Motto: „Pochopil jsem, že moje identita je to, co dnes a denn hledám, d lám,
volím a vymezuji: že to není cesta, kterou jsem si jednou zvolil a pak si po ní už
jen tak jdu, ale že je to cesta, kterou každým krokem neustále vyty uji, p i emž
každé bludné šlápnutí nebo vybo ení z stává její nesmazatelnou sou ástí a jeho
náprava vyžaduje mnoho náro ného úsilí.“
Václav Havel

CESTA SEDMI KOSTEL
Cesta sedmi kostel otevírá dve e opušt ných, nenavšt vovaných a chátrajících kostel . Je
pro nás radostí, že dve e se po dvou letech otevírají tak ka samy a v nich stojí lidé, lidé
z místa i z širokého okolí, kterým byla dána možnost vstoupit a zapojit se sob vlastním
zp sobem. V Cest sedmi kostel jde o navázání vztahu k zapomenutému místu. Zjiš ujeme,
že oprýskané, vykradené nebo osam lé kostely dávají p íležitost být spolu s lidmi. Mluvit
s nimi, plánovat, ptát se, odpovídat, vnímat je, vzpomínat, hled t nov na stará místa,
oslovovat, zvát, žádat o pomoc, p ijímat ji, promýšlet jak dál, mít spole né téma, nacházet
nové významy, obnovovat staré zp etrhané vazby, odevzdávat vše s d v rou, putovat dál
a prom ovat vztah k duchovním a kulturním památkám.
Cesta sedmi kostel je jednoduchá a praktická. Putuje k opušt ným sakrálním stavbám,
otevírá na n kolik hodin jejich dve e, zve ob any vesnice ke spolusdílení a spolupráci ve
form úklidu, posekání trávy, p ipravení ob erstvení pro poutníky, pozvání pam tník
a p izvání místních institucí k spole nému prožití dne. Jako slavnostní vyvrcholení pout je
v prostorách kostela slavena mše svatá.
eská zem je zem s tisíciletou západní historií, s kulturou a památkami. P idaným cílem
letošního ro níku Cesty bylo p iblížit si zakladatelku našeho rodu, první reálnou ženu eské
historie, kterou známe jménem, sv. Ludmilu. Putovali jsme po kostelích s tématy jednotlivých
období Ludmilina života. Toto téma bylo také zpracováno v celoro ním projektu s názvem
Ko eny a k ídla sv. Ludmily v Základní um lecké škole v Sedl anech. Vzniklo mezigenera ní
p edstavení (pohybové divadlo), které bylo mimo jiné prezentováno na Pražském hrad nebo
na poutním míst sv. Anny v Sud jov , ve kterém také ú inkují seniorky Páte nice
z janovické farnosti. Žáci výtvarného oboru ZUŠ Sedl any získali za výtvarné zpracování
tématu ocen ní, projekt získal v Krajské sout ži výtvarných obor základních um leckých
škol cenu krajské poroty a postoupil do celostátního kola do Šternberka, kde bude vystaven a
prezentován. Výtvarné práce a fotografie mohli návšt vníci vid t vystavené v Komunitním
centru sv. Jiljí v Uhlí ských Janovicích od ervence do konce zá í 2014.
Zajímavá spolupráce se v rámci Cesty sedmi kostel rozvinula se ZŠ Zásmuky a jejími
pedagogy, kdy žáci i studenti výtvarn zpracovali téma Co je za tou zdí?, které se vztahovalo
k zásmuckému klášteru. P i únorovém vstupu do prostor kláštera se sešlo více než dv st lidí
všech v kových vrstev, kte í se poprvé po desítkách let mohli podívat, co je za tou zdí, kolem
které denn chodí. Našli se pam tníci, kte í nás vyhledali a poskytli cenné vzpomínky a
detaily z doby dávno minulé. Vstup do kláštera m l kladný ohlas jak od ve ejnosti, tak od
pedagog i žák škol. Aktivní ú astníci se p ipravují na další pokra ování Cesty v únoru
2015 s tématem Dopis nevinnému.
Cesta sedmi kostel probouzí aktivní zájem o duchovní d dictví naší zem , o kulturu a
historii, které jsou sou ástí naší identity. Všichni máme odpov dnost za místo, kde žijeme.
Cesta sedmi kostel pokra uje…

