Marie Cvešprová
tel.: 739 156 358
e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz

Jiřina Urbanová a manželé Klocovi
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Hnutí focolare – Dílo Mariino
Naše společenství vychází ze spirituality Díla Mariina – hnutí focolare (vzniklo
v Itálii v roce 1943). V Kutné Hoře se scházíme více než třicet let. Za celou tu dobu
prošlo společenstvím mnoho lidí. V současné době jsou v Kutné Hoře dvě skupiny,
scházíme se jednou měsíčně v našich domovech.
Inspirací pro náš duchovní i praktický život křesťana je tzv. Slovo života - věta
z liturgických textů konkrétního měsíce s komentářem, který psala zakladatelka
hnutí Chiara Lubichová (1920 – 2008) a nyní píšou její následovníci. Smyslem je
uvádět do praxe slova evangelia a žít podle nich
Kontakty:
tam, kde se zrovna nacházíme. Ve škole, v práci,
Hlavinkovi
doma na mateřské, ve farnosti, ve veřejném životě
tel.: 731 604 147
atp. Hnutí focolare, které vzešlo z katolické církve,
e-mail: zdehlav@seznam.cz
je rozšířeno po celém světě, také se mu říká hnutí
Jandejskovi
pro jednotu, protože se snaží naplňovat Ježíšova
tel.: 605 559 661
slova „aby všichni byli jedno“ (Jan 17,21) a rozvíjí
e-mail: vjandejsek@seznam.cz
dialog jak uvnitř katolické církve, tak s jinými křesMalíkovi
ťany a rovněž i jinými náboženstvími.
tel.: 724 932 555
Život Díla Marina – hnutí focolare je velmi
e-mail: malikf@centrum.cz
pestrý a rozšířený a není možné ve stručnosti představit vše. Pokud by někoho hlouběji zajímala tato spiritualita, je možné se obrátit
na uvedené kontakty nebo si otevřít stránky www.focolare.cz. Společenství v naší
farnosti je otevřené přijmout všechny, kteří budou mít zájem přijít mezi nás.
Proč je pro nás důležité společenství?
Chceme se povzbuzovat ve víře a žít v jednotě a v lásce s ostatními. Hnutí se
snaží především o dialog v katolické církvi a také o dialog ekumenický.
Proč jsme si vybrali právě toto konkrétní společenství?
Někteří jsme se s hnutím focolare seznámili už v 80. letech a od té doby stále
poznáváme, že nám myšlenky jeho zakladatelky Chiary Lubichové pomáhaly
v našem životě, v manželství, v rodině i ve farnosti. Mnoho z nás se proto angažuje
i ve farních aktivitách a v politickém životě.
Co nám přináší být součástí tohoto společenství?
Přináší nám jednotu, vzájemnou lásku, pomoc a sdílení. Společně se modlíme
a snažíme se vytvářet mezi sebou atmosféru „rodinného krbu“. „Focolare“ totiž
v překladu znamená „napodobovat oheň rodinného krbu“. Hnutí také bývá nazýváno Dílo Mariino, což nejlépe vystihuje spiritualitu směřování skrze Marii k Ježíši.
Zdena Hlavinková

Četba Nového zákona
Stručně představujeme knihy Písma, se kterými se setkáváme v cyklu četby Nového
zákona započatém v postní době. Před námi jsou poslední dvě, Evangelium a Zjevení Janovo.
Janovo evangelium
 autorem je podle tradice Jan, syn Zebedeův, jeden ze Dvanácti
 analýza textu nasvědčuje autorství někoho, kdo si byl vědom, že předává tradici
učedníka, kterého Ježíš miloval
 i eventuální redaktor patřil k janovské škole
 místem sepsání je podle tradice Efes, někteří badatelé uvažují o Sýrii; pravděpodobně vznikalo na etapy, které od sebe dělily určité časové odstupy, na různých
místech a za různých okolností
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 ze všech evangelií vznikalo nejdéle: od roku 28 – 30 až do konce 1. století
 od ostatních (synoptických) evangelií se v mnohém odlišuje, nejvýrazněji důrazem na Ježíšovo božství: zatímco synoptici představují Ježíše jako toho, kdo je
pověřen Bohem, má poslání Mesiáše a proroka, Jan o něm hovoří především
jako o Bohu, který sestoupil na zem, vzal na sebe lidskou podobu a stále dokazuje svou božskou autoritu a moc
 vybrané citáty:
 Já a Otec jsme jedno. (J 10,30)
 Můj Pán a můj Bůh! (J 20,28)
Zjevení apoštola Jana
 tradice autora ztotožňuje s pisatelem Janova evangelia
 odborná literatura si autorstvím není jistá a používá označení Jan Teolog nebo
Jan z Patmu
 napsáno pravděpodobně v období vlády císaře Domitiana (81 – 96), kdy došlo
k největšímu pronásledování křesťanů
 místem sepsání je ostrov Patmos
 adresováno sedmi církvím v Asii, které měly k Janovi zvláštní vztah, neboť byly
svěřeny jeho pastýřské péči; skrze tyto církve však Janovo Zjevení patří celé
církvi
 cílem bylo varovat křesťanské obce před
hrozícími nebezpečími a posílit a povzbudit je v úzkostech a utrpeních, která jim
jejich vyznání přinášelo
 celá kniha je zjevením Ježíše Krista
(viz Zj 1,1), prorockým odhalením jeho
tajemné přítomnosti v církvi
 obrazy a tituly, které jsou Kristu
přisouzeny, ukazují vrcholnou úroveň
christologie, která má v rámci Nového
zákona obdoby snad jen v Janově evangeliu
 nastiňuje symbolický obraz celých dějin
spásy, od minulosti přes přítomnost až
k jejich završení v budoucnosti
 poselství Janova Zjevení se dá shrnout
takto: Bůh v církvi přivádí k naplnění
dílo spásy připravené a předpověděné
proroky, toto naplnění se děje ve dvou
etapách – první představuje příchod Kristova království na svět (mesiánskocírkevní spása), druhá se uskuteční, až Bůh definitivně zničí všechny nepřátele a
učiní „nová nebesa a novou zemi“ (eschatologická spása)
 vybrané citáty:
 Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. (Zj 7,17)
 On sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. (Zj 21,3-4)
připravil Jaroslav Bouška, redakčně upraveno
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Pastorační rada farnosti
Jednání pastorační rady se uskutečnilo 14. listopadu na arciděkanství. Na žádost
P. Jana Uhlíře řídil jednání místopředseda rady, Karel Macek. Prvními body programu byly informace o nejbližších akcích a jejich doladění (prezentace nové knihy
o zvonu, duchovní obnova a večer chval, svátek sv. Barbory, Mikuláš, roráty, změny
bohoslužeb – podrobnosti o všech najdete v sekci Aktuality a pozvánky tohoto vydání Zpravodaje).
Dívčí sbor vedený Marií Štorkovou letos slaví pětadvacáté výročí, hledal se
vhodný způsob, jak tuto událost připomenout a paní Štorkové poděkovat, i s ohledem na technickou náročnost plného kostela při dětské půlnoční. Během Vánoc
bude možnost přispět na Azylový dům v Hamrech u Hlinska (viz str. 5), informace
byla zaslána i do místního tisku. Návštěvníkům půlnoční bohoslužby farnost připraví drobný dárek. Hovořilo se o návrhu nechat na Štědrý den prázdné jesličky v kostele sv. Jakuba a Jezulátko do nich přinést až při dětské mši svaté. S ohledem na
odpolední návštěvníky kostela bylo rozhodnuto tento krok zatím neuskutečnit.
Další plány nás zavedly už do nového roku. Bohoslužba za dobrovolníky ve
farnosti se bude konat 9. ledna, pohoštění po ní bude připraveno externě. Pastorační rada doporučila P. Uhlíři, aby dobrovolníkům napsal osobní dopisy, ale nenakupoval dárky, ale použil vyhrazené finance právě na společné občerstvení. Dále jsou
v plánu Manželské večery (viz str. 6).
Krátce se hodnotilo zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a zavedení
celodenních adorací. Rada doporučuje obojí zachovat a zhodnotit případně za delší
dobu.
P. Uhlíř plánuje ve spolupráci s čerstvě vysvěcenými kněžími v Kutné Hoře
uspořádat setkání ministrantů, kteří se účastnili diecézních setkání v době, kdy měl
na starosti jejich pastoraci. Tato událost (proběhla by v dubnu 2018) by mohla být
rozšířena i pro ty, kteří při těchto minulých setkáních pomáhali s programem
a zajištěním, a mohla by se pojmout jako společná modlitba za nová kněžská povolání. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o specifickou akci, do jejíž přípravy
a organizace by se museli zapojit dobrovolníci z naší farnosti. Pastorační rada tuto
aktivitu podpořila.
V závěru jednání zazněly informace o dění v charitě (chystaná Tříkrálová
sbírka, proběhlá Národní potravinová sbírka, Svatomartinský průvod, nabídka adventních věnců a chystaný 4. společný ples kutnohorských neziskovek; charitě již
patří žlutá budova u voršilského kláštera, nyní se připravuje realizace projektu jejího využití), církevní mateřské školce (realizuje cyklus besed s rodiči na téma uvolněného rodičovství, do budoucna se uvažuje o rozšíření školky na dvě třídy).
Příští jednání pastorační rady se bude konat 30. ledna v 18:30.
-red-