14. 12. 2013 Krsovice
kostel sv. Jana K titele
1. téma: D tství sv. Ludmily

kostelník –
varhaník – Ivan Fiala
zvoník –
patroni – d ti p ítomné ten den v kostele

RORÁTNÍ CESTA DO KRSOVIC
Drazí farníci a p átelé naší farnosti. Rád bych se s vámi pod lil o post ehy z rorátní Cesty
sedmi kostel , která se konala 13. - 14. prosince 2013 a sm ovala do kostela sv. Jana K titele
v Krsovicích. Touto Cestou se zahájil nový, již t etí ro ník 2013/2014. Provázet nás v n m
bude život a odkaz sv. Ludmily, a tak v tématu Cesty byla v nována pozornost d tství
sv. Ludmily. A když d tství, tak nesm ly chyb t d ti, které se zárove staly jejími patrony.
Proto p edevším v rámci výuky náboženství jsme oslovili d ti z naší farnosti, které se sešly
v pátek 13. 12. 2013 v 16 hodin na sud jovské fa e.
Asi rádi vzpomínáme na své d tství. Na místo, kde jsme se narodili a na lidi, s kterými
jsme vyr stali. Dokonce možná na p d bychom ješt dnes našli ko árek, ve kterém jsme
strávili mnoho svého d tského asu. A bylo nám v n m dob e. A také ur it n jaká hra ka,
medvídek s utrženým o kem nebo uchem si „pamatuje“ naše d tské ruce a srdce.
V pátek ve er d ti nahlédly do d tství sv. Ludmily. Bylo to hlavní téma ve era. D ti se
dozv d ly, že život nejmladších v dob , kdy žila sv. Ludmila, byl v hodn v cech podobný
jejich sou asnému životu, ale zárove byl také dost odlišný, jiný. V té dob nem ly d ti tolik
hra ek a p edevším po íta , televizi a MP3… Nem ly spoustu dalších v cí, bez kterých si
dnes v tšina d tí nedokáže p edstavit své d tství. Ale zase malá sv. Ludmila a její kamarádi si
dokázali spole n vytvo it svoje hry a vyrobit hra ky a spolu vnímat, jak obrovským darem je
p íroda a rodinný život. Nebyli tolik zatížené moderní technikou a hlukem jako d ti v dnešní
dob .
Byl to prost velice pou ný ve er, b hem kterého se vyráb l také šál sv. Ludmily, stav ly
se dva hrady z d ev ných kostek (jeden holky a druhý kluci), které se nakonec spojily v jeden
velký. D ti byly seznámeny s životem a prost edím, v jakém vyr stala a žila sv. Ludmila. Na
záv r po kresleném filmu z d jin eské zem všichni s nadšením ulehli jako medvídci k
zimnímu spánku.
Toho spánku však nebylo moc, protože už v sobotu v 5 hodin ráno, ješt za zimní tmy, se
d ti vydaly s lucernami na cestu do kostela vzdáleného od sud jovské fary asi 4 km. Bylo
úžasné, že nikdo neprotestoval proti tak v asnému vstávání. K d tskému pr vodu se p ipojilo
n kolik dosp lých. Dokonce až z Prahy p ijel starší manželský pár, aby spolu s d tmi prožil
pou do místa, - jak se modlíme v „modlitb sedmi kostel “- „zapomenutého, opušt ného…“.
B hem pouti zazn la modlitba sv. r žence, byl prostor na rozjímání, ale v tšinou se šlo
v naprostém tichu, což bylo opravdu okouzlující. Možná to nebyla nijak zvláštní romantika,
protože tady o ni v bec nešlo, ale ur it srdce planulo a jásalo radostí z prožívaného tajemství
blížících se váno ních svátk a slavnosti narození dít te Ježíše.
O p l sedmé ráno jsme otev eli dve e krsovického kostela, které jsou b hem roku zav eny.
Za doprovodu Svatošt pánského sboru z Kou imi byla zahájena rorátní mše svatá, která se
konala v nevšední atmosfé e. Všude kolem byly rozsvícené sví ky a p ed ob tním stolem
ho elo na adventním kole trnáct svící. Otec Kamil ve své promluv mluvil o život sv. Jana
K titele, který je patronem krsovického kostela. Ale také ekl, že každý k es an jako sv. Jan
K titel, jako sv. Ludmila má ukazovat svým životem na Ježíše, který je pravdivou Cestou, po
které máme krá et všichni, abychom se stávali také sv tlem, které svítí a ukazuje ostatním
cestu. B hem p ímluv d ti od sví ek na adventním kole zapalovaly ajové sví ky, které jako
prosby pokládaly na ob tní st l. Byl to p kný okamžik, který vnesl do lidských srdcí novou
nad ji a radost, že B h je a ví o nás a všech našich pot ebách.
Po mši svaté už za denního sv tla v obecní místnosti u kamen, teplého aje, kafe, chlebí k
a buchet se shromáždili všichni, kte í p išli do Krsovic, aby prosili „za r st naší víry, pravdy a
lásky…“.

Bylo to krásné setkání. Ur it se zapsalo nejen do pam ti, ale p edevším do srdcí t ch, kte í se
zú astnili prvního kroku „Cesty sedmi kostel “ 2013/2014.
Kéž všem, kte í m li jakýkoliv podíl na p íprav této události, požehná Ježíš Kristus, který
je Cestou, Pravdou, Životem.
P. Kryštof Henriko

CESTA DO KRSOVIC
V pátek 13. 12. 2013 jsme se sešli na fa e v Sud jov , t i holky a ty i kluci, P. Kamil,
P. Kryštof a Jája Trojanová. íkali jsme si o sv. Ludmile, stav li jsme její a Bo ivoj v hrad,
povídali jsme si o nich. Potom jsme se dozv d li, jak se musela Ludmila starat o domácnost, a
také jsme si vyrobili na obranu prak. Na záv r jsme si pustili D jiny udatného eského národa
a šli jsme spát.
Ráno jsme vstávali brzy p ed pátou hodinou a šli s lucernami do Krsovic do kostela.
P ipojili se k nám další poutníci. V Krsovicích byla mše a potom jsme šli na spole nou
snídani. Nakonec jsme si postavili hrady z kostek a upletli z vlny šály.
Byla to hezká cesta!!!!
Petra Drahokoupilová

15. 2. 2014 Zásmuky
kostel Stigmatizace sv. Františka
2. téma: Dospívání sv. Ludmily

správce – Marek Vachule
varhaník – Jaroslav Morávek
zvoník –
patroni – výtvarníci

CO JE ZA TOU ZDÍ?
V sobotu 15. 2. se po mnoha letech otev ely dve e františkánského kláštera v Zásmukách
b žným návšt vník m. V interiérech áste n zrekonstruované budovy byla zahájena výstava
„Co je za tou zdí?". Žáci ZUŠ Sedl any a ZŠ Zásmuky vytvo ili výtvarné i literární práce,
které hledají odpov
na tuto otázku. Jejich p edstavy o tom, co zdi kláštera skrývají,
p ípadn eho byly sv dkem v minulosti, jsou pochopiteln velmi r znorodé a také jejich
ztvárn ní má mnoho forem a tvá í: aranžmá objekt , obrazy, koláže, keramika, básn ... To
vše od malých a mladých výtvarník a autor od první t ídy do dosp losti. Instalace v
historických chodbách s oprýskanou omítkou je mimo ádn p sobivá.
Po tomto zážitku byly návšt vník m nabídnuty další: tanec dívek ze ZUŠ Sedl any pod
širým nebem v atriu kláštera, posezení v p íjemn vytopeném refektá i s ajem a domácím
cukrovím p i poslechu zasv ceného výkladu Mgr. Rišlinka, editele kolínského muzea, o
historii zásmuckého kláštera, bohoslužba v sousedním klášterním kostele celebrovaná Mgr.
Kamilem Vrzalem, fará em uhlí skojanovické farnosti, který je spole n s Jájou Trojanovou
hlavním organizátorem akce. Spole n v rámci farnosti usilují o znovuoživení
pozapomenutých sakrálních památek v rámci tzv. Cesty sedmi kostel .
Výstava "Co je za tou zdí?" bude v zásmuckém klášte e p ístupna do 15. 3. a navštívit ji je
možné po dohod s páterem Kamilem.
Hana Ková ová