Církevní mateřská škola sv. Jakuba
Podzimní období se ve školce nese ve znamení tématu Hurá, už je podzim! Tuto
roční dobu jsme poznávali všemi smysli. Do školky přišla lektorka sdružení Pod horami s programem zaměřeným na poznávání zahrady na podzim, povídali jsme si
o listech a plodech, zahráli jsme si různé hry a naučili se nové básničky o podzimu.
Na podzim děkujeme za úrodu ovoce a zeleniny. Ve školce jsme si užili jablíčkování, když jsme si upekli štrůdl, a také dýňování, když jsme zdobili dýně, které
jsme přivezli z výletu: Na konci října jsme se společně s dětmi z malínské školky
vypravili autobusem do Nové Vsi u Leštiny, na statek U Pipků. Ačkoli počasí nám
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příliš nepřálo, překvapily nás tisíce
dýní a desítky balíků slámy, které děti
musely všechny prozkoumat. Dýně
byly rozložené na zemi do bludišť
i navršené do pyramid. Děti si Dýňový
svět náramně užily, největší úspěch
mělo asi slámoviště, ve kterém přelézaly z jednoho balíku slámy na druhý,
skákaly a klouzaly se po slámě, testovaly slámový tunel a vyřádily se ve
slámovém bazénu. Děti si mohly zahrát dýňovou dámu a vyzkoušely si
postavit různé stavby z dýní. Ve stodole jsme si prohlédli dýně různých druhů a velikostí a nakonec jsme si odnesli velikou dýni, kterou jsme si ve školce
vydlabali a ozdobili.
Na začátek listopadu připadá
slavnost Všech svatých a Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. I tyto dva
dny máme zařazeny ve školním vzdělávacím programu a s ohledem na věk
dětí se o nich bavíme. Letos jsme naplánovali vycházku na hřbitov ke kostelu Nejsvětější Trojice. Děti ve školce
ozdobily skleněné svícny. Protože hřbitov je poměrně daleko od školky, požádali
jsme o pomoc studenty ze Střední pedagogické školy v Čáslavi. Na cestu se s námi
vydalo pět studentů. Díky nim jsme cestu dobře zvládli (zejména tu zpáteční).
U hřbitova na nás čekal pan farář. Děti si vybraly jeden hrob, na kterém jsme zapálili svíčku a ozdobili jej dětským svícnem.
Svátkem svatého Martina ve školce začíná období, ve kterém si pomocí příběhů uvědomujeme, jak je důležité umět se rozdělit s druhými. Ve školce jsme postavili s dětmi město, vyprávěli si příběh o svatém Martinovi a nakonec jsme obdarovali
kamaráda. Nezapomněli jsme upéci svatomartinské rohlíčky, kterými jsme obdarovali naše rodiče a sourozence.
Na konci listopadu připravujeme s rodiči adventní dílnu, při které budeme
i s dětmi vyrábět věnce. Na první adventní neděli si je budete moci koupit při nedělní bohoslužbě v kostele sv. Jakuba. Za výtěžek z prodeje věnců nakoupíme dárky
pro děti ve školce.
Na svátek sv. Lucie, 13. prosince, vás zveme k modlitbě za školku, rodiče
a děti. Bude se konat od 20:30 ve školce.
Barbora Křivohlavá

Církevní gymnázium v Kutné Hoře
V přípravném týdnu školního roku 2017/18 se kromě vlastních příprav nového roku uskutečnila duchovní obnova pro zaměstnance školy, kterou vedl spirituál školy
P. Pavel Tobek. Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září v kostele sv. Jakuba. Mši svatou celebroval ředitel diecézní kurie Biskupství královéhradeckého
R. D. Zdeněk Novák.
Hned následujícího dne vyrazila prima na třídenní seznamovací kurz do Jeníkova u Hlinska.
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Jako každoročně se v rámci dnů Evropského dědictví brány voršilského kláštera otevřely veřejnosti, příležitosti zhlédnout barokní stavbu využilo 9. září 123 návštěvníků, které provedli učitelé i studenti školy. Součástí oslav svátku sv. Ludmily,
patronky církevních škol, byla celoškolní sportovně-historická soutěžní hra
s názvem Kmeny, ve které se propojila dvě témata, která vyhlásilo UNESCO pro
školní rok 2017/18, a to Rozvoj sportovních dovedností a Významné roky
s osmičkou v českých dějinách. Tato akce se uskutečnila 19. září. Tématem uplynulého roku, které vyhlásilo UNESCO, byl Trvale udržitelný cestovní ruch, úskalí turismu a přínosy vzájemného poznávání. Na programu setkání zástupců přidružených škol UNESCO 25. a 26. září v Kroměříži se mimo jiné hovořilo o aplikaci tohoto tématu ve výuce v jednotlivých školách.
Také v letošním roce se studenti septimy podíleli na organizaci sbírky pro
nevidomé Světluška, pořadatelem je Nadační fond Českého rozhlasu.
Ve dnech 13. – 17. září se konal pravidelný poznávací zájezd do Londýna, kterého se zúčastnila většina studentů kvinty. Měli možnost se seznámit s historií tohoto města a poznat i jeho současnou tvář.
Studenti septimy navštívili 10. října výstavu Fenomén Masaryk, která je instalována v bývalých prostorách Federálního shromáždění v Praze u příležitosti
80. výročí Masarykova úmrtí. Součástí výstavy byla přednáška, ve které historik
Michal Stehlík představil osobnost prezidenta T. G. Masaryka v málo známých souvislostech.
Již počtvrté se studenti gymnázia účastnili studentských voleb, tentokrát se
jednalo o volby parlamentní. Volit mohli studenti od 15 let výše. Organizátorem akce je společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách.
Ve středu 18. října se konala školní mše svatá, kterou tentokrát celebroval
arciděkan P. Jan Uhlíř. Poté požehnal dvě nové učebny a kabinet, o které se škola
v tomto roce rozšířila. Téhož dne zavítal do školy bývalý kancléř prezidenta Václava
Havla, bývalý ministr zahraničí a nyní poslanec Karel Schwarzenberg. Jeho přednáška byla na téma Česká republika a její postavení v Evropské unii a určena byla
pro tři nejvyšší ročníky gymnázia. Studenti potom kladli hostu otázky, které se týkaly politiky, problémů migrace a náboženství, životního prostředí i osobních hodnot
moderního člověka.
V podzimních dnech září a října se uskutečnilo několik exkurzí a vzdělávacích
akcí, např. návštěva Planetária v Hradci Králové (sekunda a kvinta), Archeoskanzenu ve Všestarech (prima) nebo automobilky TPCA v Kolíně (oktáva).
Na 1. listopadu připravili studenti septimy Den pro oktávu, letos to byl již
šestý ročník, který i tentokrát finančně podpoří maturitní ples. Jednalo se o dvouhodinový program složený z interaktivní hudební soutěže, kouzelnického představení, parodického videa, recitace a zpěvu. S největším ohlasem se setkala talk show
Pokec s učiteli, v níž byli učitelé představeni z jiného úhlu pohledu, než je studenti
znají.
V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé byla v klášterním kostele sloužena mše svatá. V přízemí školy bylo připraveno pietní místo, kde mohli studenti zavzpomínat na své již zemřelé blízké.
Ve dnech 3. a 4. listopadu se v prostorách gymnázia konalo zasedání Evropského parlamentu mládeže. EPM v ČR je neziskovou organizací, která se snaží skrze
pořádání zasedání a vzdělávacích akcí v angličtině poskytnout českým středoškolským studentům prostor k seberozvoji nejen v cizím jazyce, ale i ve schopnostech
argumentace a debatování. EPM v ČR je jednou ze sesterských organizací progra14

mu European Youth Parliament, který sdružuje okolo 40 zemí z celé Evropy. V naší
škole se uskutečnila Regionální výběrová konference této organizace, které se zúčastnili i čtyři studenti z našeho gymnázia.
Návštěva představení English theatre v Praze byla naplánována na 7. listopad
pro studenty sexty a septimy.
Církevní gymnázium se v říjnu 2016 přihlásilo do výzvy IROP č. 33 – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol. Předložili jsme projekt na vybavení učeben fyziky, chemie a laboratoře s názvem Moderní odborné učebny
v barokním klášteře. Projekt byl v srpnu 2017 schválen k financování a v říjnu započaly práce. Jejich dokončení je plánováno na jaro 2018.
Stanislava Lisková