POU DO ZÁSMUCKÉHO KLÁŠTERA
V za átku letošního roku 2014 jsme se op t vydali na pou do Zásmuk. Sešlo se nás p ších
dvanáct v etn sedl anských poutník . Dokonce jednomu z poutník z auta vysko ili dva
pejsci jménem ert a Ká a, kte í s námi poslušn a zvesela putovali. Vycházeli jsme
z drahobudického kostela, kam jsme vstoupili, chvilku pobyli, pomodlili se And l Pán a
vydali se sm rem k zásmuckému klášteru. A byl únor, bylo tém jarní po así. Prošli jsme
vesnicemi Jel any, Sobo ice, to už nás jako každou pou Cesty sedmi kostel provázel
k es anský symbol – d ev ný k íž, pod jehož tíhou se st ídali muži. Cesta byla p íjemná,
nebo jsme si ve skupinkách spolu povídali, a protože už jsme spolu n co ušli, poci ovali
jsme blízkost, soudržnost, vzájemnou podporu, úctu – spole ný cíl.
Téma této cesty bylo: „Co je za tou zdí?“. V zásmuckém klášte e nás ekala p kn
p ipravená výstava výtvarných prací žák ZŠ ze Zásmuk a ZUŠ ze Sedl an. D v ata
z tane ního kroužku v prostorách kláštera rajské zahrady skv le zatan ila choreografii
s názvem Okamžik v mé dlani.
Za p ípravu výtvarných prací i tane ního vystoupení pat í žák m a jejich pedagog m velký
dík. Po tane ním vystoupení jsme byli pozváni do p íjemn vytopeného refektá e (jídelny)
kláštera, kde se na klenutém strop nachází reliéfní šternberský erb osmicípé hv zdy
zakladatel kláštera. Teplý aj a hojnost drobného a dobrého pe iva, které bylo na stolech už
p ipraveno, jak o pouti bývá, dotvá ely p íjemnou atmosféru. Pan editel kolínského muzea
Mgr. Vladimír Rišlink velmi poutav vypráv l, co bylo za zdí zásmuckého kláštera v historii.

Co a p edevším kdo je s klášterem spojen dnes, nám p iblížil Marek Vachule, který mluvil,
jak v klášte e coby skaut vyrostl, že do n j stále jezdí a po ádá skautské pobyty a dokonce, že
v klášte e m l p ed dv ma roky svatbu.
Pou do zásmuckého kláštera byla zakon ena slavením mše sv. v kostele Stigmatizace sv.
Františka.
Pro m i pro paní Jaroslavu Pale kovou, s kterou jsem pou prožila, bylo zajímavé se
dozv d t, co a kdo byl s klášterem v minulosti spojen, ale p edevším jak klášter vypadá dnes,
jak žije a jaký p ínos m že mít pro další generace.
Marie Rohrová