Oblastní charita Kutná Hora
Poděkování
-- roku poděkoval všem, kteří naší organizaci jakkoliv pomáhají
Rád bych v závěru
a podporují ji. Zvlášť pak lidem, kteří se za nás pravidelně modlí v soukromí či při
pravidelných setkáních na první pondělky u Matky Boží. Všichni tito lidé svým srdcem svěřují naše problémy do nejpovolanějších rukou. Tuto pomoc si někdy ani
příliš neuvědomujeme, ale když se v čase adventu zastavíme, cítíme, jak je významná.
Robert Otruba
Hledají se lidé dobří!
-- by mohli v poledním čase číst pohádky dětem v mateřHledáme dobrovolníky, kteří
ské školce. Vítáni by také byli dobrovolníci v charitním šatníku, nízkoprahovém
centru, domově seniorů a v nemocnici na oddělení LDN. Na věku nezáleží, zapojit
se může každý podle svých zájmů a časových možností, jde pouze o chuť být užitečný. Jedná se o dobrovolnou práci, tedy o práci bez nároku na finanční odměnu. Bližší
informace
poskytne
koordinátorka
dobrovolníků
Eva
Malovcová
(tel.: 733 755 972, e-mail: ochkhdobrcentrum@outlook.cz). Těšíme se na vás!
Eva Malovcová
Národní potravinová sbírka 2017
-Ve spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina
se Oblastní charita Kutná Hora
účastnila v sobotu 11. listopadu Národní potravinové sbírky. V Kutné Hoře sbírka
proběhla v Bille, v Čáslavi v Kauflandu.
V Kutné Hoře darovali dárci 826 kg potravin a 44 kg drogistického zboží. Na
sbírce se podílelo 16 dobrovolníků. V Čáslavi darovali 882 kg potravin a 55 kg drogistického zboží. Na sbírce se zde podílelo 11 dobrovolníků. Dárci všech věkových
kategorií od malých dětí s maminkami až po seniory přicházeli po celý den, aby darovali alespoň maličkost. Přišlo i několik klientů,
kteří byli v minulosti sami v těžké situaci a využili
potravinové pomoci - nyní se stali drobnými dárci.
Darované potraviny a drogerie pomohou
lidem v nouzi přímo v našem regionu. Děkujeme
všem dárcům, vstřícným zaměstnancům supermarketů Billa a Kaufland i všem dobrovolníkům
za dary a veškerou pomoc!
Pavlína Licková
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Tříkrálová sbírka 2018
Milí přátelé, příznivci a dárci, děkujeme vám za pomoc a podporu při Tříkrálové
sbírce 2017, za štědré dary i vlídné přijetí našich koledníků. Díky vám se v naší oblasti podařilo na pomoc lidem v nouzi vybrat částku 617 295 Kč. Z výtěžku sbírky
2017 jsme díky vám mohli dokončit stavební úpravy Střediska Na Sioně, které pomáhá rodinám dětí se zdravotním handicapem a dalšími specifickými potřebami,
a podpořit dobrovolnickou činnost v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb,
kam naši dobrovolníci docházejí, aby vyplnili a zpříjemnili volný čas pacientům
a obyvatelům zařízení.
Z Dobrovolnického centra vám přinášíme tento příběh, který zapsala Marie
Macková:
Jeden dobrý skutek razí cestu druhému. Sn ad nik de jinde jsem
tolik nepocítila skutečné naplnění těchto slov Vincenta z Pauly, jako při práci
v Dobrovolnickém centru kutnohorské oblastní charity. Vždyť za poslední rok projevilo tolik mladých lidí opravdovou touhu pomáhat a přiblížit se lidskému trápení
či stáří přímo v nemocnici v Kutné Hoře a Čáslavi! Až mi dělalo starosti, jestli to
zvládneme, protože jejich zapojení vyžaduje dobrou přípravu a komunikaci mezi
dobrovolníkem, nemocnicí a pacientem. O to větší radost jsem měla z toho, že můžeme využít peníze z Tříkrálové sbírky na posílení kapacity našeho centra.
Mnohé vypovídají i výsledky průzkumu mezi středoškolačkami, které se do
našeho dobrovolnického projektu zapojily. Osm z deseti oceňuje školení, supervizi
a doprovázení v průběhu služby a volá po dalším zaškolení. Na otázku: „Co vám
činnost dala/vzala?“, nikdo neodpověděl, že by mu činnost něco vzala. A co jim
dala? Zkušenost, úctu ke stáří, uvědomění si, že vztahy v rodině je třeba budovat
celý život. Schopnost vážit si toho, co mám. Radost z možnosti zpříjemnit chvilku
v tak těžkém prostředí, uspokojení z možnosti pomáhat. Z deseti šest už má prodlouženou smlouvu na další období. A přicházejí další.
Je příhodné, že můžeme
zkvalitňovat dobrovolnickou práci
a rozšiřovat kapacitu, právě i díky
Tříkrálové sbírce. Na ní mají lví
podíl zase dobrovolníci. A tak pořád dokola. Znovu a znovu se naplňuje to, co je napsáno v úvodu.
A aby moje povídání bylo konkrétní, přidávám příběh, kterého jsem
měla čest být svědkem.
Nedávno jsem doprovodila
jednu ze studentek na šestilůžkový
pokoj, který jsem znala a měla
jsem za to, že si zdejší pacientky
rády povídají. Naše dobrovolnice
byla veselá, extrovertní, z dobře
situované rodiny, takže měla
spoustu zážitků z cest, i exotických.
Ve dveřích pokoje jsem však strnula, na šesti postelích leželo šest
apatických žen. Některé koukaly do
stropu, jiné možná spaly nebo spáJedna ze studentek-dobrovolnic na vycházce s pacientkou nek předstíraly. No, nazdar, co
z LDN (foto: Jakub Žák)
s tím? Jdu opatrně k pacientce,

která byla vždy ochotná k řeči a byla mým „styčným důstojníkem“. „Dneska to
stojí za houby,“ povídá mi. „Máte tu nějakou ponorku,“ já na to opatrně. Mlčky
přikývla. Není divu. Šest žen, šest trampot, každá jiná, žádná nemůže ani na chvíli
sama odejít. „Víte co,“ povídám na celý pokoj, „nechám vám tady tuhle slečnu
a ona si s vámi bude chvíli povídat.“ Dobrovolnici šeptám do ouška, aby přišla,
když to nepůjde. A ona? Nese židli z chodby, usazuje se tak, aby na ni všechny stařenky viděly, ačkoliv moc nekoukají. Zvučným hlasem mi říká: „Prosím, přijďte
pro mě za hodinu, já když vyprávím, nevím, kdy přestat.“ Tiše zavírám dveře
a odcházím za svými pacienty. Hodina utekla jako voda a já jdu svoji dobrovolnici
vyzvednout. Ve dveřích pokoje jsem opět strnula. Na šesti postelích sedí šest krásných babiček, dvanáct veselých očí kouká na půvabnou vypravěčku. Po chvíli se
dobereme konce vyprávění o tom, jak chutná suši, a loučíme se. Je tu krásně, překrásně.
Komu vlastně dobrovolníci nejvíc pomáhají? Pacientům? Sobě? Personálu,
kterému se lépe pracuje na pokojích, kde je krásně překrásně? Nám, koordinátorům, kteří jdou obohacení ze své služby? Všechny odpovědi jsou možné. Moje studentka se rozloučila, odešla z pokoje, odešla k maturitě, na vysokou školu. Přijdou
další. My je připravíme, povzbudíme a dovedeme do pokojů… A tak pořád dokola.
Více informací o dobrovolnictví a našich dalších službách, které v regionu
poskytujeme širokému spektru obyvatel, naleznete na www.kh.charita.cz.
Tímto bychom vás chtěli pozvat k účasti na Tříkrálové sbírce 2018, která
v Kutné Hoře proběhne v sobotu 6. ledna. Z výtěžku této sbírky bychom chtěli
podpořit aktivity pro rodiny s dětmi Rodinného centra Kopretina a center Maják
a Domek, přispět na nákup automobilů pro naše terénní služby (ranou péči Střediska Na Sioně, která jezdí po celém Středočeském kraji, a charitní pečovatelskou službu) a opět podpořit práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Děkujeme vám předem za vaši pomoc!
Eva Malovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Ples neziskovek opět podpoří Sklenářův dolík
V roce 2015 se spojilo několik kutnohorských neziskových organizací při obnově
místa nazývaného Sklenářův dolík. „Tato myšlenka vznikla na našem prvním plese.
Území „nikoho“ plné odpadků, neprostupného křoví a kopřiv jsme postupně vyčistili, vysekali, zpevnili jsme cesty, zaseli
trávníky, instalovali lavičky, informační tabule... Sklenářův dolík se tak stal
místem, kam si mohou vyjít lidé na
vycházku, odpočinout si,“ říká zástupce skautů. V červnu tohoto roku dolík
ožil při pořádání Sklenářova dne, kam přišlo odhadem 500 lidí, převážně rodičů
s dětmi, aby si zasoutěžili, setkali se s přáteli, popovídali si. Proto chceme i nadále
Sklenářův dolík udržovat a dále oživovat, chceme, aby zde lidem bylo dobře a rádi
sem
chodili.
K tomu by mohl přispět i 4. ples neziskových organizací, který společně pořádáme v sobotu 10. února 2018 ve 20:00 v Kulturním domě Lorec. Zahr aje kapela Tady&Odjinud, vstupné již tradičně zahrnuje i občerstvení. Připraveny
budou různé aktivity, soutěže, půlnoční překvapení pana Sklenáře i bohatá tombola.
Předchozí ročníky se návštěvníkům velmi líbily, tak přijďte mezi nás – užít si zábavu
a podpořit Sklenářův dolík . Těšíme se na vás.
zástupci organizací Skaut Kutná Hora, Denemark, KHnet.info,
Oblastní charita Kutná Hora, Rytmus Střední Čechy, Kaňkovské sedlo 17

Vzpomínky na Marii Maříkovou
V neděli 12. listopadu se ukončila dlouhá pozemská pouť výrazné osobnosti našeho
farního společenství. Touto vzpomínkou bych chtěla vyjádřit vděčnost za vše, co pro
nás udělala, a za to, že jsme mohli pobývat v její blízkosti. První příležitostí se s ní
a jejím bratrem, P. Maříkem, setkávat bylo vyučování náboženství, na které k nim
domů docházela skupinka dětí. Bývalo to odpoledne, po dni prosezeném ve školních
lavicích, v domácím prostředí, kde nebylo třeba se obávat poznámky nebo pětky.
Bývala jsem u toho a obdivovala úžasnou trpělivost a toleranci, se kterou snášeli
neposednost a rozvernost dětí, to vše s jediným cílem, vštípit jim vděčnost a lásku
k Bohu. Pak jsme se setkávaly na modlitbách matek – ač nebyla fyzickou matkou,
měla jistě mnoho duchovních synů a dcer, za které se horlivě a s velkou důvěrou
přimlouvala.
Vyvrcholením její katecheze, už ne tolik pro děti, ale například pro mě osobně, byla závěrečná část jejího života v nemocnici, kdy byla nucena snášet spoustu
nepříjemností souvisejících s jejím zdravotním stavem. Tehdy jsem se mohla přesvědčit, že její vděčnost, důvěra a láska k Bohu byla opravdová a vytrvala přes
všechny útrapy a fyzická omezení. Musíme Bohu důvěřovat, být Bohu vděčni, to
říkala i ve chvílích, kdy už nebyla schopna se sama ani posadit. Její setkání s Kristem v eucharistii, kterému jsem byla v nemocnici přítomna, se pro mne stalo hlubokým duchovním zážitkem a inspirací.
Bude nám chybět, ale těšíme se myšlenkou, že se již raduje s Bohem a bude se
za nás přimlouvat, jako to dělala už za svého pozemského života.
Marie Otradovcová
Nevím, v kterém roce přesně to bylo, řekněme krátce po roce 2000. Kutnohorskou
charitu navštívil otec biskup Moras z indické diecéze Belgaum. Přijel na návštěvu
v doprovodu několika lidí z Indie a z Diecézní charity v Hradci Králové, aby se setkal
s adoptivními rodiči indických dětí. Tlumočení mezi námi používanou češtinou
a našimi hosty používanou angličtinou se ujal jeden z mladých lidí z české strany
doprovodu.
Vše probíhalo hladce, dopoledne jsme prohlédli celou řadu památek, dokonce
nám byl umožněn vstup na ochozy chrámu sv. Barbory. Pan biskup si tuto výsadu
zcela zjevně neuvědomoval, protože zasněně hleděl na lesík Na Rovinách a obdivoval jejich zeleň, neboť Indie je hnědá. Alespoň tak se mi podařilo porozumět výkřiku: „How green!“ A odpovědi na můj udivený pohled: „India is brown.“
Odpoledne proběhlo v původním Majáku plánované setkání. Přišli i Maříkovi, protože měli „své“ dítě v Indii. Kolega tlumočník řekl několik úvodních vět oběma jazyky a dal prostor besedě. Někdo z hostů položil kostrbatý, složitý dotaz. Než
se tlumočník nadechl, paní doktorka to vzala do svých rukou, respektive úst. Tlumočník se od té chvíle zmohl jen na jedinou větu, kterou mi špitl do ucha: „Vedle té
dámy se neodvažuji mluvit anglicky.“ A tak to bylo. Svojí dokonalou znalostí angličtiny přispěla paní doktorka ke krásnému a obohacujícími setkání.
Marie Macková
„Musíme důvěřovat!“ Tuto větu jsem od paní doktorky Maříkové v poslední době
slyšel často, a myslím, že nejen já. A není to jediná její věta, která se mi při vzpomínce na ni vybaví: „Musíme adorovat. Musíme se hodně modlit. Musíme obětovat
Pánu Ježíši svá trápení. Musíme se utíkat k Božímu milosrdenství. Modleme se
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často růženec…“ Pro někoho, kdo tuto dvaadevadesátiletou ženu neznal, by vše
mohlo znít jako fráze nebo poučování. Ale až nyní mi plně došlo, že vždy vše říkala
v množném čísle: „My musíme…“ Tedy ona sama se z této potřeby nevyčleňovala.
Naopak. Společně se svým bratrem v těchto nárocích šla příkladem: Adorovala, důvěřovala, obětovala svá trápení a modlila se za nás za všechny. Poznala lásku Ježíše
Krista a „stůj co stůj usilovala o to, aby se mu líbila.“ (srov. 2Kor 5,9) Toužila mu být
blízko a věděla, že i on touží být s ní a stále ji posiluje. Proto její uvítání mé návštěvy
v nemocnici bylo prakticky vždy stejné: „Máte Pána Ježíše?“
Nebyla matkou, přesto učila druhé žít. Na srdci jí velmi ležel život mládeže
a naše úcta k eucharistii. Záleželo ji na tom, aby druzí žili s Bohem, a byla ochotna
pro to i přinést oběti. Zároveň byla velmi vzdělanou, praktickou a štědrou ženou.
Díky ní u Maříků našli zázemí mnozí klienti ústavu Barbora – a mohli být připraveni na přijetí svátostí. A všichni víme, jak věrně se starala o svého bratra kněze, jeho
služba byla i její radostí.
Byla si vědoma, že vše, co má, je milost Boží. Věděla, že není svatá a že jako
každý z nás potřebuje Boží milosrdenství. A právě toto Boží milosrdenství bylo její
silou a nadějí. Její životní postoj opřený o lásku a víru v Krista nejlépe vyjádřila citátem na svém parte: „Pane Ježíši, zcela se ti odevzdávám. Absolutně v tebe důvěřuji.“
Vážená paní doktorko Maříková, protože vím, že jste v Kristu stále s námi,
dovoluji si vám za nás, kutnohorské věřící, za vše upřímně poděkovat. Až v nebi poznáme, kolik milostí jsme díky vašim modlitbám a lásce od Pána přijali. Věřím, že se
s vámi u Pána jednou setkáme.
P. Jan Uhlíř

Napsali jste...
Duchovní obnova seniorů
Dvacátého čtvrtého září! Den, který jsme dlouho uchovávali v paměti a na který
jsme se také dlouho těšili. Proč? Protože jsme se ten den v 15 hodin sešli před farou.
Kdo? Tentokrát senioři. Začínali jsme už sedmý rok duchovní obnovu ve Slavoňově.
Vyjeli jsme z Kutné Hory skoro v dešti a také s mrholením dorazili do cíle. Až
na místo určení nás bezpečně dovezl náš kaplan Dmytro, otec Jan přijel později.
Proběhlo nezbytné ubytování, večeře a seznámení s některými novými účastníky.
Ráno jsme vstávali do veliké mlhy a jeli na mši svatou, kterou sloužil otec Jan
za nemocného místního kněze. Po snídani byly přednášky na téma Radost z osobního povolání, která vycházela z příběhu Zvěstování (Lk 1,26-38) a Radost ze služby
založená na úryvku o Navštívení (Lk 1,39-56). Přednášky byly vynikající a po nich
nastalo potřebné ztišení k rozjímání.
Odpoledne, přestože se vyjasnilo, bylo venku mokro, a tak jsme nemohli vykonat křížovou cestu v Rokoli. Rozešli jsme se po tamních známých místech: na
hřbitov, ke kostelíku, ke studánce, a zakončili odpoledne společnou modlitbou růžence v kapličce.
Večer, při překrásné adoraci, jsme se snažili vstoupit do Boží přítomnosti.
Naplněni pokojem jsme se pak rozešli do svých ložnic.
V úterý ráno nás čekala opět mše svatá u sestřiček, po snídani přednáška
a ještě trocha přemýšlení. Po obědě jsme všichni konstatovali, jak to rychle uteklo
a jak to bylo opět velice hezké. Letos jsme měli mezi sebou jednu posluchačku evangeličku. Byla celým programem nadšená, nikdy nic podobného nezažila.
Ve 14 hodin jsme se rozloučili s poutním místem a s Pannou Marií schönstattskou – s přáním se za rok opět shledat.
Olga Lomová
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Exercicie na moři: naše plavba po Jadranu
Vždy, když vás někdo zaujme zážitkem s Pánem, chtěli byste také to samé zažít
a okusit sami. Tak jsme si na jednom předvánočním setkání mužů řekli, že by nebylo špatné zažít a prožít si roli námořníků, poznat dosud nepoznané prostory na mořské hladině a vyzkoušet si na vlastní kůži ten houpavý stav, nechat se unášet, když
„Duch vane, kudy chce“.
A tak jsme my, čtyři námořníci z Kutné Hory a okolí, z toho tři začátečníci
a jeden zkušenější, jmenovitě Cyril, František, Jirka (to je ten zkušenější) a já, vyrazili směr přístav v Sukošanu poblíž Zadaru.
Odvážnou cestu na jih jsme zahájili po pečlivé přípravě, spojili jsme ji s dvoudenním pobytem v regionu Maribor ve Slovinsku, kde se nám plně věnoval náš bratr Honza. Ten je v Mariboru doma. Byli jsme v jeho doprovodu (fungoval i jako tlumočník) navštívit místní farnost, velmi potěšeni jsme byli vroucím požehnáním od
místního kněze, a po dvou dnech příjemného pobytu jsme z Mariboru vyrazili, ještě
za ranní tmy, vstříc novým zážitkům.
Ranní přístav byl plný bílých jachet různé velikosti, naši loď značky Bavaria 49 jsme našli u mola č. 7. Společně s minulou posádkou jsme slavili mši svatou
za zdar a úspěch naší začínající plavby. Krátké školení a vyjasnění úkolů, které budeme dennodenně vykonávat, stačilo, a my vyrazili na moře s očekáváním, jak to
všechno bude probíhat ve skutečnosti. Mísila se v nás zvědavost, nadšení, pokora
z vodního prostoru, pochybnosti, zda jsme dobře pochopili „jasné“ pokyny kapitána,
a v neposlední řadě obavy, zda budeme umět správně používat klozet s lodním
pumpovacím mechanismem.
Plavba na takové jachtě není jen samá romantika, ale je to především souhra
povinných činností, dobře fungující parta námořníků, kteří si radí a pomáhají, to
vše pod vedením zkušeného kapitána, který umí i zvýšit hlas, aby byl jeho povel slyšet. Plnit pracovní úkoly za každé situace je zde samozřejmostí, na lodi se neodmlouvá. Hezky se to
píše a povídá, když nám
náš Pán ukázal veškerou klidnou krásu, kterou pro nás stvořil, čisté
modré vody, mírně vanoucí vítr do tří uzlů,
velmi teplé říjnové slunce. Byla to tak nezasloužená odměna, že jsme
se těšili na každý silnější vítr, aby se něco dělo.
Obávaná mořská nemoc
se u nikoho neprojevila,
naopak jsme se překonávali v odvážných operacích, jakou byly nebojácné skoky z paluby do moře nebo imaginární dotahování žárovky na stěžni jachty
ve výšce 16 metrů nad palubou. Dočkali jsme se i tažení plavců na laně za plující lodí
a dalších krkolomností.
Naše plavba byla však hlavně exercicií, a tomu odpovídal náš duchovní program. Každý den jsme zahajovali ranními chválami, po snídaní pokračoval program
dopolední mší svatou, řízenou duchovní četbou, rozjímáním nad Slovem, následovala nutná chvilka pro sebe, i když na lodi plné lidí musel každý své místo pro
20