26. 4. 2014 Malejovice
kostel sv. Ji í
3. téma: Pohanství tenkrát a dnes

kostelník – rodina Královcova
varhaník –
zvoník –
patroni – nada ní fond Klí ek

CESTA NÁS ZAVEDLA
P ES POLE DO MALEJOVICKÉHO KOSTELA SV. JI Í
V sobotu 26. dubna jsme se vydali v rámci Cesty sedmi kostel na pou do Malejovic.
Sešli jsme se v 8 h u kostelí ka sv. Jiljí a vydali se na cestu. Letos nás putovalo mén , ale
m li jsme mezi sebou nejmladšího poutníka, malého Vojtíška, který se vezl v ko árku a byl
velmi spokojený.
Za Janovicemi jsme po chvilce došli k odbo ce na Silvánku a pomalu jsme putovali,
povídali si, obdivovali kolem krásnou p írodu, kvetoucí epková pole a p edevším stromy a
ke e. Po projití Silvánky P. Kamil požehnal pole kolem nás, aby byla letošní úroda dobrá.
Toto požehnání se tradi n d lá na p ímluvu sv. Marka, jehož svátek jsme den p edtím
oslavili, a který je patronem dobré úrody, ochra uje proti blesku a krupobití.
Pokra ovali jsme v cest na Mitrov - kousek po hlavní silnici, a odbo ili sm rem na
Opatovice, kde jsme se zastavili u k ížku a spole n jsme se pomodlili. Zde byl p ipravený
d ev ný k íž, který jsme nesli polní cestou ke kostelu sv. Ji í, kde nás již vítali ostatní
poutníci, kte í do Malejovic p ijeli auty. U vchodu do kostela nám byly nabídnuty výborné
kolá e a ezy, které pro nás všechny p íchozí p ipravila rodina Královcova se svými
spolupracovníky z Nada ního fondu Klí ek, který byl patronem kostela. Zazn la slova
k historii kostela a ze života sv. Ji í. Pani Královcová nám p evypráv la po átky nada ního
fondu Klí ek, dozv d li jsme se o jeho práci, která spo ívá ve služb onkologicky nemocným
d tem a jejich rodinám. Dále jsme zhlédli dokument popisující celoro ní tvorbu projektu
pohybového divadla Ko eny a k ídla sv. Ludmily, které tan í d ti, studenti, senio i a um lci
ze ZUŠ Sedl any spolu s námi páte níky z naší farnosti.
K tématu sv. Ludmily následovalo tvo ení, p edevším r zných ornament , které se nosily
v dob Ludmilin . Ty budou také zdobit p i vystoupení kostýmy. Poté následovala mše svatá.
Po skon ení mše svaté jsme ješt p ed kostelem chvíli spole n pobyli u výborného
ob erstvení, rozlou ili se a pomalu se ubírali dom .
Celá cesta prob hla za krásného po así, všem se moc líbila, a t šíme se na další putování.
Olga Kyselová

31. 5. 2014 Žíšov
kostel sv. Mikuláše
4. téma: K est sv. Ludmily

kostelník – Josef Procházka
varhaník – Jaroslav Morávek
zvoník – Josef Hrabánek
patroni – lidé z místa

POU DO ŽÍŠOVA
Je zvláštní, jak po n kterých cestách chodí hodn lidí a jsme p ekvapeni, když po nich
jdeme chvíli sami. A naopak, po n kterých cestách chodí málo lidí a je div, když se tu a tam
objeví poutník víc. Na n kterých cestách však nikoho ne ekáme a také nikdo nep ijde,
všechno je jak má být. Pou do Žíšova byla poutí do malého doslova ztraceného kostelí ka
v malebném zákoutí vesni ky Žíšov. Šlo se posledního kv tna k poct Panny Marie. K jejímu
uct ní jsme vzali každý n jakou kv tinu, abychom si ji pak po mši svaté s n kým vym nili.
Šlo nás hrstka a modlitba r žence za naše pot eby byla vroucná. P ed námi byly dv hodiny
strávené na míst , kde každý, kdo je vnímavý, pochopí, že doba je jiná. Ze starousedlík , kte í
se v nují kostelu, zbyli dva. Zvoník pan Hrabánek, který nám ve v ži kostela vypráv l p íb h
o zvonu, a protože nás tam bylo p t, mohli jsme na n j dob e vid t a hltali jsme jeho slova
o historii zvonu a jeho životním p íb hu. Zvoní každou ned li v poledne a v domácnostech
kucha ky ze Žíšova prý nalévají polévku podle tradice, až když odzvoní na v ži poledne. Jak
je to vzácné, že n kdo z lidí dnešní doby každou ned li v poledne jde zazvonit na kostelní
zvon. Žasnu. Dále osmdesátiletý kostelník pan Procházka. Pe uje jak m že o kostel. Kostelík
je navšt vován opravdu jen t ikrát do roka a p esto je stále s kostelem – nena íká, nevzdává
to, pe uje a dává nad ji. Byla to pro m jedna z nejd ležit jších poutí za celé t i roky, protože
jsem si uv domila jaká je realita. A my se ji máme nau it p ijmout, zvládnout a pokra ovat
dál. Na mši svatou byl plný kostel lidí a litanie k Pann Marii byly krásné. V n kv tin a
básni ky k Pann Marii p ed íkávané seniory byly e eny p esn tam, kde m ly zaznít. P.
Kamil a P. Kryštof vyzvali nás starší, abychom íkali d tem o hodnotách, které vyznáváme.
Protože když si to necháme pro sebe, jim už to nebude mít kdo íct. D kuji kostelu v Žíšov a
Pann
Marii
za
velké
obdarování
na
poslední
den
Mariina
m síce
L.P. 2014.
Jája Trojanová

26. 7. 2014 Sud jov
poutní kostel sv. Anny
5. téma: Odkaz sv. Ludmily

kostelník –
varhaník – Václav Josek
zvoník –
patroni – poutníci

RODINA
O víkendu 26. - 27. ervence 2014 prob hla v Sud jov ke cti sv. Anny pou . V sobotu
jsme se brzy ráno vydali, jak již za íná být dobrou tradicí, na p ší pou ze Zásmuk.
V pr b hu naší cesty se k nám spolu s dalšími p ipojil u kostela sv. Jiljí v Uhlí ských
Janovicích pan kardinál Dominik Duka a spole n jsme doputovali do Sud jova, kde byla
v 10 h slavena mše svatá.
V promluv se pan kardinál v noval tématu rodiny. „Život je ur itou cestou, která za íná v
ur itém bod a v ur itém bod také kon í“, zahájil kardinál Duka kázání k n kolika stovkám
poutník . „Život každého z nás za ínal v rodin “, p ipomn l kardinál nepostradatelný prvek
spole nosti a dodal, že celý náš život je doprovázen velikým Božím dílem, které by m l
lov k st ežit. I Bible zmi uje, že rodi e a d ti si ne vždy rozum li, což je motiv, který se v
interpretaci lidské historie neustále opakuje. Rodina a p íslušnost k lidskému rodu nás však
spojuje v rodinu. Rodinu tvo í nejenom d ti, ale i rodi e - matka a otec, nikdy rodi A a rodi
B, i když se nás mnozí v dnešní dob snaží p esv d it o opaku. „Nenechme si rodinu vzít“,
uzav el kardinál homilii.
Nebylo tedy náhodné, že v odpoledním programu se v prostorách ambit kostela konalo
vystoupení pohybového divadla s názvem Ko eny a k ídla sv. Ludmily, kterým vyvrcholil
celoro ní projekt, a na kterém spolupracovala a ú astnila se naše farnost, ZUŠ Sedl any a
pražské arcibiskupství, nebo podobn jako sv. Anna je s rodinou úzce spojena i sv. Ludmila,
jíž jsme se po celý rok v novali. Vstoupila navždy do d jin, byla matkou a babi kou sv.
Václava a stala se Matkou naší národní kultury. Je proto d ležité a inspirativní erpat z t chto
našich ko en . Ludmila a její životní odkaz není a nemá být vnímán jako n co minulého, co
nem žeme dnes, ve svém prožívání sv ta uplatnit. Naopak. Má být pro nás jednotliv , ale i
pro naši spole nost inspirací. Doba je jiná, ale má stejné otázky a pot eby jako v dob
Ludmilin . Rodina se nevy erpá a ni ím novým nep ekoná. Bu me vd ní, že máme tak
krásné poutní místo, kde téma rodiny m že znovu a znovu zaznívat, kam mnozí z Vás m žete
p icházet a prosit za své rodiny, d ti a také rodi e.
P. Kamil Vrzal