sebe a rozhovor s Pánem trochu hledat. Byla to opravdu pestrá paleta zážitků, kdy
jsme si mohli uvědomit krásu přírody a jednotu naší party.
Veškerému krmení u společného stolu vždy předcházela sklenička na zdraví.
Dovezené „kalibrační tekutiny“ bylo dost a vždy jsme ji konzumovali s kapitánovým
souhlasem a zvoláním: „Ke cti a slávě Hospodina!“ Tento slogan, který by někteří
mohli nazvat střelnou modlitbou, jsme si pomalu, ale jistě vzali za svůj a s nadšením
ho každé ráno i večer aplikovali. I proto jsme byli všichni uchráněni ode všeho zlého
a hlavně od nepříjemných následků záludné mořské nemoci.
Popisovat jednotlivosti plavby nelze. Vlastní pocit po úspěšném proplutí
zrádné mělčiny, když poprvé držíte kormidlo šestnáctimetrové jachty, se nedá vyjádřit slovy, popisovat prožitky noční plavby za úplňku, to už vůbec není možné.
I pochvala od všech za přípravu dobrého jídla z dovezených zásob byla milá a povzbuzující do dalšího snažení na lodi.
A v tomto společenství třinácti lidí, které se ještě předevčírem vůbec neznalo
a najednou vytvořilo fungující společenství křesťanů, působil Pán. My, věřící, tušíme účinek a působení v osobě Ducha svatého a pomoc přímluvné modlitby. Člověk
se pak nezdráhá, nebojí, chce chválit Pána od rána do večera, touží se s ním rozdělit
o své malé radosti, ale i starosti a bolesti. Svěřujeme se Pánu abychom ožili a obnovili naší víru, abychom mohli znovu vyplout na otevřené, někdy i dost rozbouřené
moře.
Tak se nebojme! Přeji šťastnou cestu všem, kdo se rozhodnete pro takovou
plavbu s Pánem.
Ladislav Vokoun
Vyzdvižení zvonu Jakub Maria
Věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře má od letošního 7. října po 75 letech opět zvon,
který bude svolávat věřící k bohoslužbám. Nový zvon Jakub Maria požehnal při červencové Oslavě svátku sv. Jakuba královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Od srpna se upravovala zvonová stolice a zajišťovala se statika věže, aby snesla novou zátěž
vznikající při zvonění. Zbývalo už jen zajistit vyzdvižení zvonu do věže. Dohledem
nad průběhem příprav vyzvednutí zvonu a hlavní organizací celé akce byla pověřena
Soňa Telecká, která ve farnosti vykonává funkci technického správce památek.
Od samého začátku oprav kostela sv. Jakuba (2009) provází stavební činnosti
statik Vít Mlázovský, jehož koníčkem je studium historických metod zvedání těžkých břemen. Ti, kdo ve farnosti o této zálibě pana Mlázovského věděli, zatoužili
vyzvednout nový zvon do věže právě historickým způsobem. Nebylo těžké pro tento
sen získat také tesařského mistra Petra Růžičku, který během své profesní kariéry
sestrojil a využil řadu historických strojů na těžko dostupných místech, jako jsou
hrady, věže kostelů apod.
Už dva týdny před termínem vyzvednutí zvonu do věže bylo možné vidět před
kostelem sv. Jakuba tesaře opracovávající trámy pro stavbu konstrukce středověkého kladkostroje. Při zátěžové zkoušce před samotnou akcí vrátky, lana i kladky obstály na výbornou. Přesto v sobotu 7. října do poslední chvíle nebylo jisté, jestli déšť
vyzdvižení zvonu nezhatí, protože vytahovat tak těžký zvon s mokrými prokluzujícími lany by bylo nereálné. Při dopolední přednášce Víta Mlázovského a Petra Růžičky o historických metodách zvedání těžkých břemen ještě pršelo, ale bezprostřední
příprava stroje a zvonu už byla bez deště. Před druhou odpolední se mraky protrhly
a při samotném slavnostním zahájení zpěváky z Učitelského smíšeného pěveckého
sboru Tyl dokonce zalilo slunce. Poté, co se téměř třítunový zvon Jakub Maria odlepil od země, do něj zvonař Petr Rudolf Manoušek symbolicky udeřil srdcem zvonu.
V tu chvíli se spustil velký potlesk okolostojících diváků. Zvon pak začal zvolna
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stoupat vzhůru do věže za zvuku vrzajících vrátků. Mírné napětí přihlížejících, včetně statika a konstruktéra středověkého vrátku, bylo cítit v atmosféře. V kostele se
vytahování zvonu do věže promítalo na plátno: a to jak záběry ze země, tak z věže
samotné. To vše doprovázely varhany, jejichž hudba umocňovala krásu a zároveň
prostotu celého dění. Vytahování zvonu sledovaly stovky diváků nejen v blízkosti
vrátků, ale i v okolních ulicích, odkud bylo na věž vidět, nebo na velkoplošné obrazovce před kostelem. Srdce zvonu do věže přes jednoduchou kladku nakonec vytáhli
sami diváci, a to s velkou hrdostí. Pak už panovala slavnostní nálada až do večera.
Hlavní aktéři celého dění spolu s organizátory sdíleli své dojmy večer na arciděkanství. Při děkování za průběh celé akce jim arciděkan P. Jan Uhlíř mimo jiné řekl:
„Mám radost z toho, že se společnými silami farníků i občanů města podařilo uskutečnit toto dílo.“
Zvon se během následujícího týdne podařilo zavěsit na zvonovou stolici a poprvé se rozezněl v den Výročí posvěcení kostela, 15. října, čímž se završilo celé toto
dílo. A nebylo málo těch, kteří při prvním zvonění utírali slzy dojetí. Nyní už svým
mohutným a pevným hlasem svolává Kutnohořany do farního kostela a je připraven
oznamovat radostné i smutné události.
Julie Němcová
Nový zvon se rozezněl po nedělní mši svaté a při Běhu pro zvon
Slavnostní mši svatou v neděli 15 října dopoledne celebroval pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek. Bohoslužbu svým zpěvem doprovodil Učitelský
smíšený pěvecký sbor Tyl nádherným provedením Pavlicovy Missa brevis pastoralis
a obětní průvod zpestřil Kutnohorský komorní orchestr. Na konci bohoslužby otec
biskup požehnal nově vzniklému Společenství zvoníků svatého Jakuba a svaté Barbory v Kutné Hoře. Při východu z kostela se rozezněl nový zvon a potvrdil slavnostní
atmosféru celého dopoledne.
Po obědě se už před kostelem opět shromažďovali nejen farníci, ale přede22

vším závodníci druhého ročníku Běhu pro zvon. Sešlo se na 170 běžců všech kategorií. Počasí jim přálo. Nejvytrvalejší se přihlásili na závod dlouhý 7 km, jiným stačilo
3,5 km. Start dlouhých tratí doprovázel
hlas nového zvonu,
jako dík všem dárcům, kteří na zvon
přispěli
jakoukoli
částkou. Děti pak
běžely od kostela svatého Jakuba ke chrámu svaté Barbory
a zpět. Panovala výborná nálada, z tváří
sportovců i jejich doprovodu se dala vyčíst radost ze setkání.
Vítězové za bujného
pokřiku a potlesku
okolostojících obdrželi z rukou arciděkana Jana Uhlíře medaile, diplomy a pěkné ceny a těší se na další
závod v příštím roce.
Výtěžek ze závodu bude použit na opravy kostela sv. Jakuba, které se v této
době připravují.
Julie Němcová
Radostný den v Libici
V sobotu 28. října se v Libici nad Cidlinou, domovské farnosti našeho novokněze
Dmytra Romanovského, konala jeho primiční mše svatá. Již hodinu před ní začali
do kostela svatého Vojtěcha proudit lidé, a před začátkem bohoslužby byl kostel již
tak zaplněný, že bylo těžké najít místo nejen k sezení, ale i k stání. Ve slavnostním
průvodu pak Dmytra k oltáři doprovodilo velké množství jeho spolubratří kněží
a také jáhni i bohoslovci s ministranty, včetně kutnohorských. Mezi hlavními koncelebranty byl náš P. Jan Uhlíř a jeho předchůdce na kutnohorském arciděkanství P. Vladimír Hronek, který zná P. Dmytra od jeho ministrantských začátků až po
rozhodnutí ke kněžství. Mše svatá probíhala radostně a důstojně za doprovodu poděbradských i kutnohorských hudebníků. Bylo krásné vidět presbytář zaplněný
množstvím kněží, slyšet jejich společný zpěv, prožívat s Dmytrem tajemství proměňování – poprvé prostřednictvím jeho slov a rukou... Zažili jsme společenství lidí,
kteří se sešli z přátelství k Dmytrovi a také, jak bylo připomenuto o den později
v Kutné Hoře, z lásky k Bohu.
Dojemným okamžikem v závěru bohoslužby bylo Dmytrovo poděkování mamince a také ostatním příbuzným a přátelům, kteří ho na cestě ke kněžství provázeli
a pomáhali mu na ní. Radostná atmosféra se pak přenesla před kostel, kde ji podpořili trubači z Kutné Hory. Slavení pokračovalo v libickém kulturním domě, kde byla
připravena bohatá, nádherně nazdobená tabule plná sladkých i slaných dobrot
z rukou hospodyní ze zúčastněných farností. V kostele pak bylo možné přijmout
novokněžské požehnání.
Prožili jsme den naplněný radostí, že máme nového kněze, který je připraven
sdílet s námi naše radosti i bolesti, který nás bude provázet a půjde s námi na naší
cestě s Bohem. Rádi na něj chceme pamatovat ve svých modlitbách.
Marie Otradovcová
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Poděkování
Drazí farníci, dovolte mi, abych vám všem z celého srdce poděkoval za pomoc při
organizaci primiční mše svaté na Libici. Dovolím si říct, že se nám podařilo připravit pěknou slavnost našich farností. Za to vám patří velké Pán Bůh zaplať! Díky za
veškerou pomoc, podporu a především vaše modlitby. Nesu vás v modlitbě a děkuji
za vás Bohu.
s modlitbou a požehnáním váš kaplan Dmytro
Svatomartinský průvod
Již posedmé jsme mohli svátek svatého Martina oslavit svatomartinským lampionovým průvodem. Nechyběly úvodní fanfáry, volání svatého Martina, dramatizace
Martinova příběhu v podání Tylovy herecké školy. Průvod nás dovedl chrámem svaté Barbory k obrazu svatého Martina, kde se rozzářily desítky zapálených svíček,
znamení díků a proseb účastníků průvodu. Děti si pak odnesly perníkového koníka,
které pro ně připravili klienti kutnohorské charity. Za organizaci děkujeme Tereze
Šedivcové, všem dobrovolníkům a budeme se těšit zase za rok.
Marie Slavotínková
Víkend kurzu Alfa, pohled první
Při příležitosti podzimních kurzů Alfa pořádaných kutnohorskou farností proběhl
ve Slavoňově, v podhůří Orlických hor, další Alfa víkend. Mohli se tu setkat lidé věřící i ti, kdo hledají a otázky duchovní je přitahují.
Hlavními tématy víkendu bylo: Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá? Jak
můžeme být naplněni Duchem? Účastníci měli možnost neformálně rozmlouvat
s knězem i ostatními lidmi o Božím slovu zapsaném v Bibli.
Cílem bylo zapojit lidi do aktivních rozhovorů a zažehnout další otázky. Jde
v životě o víc? Kdo je Ježíš a proč zemřel? Lze ještě dnes získat víru, a pokud ano,
tak jak nás Bůh vede? Došlo i na individuální ztišení, při kterém má člověk prostor
k urovnání myšlenek a reflexi toho, co zažil a slyšel.
Byla zde také možnost dojít na nedaleké poutní místo Rokole. Tam se podle
legendy zjevila Panna Maria a vyvedla z lesa zbloudilé malé děvčátko. V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla tu studánka. Voda má léčivé účinky, v místních kronikách je zaznamenáno několik případů zázračného uzdravení. Rokole je také kolébkou schönstattského hnutí v Čechách. Bydlelo tu několik řeholních sester a za totality se tajně staraly o rokolskou kapličku.
Večer se lidé mohli účastnit modlitby za doprovodu křesťanských písní
v dřevěném slavoňovském kostele.
Koncem víkendu došlo i na ožehavá témata dnešní doby. Kněz se snažil například odpovídat na otázky, proč se dějí genocidy, velká lidská utrpení, smrt dětí,
jak a proč se v současnosti staví církev k homosexualitě, antikoncepci, potratům
a dalším zásadním otázkám dnešní doby.
Závěrem mohu jen napsat: Velmi silný emotivní prožitek, kde bylo cítit plno
lásky.
Jiří Pěkný
Víkend kurzu Alfa, pohled druhý
Tak už je to tady, napadlo mě, když jsem vkládala oblečení do cestovní tašky. Je to
jako včera, co jsem trochu nesměle vstupovala do místnosti plné účastníků zahajovacího večera kurzu Alfa, a teď je přede mnou avizovaný víkend ve Slavoňově. Copak mě tam asi čeká? Neměla bych raději zůstat doma? Mohla jsem o víkendu udělat spoustu práce a taky už to ve Slavoňově znám. Jsou to asi čtyři roky, co jsem se
účastnila duchovní obnovy žen. Ještě ke všemu má celý víkend propršet! Takto
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nějak mě od cesty odrazovaly pochybnosti. Nakonec jsem se při loučení s rodinou
rozhodla, že si nenechám obavami víkend kazit a že nebudu nic očekávat. Prostě
a jasně se nechám překvapit.
Cesta v dešti byla poněkud zdlouhavá, ale já si díky dobré náladě mých spolucestujících uvědomila, že ze mě obavy pomalu ale jistě opadly a že se začínám těšit.
Hned při vstupu do prostor slavoňovského domu jsem ucítila zvláštní, velmi milou
atmosféru, kterou toto místo má, a já se zde během chvilky cítila jako doma.
Po krátkém uvítacím proslovu otce Uhlíře jsme zasedli ke krásně prostřenému stolu a já s velkou chutí slupla výbornou večeři a už se moc těšila na sobotu, která byla díky organizátorům pečlivě připravena.
Ráno se začalo mší v kapli a po snídani přišla na řadu přednáška s diskusí,
jak to známe ze čtvrtečních večerů kurzu Alfa. Miluji přednášky. Vždy v údivu žasnu, jak přednášející, aniž by tušil, odpoví na otázku, která mě trápí třeba i několik
let. Tak se stalo i onoho sobotního dopoledne, a já se tetelila radostí, že možná právě pro tuto odpověď jsem musela doputovat až sem.
Po obědě (který byl mimochodem výborný) jsme se společně vydali pěšky do
Rokole. Počasí nám přálo, a tak jsme ani ne po hodince klidné chůze dorazili na
místo. První zastavení bylo u studánky, vedle které stojí malá kaplička zasvěcená
Panně Marii. Jen co jsem do ní nahlédla, zvláštní atmosféra, příšeří a vůně hořících
svíček mě doslova vtáhly dovnitř. V tomto svatostánku jsem odložila všechny těžkosti, které mne poslední dobou tolik zužovaly, a i díky Janičce z naší skupiny, která
se se se mnou pomodlila, ve mne zavládl mír, pokoj a naděje, že naše prosby budou
vyslyšeny.
Před večeří jsme zhlédli velmi hluboký film Butterfly circus, který dle mého
názoru nenechal (možná až na pány) jediné oko suché.
Vrcholem celého dne byla cesta do nádherně zdobeného dřevěného kostela
svatého Jana Křtitele. Zde jsme mohli při svíčkách a za doprovodu zpěvu vzdát nejen chválu a díky Kristu Ježíši, ale zároveň mu odevzdat svá trápení a prosby, což
bylo pro mnohé velice silným a osvobozujícím aktem.
Čas bohužel neúprosně kvapil a my jsme byli (i kvůli rtuti na teploměru, která
se přiblížila nule) nuceni vrátit se zpět do domu. Tam už na nás čekal teplý svařáček. Lepší zakončení dne jsme si ani nemohli přát, což se dalo vyčíst ze spokojených
úsměvů všech zúčastněných.
Po spravedlivém spánku jsme v neděli dopoledne stihli položit otci Uhlířovi
ožehavé otázky. A pak už mělo vše rychlý spád. Mše svatá, oběd a rozloučení. Uteklo
to jako voda a musela jsem se usmívat svým obavám, které se mi při odjezdu honily
v hlavě. Byla jsem ráda, že jsem se nenechala pochybnostmi odradit a že jsem si to
opravdu užila.
Za všechno vám, kteří jste se na organizaci podíleli, patří upřímný dík.
Radka Linhartová
Víkend kurzu Alfa, pohled třetí: Věřící versus nevěřící, hledající, nalomení a zlomení
Názvem tohoto článku jsem chtěla charakterizovat účastníky víkendového pobytu
kurzu Alfa ve Slavoňově. Druhý listopadový víkend jsem se já a dalších osmnáct,
dovolím si říct, odvážlivců vydalo do malé obce jménem Slavoňov u Nového Města
nad Metují cosi hledat. Složení účastníků bylo opravdu pestré. Byli mezi námi věřící, kteří pravidelně chodí do kostela, čtou Písmo svaté, znají všechny modlitby
a mají, když to řeknu lidově, jasno. Další skupina účastníků byla ta, která se nachází
ve fázi hledání a je „nalomená“ (mezi tuto část řadím i sebe) a poslední skupina
účastníků zaujímala spíše skeptický postoj. Nikdo ze zmíněných účastníků předem
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netušil, co ho o tomto víkendu čeká, přesto sebrali všechnu odvahu a do Slavoňova
přijeli.
Veškeré aktivity během pobytu byly dobrovolné, takže jsem měla pocit absolutní svobody, že si sama mohu rozhodnout, čeho se zúčastním. Jsem takové povahy, že jsem si řekla, že když už jsem do Slavoňova přijela, byla by škoda něco vynechat, proto jsem se zúčastnila všech aktivit, které nám byly nabídnuty. Nemohu
říct, že jsem si některou z činností užila víc a některou méně, protože každá měla
něco do sebe. Hlubší stopu ve mně však zanechala ranní bohoslužba. Já totiž nechodím pravidelně do kostela, a proto jsem se nejprve do kaple bála jít, abych třeba
neudělala nějaký trapas. Díky otevřenosti mé spolubydlící, která mě uklidnila a dodala mi odvahy, jsem se nakonec do kaple vydala, a jsem za to velmi ráda. Vše jsem
sledovala se zájmem a zaujetím, bylo to velmi vzrušující. Na závěr otec Vojtěch Novotný zazpíval a zahrál na kytaru několik písní, bylo to tak krásné, až mě to dojalo.
Některé z nich mi v hlavě znějí ještě teď.
Program celého víkendu byl rozmanitý. Vyposlechla jsem si několik zajímavých přednášek, zaujala mě například ta o Duchu svatém. Program však nebyl pouze o přednáškách, otevřeně se diskutovalo a já se mohla ptát na to, co mě zajímá.
Potěšilo mě, že se nad mými dotazy nikdo nepozastavoval, ani se netvářil být pohoršený nebo dotčený. Dalším bodem programu byla také příjemná procházka, díky
které jsme se podívali do poutního místa Rokole, kde jsem se napila vody ze studánky, která je podle legendy léčivá. Nad studánkou jsme si prohlédli zděnou kapličku
Panny Marie Rokolské, do které když jsem vstoupila, tak na mě dýchlo něco vlídného. Nad kapličkou stojí kostel Panny Marie a vedle něj dřevěná Loreta, od které
jsme se dostali cestičkou k schönstattské kapličce. Kousek od ní se nachází provinční dům, jehož součástí je moderní kaple, ve které jsme byli druhý den na mši svaté.
Dále bych chtěla zmínit krátký film Butterfly Circus, který se mě osobně
emocionálně hodně dotkl a jistým soukromým prožitkem, který se mi k filmu váže,
mě posunul blíže na mé cestě hledání směrem k Bohu. Emocemi nabitá atmosféra
se nesla dál až do kostela svatého Jana Křtitele, který jsme večer navštívili. Jen
krátce zmíním, že jde o chráněnou národní kulturní památku a že jsem krásnější
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dřevěný kostel předtím neviděla. To, co se dělo v kostele, bohužel slovy popsat nedokážu, ale jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí. Chtěla bych říct, že slova,
která jsem slyšela na začátku Alfa kurzu – že tento víkend je jeho stěžejní součástí –
byla pravdivá a jsem moc ráda, že jsem na víkendový pobyt jela a mohla být u toho
všeho.
Závěrem bych chtěla poděkovat organizátorům celé akce za to, že vše bylo
perfektně připravené a program byl opravdu mnohotvárný, takže se člověk nestačil
ani chvilku nudit. A když nějaký čas byl, musela jsem stejně přemýšlet nad podnětnými myšlenkami, které se mi samy nabízely. A proto na ty z vás, kdo třeba váhate,
zda na víkend v rámci kurzu Alfa jet, či raději zůstat doma, apeluji, určitě jeďte!
Protože každý si zde najde to své, co ho zajímá, co se chce dozvědět, co si chce vyzkoušet, a když ne, tak stačí být otevřený nebo alespoň pootevřený, a ono si vás to
najde samo, tak jako mě.
Tereza Jonáková
Milé milosti naší farnosti
V naší farnosti se děje celá spousta velkých, mediálně přitažlivých událostí. Jsme na
ně hrdí, přinášejí nám radost, někdy nás možná i unavují nebo spíše vyčerpávají.
A pak tu máme věci, které žádnou velkou publicitu ani popularitu nemají.
Možná, kdyby ji měly, nebyly by tím, čím jsou. Zdrojem klidu, vnitřního bohatství,
lávkami, po kterých lze přeběhnout blíž k Pánu Bohu
i k lidem. Každý si musí najít ty
svoje. Pro mě to je otevřený
kostel Božského srdce Páně
v Poděbradově ulici. Tichý,
klidný, s Ježíšem přítomným
ve svatostánku. Návštěva u něho není časově vázána, jdete
tam prostě jen tak, že procházíte kolem a stavíte se „na kus
řeči“.
Podobnou radost ve mně
vyvolávají i promluvy otce Jana
ke kartičce ke čtení Nového
zákona. Nijak netvrdím, že vše
přečtu podle harmonogramu.
Krásné na tom je, že to nikdo
kromě Pána nemůže zkontrolovat a ani se tím nikdo nemůže chlubit, protože to nemůže dokázat. Panečku, to je míra svobody. A v ní se pak probudí ten potřebný kousek zájmu, a člověk, když po čtení sáhne, udělá to rád.
Podobné účinky má i procházka kolem noblesních kněžských hrobů a přesvědčení o významu modliteb za zemřelé, které tiše proudí v našem společenství.
A to nemluvím o tom, že by člověk nejraději zatleskal ženám, které se o hroby starají.
Našlo by se takových věcí víc, ale každý si přece nachází ty svoje. Je věru
z čeho vybírat.
Marie Macková
PS: Fotografie je z roku 2015, současnou nemám.
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Schola Štorkensis
Zmáčknu zvonek. Po chvilce slyším štěkot vítajícího psa Lupínka, který v doprovodu
jedné z dcer manželů Štorkových běží otevřít. Již poněkolikáté, další z účastnic pěvecké zkoušky.
V domě panuje sobota, rozlévá se tu vůně čerstvě vypraného prádla a buchet
právě vytažených z trouby. Zouvám boty a zaujímám místo v obývacím pokoji, kam
se vždycky i v hojnějším počtu všechny vejdeme. Začínáme modlitbou, aby naše
snažení přineslo dobrý užitek. Měly bychom se potom už pustit do intonačních cvičení, ale pusy nám jedou a povídáme si o sto šest. To víte, dámská jízda… Jen Lupínek má výjimku, když leží na koberci před námi a v tom mumraji chrupe. Vlastně,
také občas přijde pan Štorek, doplnit zpěv svým
tenorem. My zvládáme jen početnější soprán
a alt, který se i v menšině dokáže vždycky ozvat.
Rozezpívání vede Verča Štorková; když není doma, tak jiná sestra. Poté ke klavíru sedne naše
sbormistryně, paní Štorková, která se vyzná nejen
ve zpěvu a hře chrámové hudby, ale také v těch
štosech not na gauči, které se nám postupně dostávají do rukou. Mnoho partů je i ručně psaných,
protože mít kopírku doma není běžné. V půlce zkoušky nás čeká vytoužená přestávka k dalšímu sdílení různých historek a hlavně, k ochutnání těch skvělých buchet
(někdy doplněných výslužkou z nějaké svatby, kde paní Štorková oddávala). Mňam.
Drobky nedrobky, zasedáme opět ke zpěvu a pokračujeme ve zkoušení…
Vzpomínám nejčastěji na koledy, protože ty jsme cvičily vždy nejdéle a už od
října s nimi vyhlížely Vánoce. Také spousta dalších skladeb mi leží v hlavě a opakovaně se vrací, když je třeba dnes slyším v kostelích. Díky zpívání ve sboru jsem měla
možnost vidět mši svatou trochu z jiného úhlu. Ať už je to vědomí, že zpíváme ke
chvále Boží, nebo pohled do chrámové lodě z kůru, který také nutí člověka přemýšlet o víře.
Milá paní Štorková, děkuji vám za tyto chvíle, za společné zpívání, vaši obětavost a otevřenost. Málokdo by dokázal pravidelně přijímat tolik děvčat do své domácnosti, trpělivě je trénovat ve zpěvu a udržet sbor mnoho let. Doufám, že tímto
snad mohu poděkovat i za všechny zpěvačky, které vám prošly pod rukama. Díky!
Marie Knappová

Rozhovor s Marií Štorkovou
Letošní „půlnoční“ mše svatá pro děti ve farním kostele
svatého Jakuba bude již pětadvacátá, kterou svým zpěvem doprovodí dívčí sbor pod vedením Marie Štorkové.
Již nyní snad můžeme prozradit, že dá-li Bůh, sejdou se letos na kůru téměř všechna děvčata, která ve sboru během této doby zpívala.
Při této příležitosti jsme paní sbormistryni a zároveň varhanici požádali o rozhovor.
Kromě něj si můžete na této straně o něco výše přečíst vzpomínku na léta ve sboru z pera jedné z bývalých
členek, Marie Knappové.
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Nejprve se zeptám trochu zeširoka: Jak jste se dostala k hudbě,
zpěvu a varhanám? Co pro vás
znamenají?
Hudba, zpěv byly pro mne od dětských
let velkou láskou. K výuce hry na klavír
jsem se dostala, až když mi bylo deset,
a to proto, že u nás na vesnici nebyl učitel, který by mě hře na tento hudební
nástroj naučil. Pak se mne ujal pan učitel houslista - ano, houslista - a do začátků klavírní hry mě zasvětil. Na střední škole jsem se pak dostala k paní profesorce klavíristce, a ta už mě hodně
naučila. Po maturitě jsem šla studovat
Vysokou školu báňskou v Ostravě a současně jsme studovala hru na varhany
u profesora Urbánka. V roce 1967 jsem
začala chodit do chrámového sboru,
který působil při basilice Božského Spasitele v Ostravě. Každou zkoušku jsme
začínali modlitbou, rozezpíváním a nacvičovali jsme krásné skladby. V roce
1970 jsem promovala a v listopadu téhož roku jsem nastoupila na Rudné doly
v Kutné Hoře. Tenkrát zde působil pan
farář Müller, který mi nechal udělat klíče od vstupu k varhanám v chrámu svatého Jakuba, a já jsem pravidelně po
práci chodila cvičit, ale doprovázet mši
svatou jsem neměla odvahu. V roce
1970 jsem se dostala, díky Evě Vaňkové,
tenkrát slečně Evě Miškovské, do chrámového sboru v Kutné Hoře a také díky
ní k paní učitelce Jeřábkové, která mě
začala učit základům zpěvu operního,
což mi velice pomáhalo, když jsem o rok
později začala zpívat s tanečním orchestrem Miroslava Jiřišty. S tímto orchestrem jsem vystupovala více než dvacet
let.
Můžete nám přiblížit okolnosti
vzniku kutnohorského farního
dívčího sboru – tedy jak to bylo
před těmi pětadvaceti lety?
Ještě za totality rozhodl otec Müller, že
nebude na Štědrý den mše o půlnoci, ale
v 16 hodin odpoledne. Bylo to proto, že
návštěvníci půlnoční mše se chovali vel-

mi hlučně a neukázněně. My jsme měli
v té době již pět dětí a mše svatá
v 16 hodin nám velmi vyhovovala. Všímala jsem si také toho, že víc než dospělých bylo na této mši dětí. Říkala jsem
si, že Pánu Bohu a také přítomným dětem by měly zpívat děti, a tak jsem oslovila své čtyři dcerky, tři dcerky od Hlavinků, dvě Mackovy, dvě Kozákovy, později přišly dívky Teleckých, Karelovy,
Jeřábkovy a ještě jiná děvčata. Nejmladší dívky začínaly ve svých pěti letech
a nejstarší, naše Veronika - bylo jí 14 let
- pomáhala s nacvičováním a dirigovala
celý malý sboreček. Říkala jsem si: „Co
ale budeme zpívat?“ Našla jsem jednoduché koledy a s nimi jsme začínaly.
Za tu dlouhou dobu se muselo ve
sboru leccos změnit: obsazení,
repertoár, atmosféra… Jak celou
tuto „historii“ vnímáte? V čem je
sbor jiný oproti jeho začátkům,
co mu naopak zůstalo?
Během těch pětadvaceti let se vystřídalo
na pětadvacet dívek. Když dorůstaly
a odcházely na střední školu, přicházela
zase nová děvčata. Repertoár se měnil.
Nejdříve děvčata zpívala jen o Vánocích
a jen v chrámu svatého Jakuba. Po roce
2000, kdy už byly dívky starší, jsme si
troufly doprovázet mši svatou v 9 hodin
na Boží Hod vánoční, v chrámu sv. Barbory. A také jsme zpívaly na závěr
občanského roku, na Silvestra. Později
jsme začaly nacvičovat nové duchovní
skladby a zpívat i o jiných svátcích. Posledních deset let děvčata zpívala
v chrámu svatého Jakuba na Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, vystupovala na Noci kostelů v chrámu
Matky Boží a také o jiných svátcích.
A ptáte se, v čem je sbor jiný proti
začátkům. Je to hlavně v tom, že dívky
vyrostly, jsou z nich mladé ženy, některé
jsou i maminky. Jejich hlasy vyzrály,
zesílily a tyto mladé ženy jsou ochotny,
i když mají svou práci, studium, své zájmy, přijít a znovu si společně zazpívat.
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Vést sbor dvacet pět let v kuse vyžaduje hodně sil, vytrvalosti
a opravdové nadšení. Jaká je vaše motivace, čím vás tato práce
naplňuje a baví? Co je pro vás naopak nejtěžší?
Vždycky si přeji aby bohoslužby ať
o Vánocích nebo i jiných svátcích měly
krásný a důstojný průběh a to je pro
mne motivaci pro tuto práci. Je velmi
dobře, že to zajišťují věřící dívky, nebo
aspoň příznivkyně křesťanského života.
Co je pro mne nejtěžší? Nikdy jsem se
na tuto činnost nedívala z tohoto pohledu. Vždy jsem důvěřovala

v pomoc a ochranu Boží. A ono to
opravdu funguje.
Tradiční příležitostí, při které
sbor vystupuje (tuším, že za těch
pětadvacet let nevynechal ani
jednou), je vánoční „půlnoční“
bohoslužba pro děti. Co byste
přála jejím letošním účastníkům,
zejména dětem?
Přeji všem, a zejména dětem, aby je
dobrý Bůh provázel svým požehnáním
v celém jejich životě a naše nebeská
Matka Panna Maria byla jejich pomocnicí.
-red-

Vánoční bohoslužby v našich farnostech
4. neděle adventní
24. prosince

9:00
9:00

Kostel sv. Jakuba
Křesetice

Půlnoční
24. prosince

16:00
16:00
22:00
24:00

Kostel sv. Jakuba (mše svatá pro děti)
Třebonín
Malešov
Kostel sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně
25. prosince

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

Chrám sv. Barbory
Křesetice
Třebonín
Kostel Matky Boží

Svátek sv. Štěpána
26. prosince

9:00 Kostel sv. Jakuba
9:00 Chlístovice
10:30 Paběnice

Svátek sv. Rodiny / Silvestr
31. prosince

9:00
9:00
10:30
16:00

Kostel sv. Jakuba
Malešov
Třebonín
Chrám sv. Barbory

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
1. ledna

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

Kostel sv. Jakuba
Křesetice
Třebonín
Kostel Matky Boží

Prohlídka jesliček
Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také
24. prosince od 14:00 do 16:00 (od 15:45 zpívání koled),
25. - 26., 31. prosince a 1. ledna vždy od 14:00 do 16:00.
-red30

Štědrý dar pro betlémské děti
O letošních Vánocích bude, podobně jako loni, probíhat sbírka, jejíž výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni v Hamrech
u Hlinska.
V Kutné Hoře bude možnost do této sbírky přispět při půlnočních mších
(24. prosince v 16:00 a o půlnoci) v kostele sv. Jakuba, při silvestrovské mši
(31. prosince v 16:00) v chrámu sv. Barbory a nebo v průběhu celých svátků do pokladničky – andělíčka u jesliček v kostele sv. Jakuba.
Více o této iniciativě se dozvíte na straně 5 tohoto vydání Zpravodaje.
-red-

Kalendář akcí
St

29. 11.

Prezentace knihy o novém zvonu (19:00 – arciděkanství)

Pá

01. 12.

Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

01. 12.

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

So

02. 12. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

So

02. 12. Duchovní obnova farnosti (14:00 – církevní gymnázium)

So

02. 12. Večer chval (19:00 – chrám sv. Barbory)

Ne 03. 12. Žehnání advent. věnců, mše svatá pro děti (9:00 – kostel sv. Jakuba)
Ne 03. 12. Sbírka na bohoslovce
Po 04. 12. Oslava svátku sv. Barbory (18:00 – chrám sv. Barbory)
Út

05. 12. Dětská mše svatá, setkání s Mikulášem (17:00 – kostel sv. Jakuba)

Út

05. 12. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

St

06. 12. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství)

Pá

08. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie (18:00 – kostel Matky Boží)

Pá

08. 12. Děti, které chodí na náboženství, přespávají na arciděkanství (17:00)

Pá

08. 12.

So

09. 12. Roráty nejen pro děti (7:00 – kostel sv. Jakuba)

So

09. 12. Schůzky Slunečního kmene a Concordie (9:00 – Sedlec)

So

09. 12. Společenství mládeže (19:00 – arciděkanství)

Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách
(od 21:00 do 22:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 10. 12.

Kartička na četbu Nového zákona

Ne 10. 12.

Adventní koncert Trampoty a Freetet (15:00 – Grunta)

St

13. 12.

Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

St

13. 12.

Biblická hodina (19:00 – církevní gymnázium)

St

13. 12.

Modlitba za církevním mateřskou školu (20:30 – CMŠ)

So

16. 12.

Adventní koncert (15:00 – kostel Nejsvětější Trojice)
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So

16. 12.

Vánoční besídka Slunečního kmene a Concordie

So

16.12.

Adventní koncert Cantica (18:00 – kostel Matky Boží)

Ne 17. 12.

Příležitost ke svátosti smíření (od 14:00 do 16:00 – kostel sv. Jakuba)

Út

19.12.

Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

St

20. 12. Vánoční besídka CMŠ (16:15 – kostel sv. Jakuba)

St

20. 12. Adventní koncert církevního gymnázia (18:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 24. 12. Betlémské světlo (11:00 - Palackého náměstí)

J. J. Ryba: Česká mše vánoční v podání USPS Tyl
(15:30 – chrám sv. Barbory)

Út

26. 12.

St

27. 12. Koncert v Malešově (17:00 – kostel sv. Václava)

Čt

28. 12.

Vánoční koncert KUSCH – scholy společenství kutnohorské mládeže
(17:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 31. 12.

Obnova manželských slibů (9:00 – kostel sv. Jakuba)

Ne 31. 12.

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok (16:00 – chrám sv. Barbory)

Pá

05. 01. Celodenní adorace (od 8:00 do 18:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

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

Pá

05. 01. Vigilie ze Slavnosti Zjevení Páně (18:00 – kostel sv. Jakuba)

So

06. 01. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

So

06. 01. Tříkrálová sbírka

Ne 07. 01. Svátek Křtu Páně
Út

09. 01. Mše svatá za dobrovolníky ve farnosti (17:00 – kostel sv. Jakuba)

St

10. 01. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství)

Út

16. 01

St

24. 01. Setkání seniorů (16:00 – arciděkanství)

Út

30. 01. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

Pá

02. 02. Celodenní adorace (od 8:00 do 17:00 – kostel sv. Jakuba)

Pá

02. 02. Příležitost ke svátosti smíření (17:00 – chrám sv. Barbory)

Pá

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

So

03. 02. „Fatimská“ pobožnost (7:20 – kostel sv. Jakuba)

Út

06. 02. Dětská mše svatá (17:00 – klášterní kostel)

St

07. 02. Modlitby matek (17:00 – arciděkanství)

Út

13. 02. Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

St

17. 02. Kavárna s překvapením (19:00 – arciděkanství)

Biblické a židovské tance (19:00 – arciděkanství)