KO ENY…
Byla jsem oslovena k p ipojení se k projektu s pracovním názvem „Ludmila“. S velkou
radostí jsem pozvání p ijala s touhou p isp t jakýmkoliv zp sobem tak, jak bude pot eba.
Také si myslím, že je t eba n jak splácet dluh naší první kn žn a první sv tici za vše, co pro
naše d jiny znamenala.
Projekt pohybového divadla jsem poznala p i „Legend o sv. Ann “ a velmi m zaujal.
Zdá se mi, že práv tento zp sob p edávání oslovuje lov ka v celé jeho celistvosti, jak o tom
ostatn sv d í ohlasy ve ejnosti. Sv. Ludmila je mojí „d v rnou nebeskou p ímluvkyní“ spolu
se sv. Anežkou. Je vzorem nejen státnické, ale i ženské (dív í) odvahy p ijmout to, co ví, že je
pro ni a pro jí sv ený lid správné a co je Boží milostí a jedinou cestou pro v ky budoucí.
Myslím si, že je d ležité „jít ke ko en m“, k p vodnímu poslání, oprošt nému od
(promi te mi) nánosu balastu staletí a lidské pýchy. Ale nejen se vrátit, ale p vodní nezkalené

myšlenky rozvíjet tak, jak je pot eba práv v tomto sv t a v této dob , do které jsme
postaveni. P ijm me toto pozvání a m jme „k ídla p edk “!
Projekt byl komponován jako mezigenera ní a také propojení mezi farnostmi. Velice si
cením vzniklého spole enství, kde jsme se p ijímali navzájem.
Spolupráce s uhlí skojanovickou farností je pro nás p íkladem tvo ivé a radostné práce ve
farnosti a opravdu velkým pot šením a povzbuzením, „že to jde“.
V ím, že všechno krásné, co jsme prožili p i nacvi ování i p i spole ném popovídání,
v nás z stane jako n co, co by mohlo klí it dál.
Milena Šimková

27. 9. 2014 Horní Kruty
kostel sv. Václava
6. téma: Sv. Ludmila – babi ka sv. Václava

kostelník –
varhaník – Jirka Hejduk
zvoník –
patroni – Páte níci

DVACÁTÁ POU CESTY SEDMI KOSTEL
Již zdaleka viditelný na návrší 410 m n. m. se ty í kostel sv. Václava v Horních Krutech,
kam se vypravilo v rámci putování po sedmi kostelích naše spole enství v p edve er
patronova svátku. Cituji z knihy Pam ti osad Kou imska, ze které mi má spoluža ka Liduška
Cháberová, roz. Drahotová, ochotn poskytla data o vzniku kostela. Osada Horní Kruty je
úhledná, na posledním výb žku Polabí, vzdálená na severu od Kou imi asi 12 km. 10-12km
na východ jsou Zásmuky, na jih Uhlí ské Janovice a na západ Sázava. Asi 2 km na východ
leží hradišt hryzelské, vystav né Zli any. Bývalá farnost sestává z obcí Horní Kruty, Dolní
Kruty, P estavlky, Újezdec, B ezinka, Radlice, Hryzely a mého rodišt Bohou ovice.
Kolem kostela je h bitov, kde se od za átku 30. let minulého století nepoh bívá. Byly
postaveny dva nové h bitovy v Horních Krutech a v Bohou ovicích, kde poh bívá i B ezinka
a Újezdec.
Te ke kostelu, kde jsem se na k ru st ídal s kamarády v „šlapání varhan“. Kostel býval
farním již p ed rokem 1361. Byl bezpochyby postaven sázavskými mnichy, jimž Kruty ve
14.-15. století pat ily. Sázavští mniši dosazovali do Krut fará e až do husitských bou í.
P vodní d ev ný kostel byl zbourán roku 1740. Ješt p edtím byla již v roce 1730 postavena
(na k ižovatce) nová fara a kaple sv. Gotharda. Již 25. 4. 1740 se za aly kopat základy
kostela, základní kámen byl položen 28. 7. 1740, sakristie vysv cena 1. 9. 1740, kostel
vysv cen dne 6. 10. 1743. Dne 6. 10. 2013 se p ipomíná 270 let od založení kostela. A byl
v minulosti n kolikrát opravován, jeho stav je žalostný. Vstupní brána je podep ena sloupy,
zar stá k ovím, hlavn st echa je vystavena pov trnostním vliv m a je zna n poškozena.
Faru i ostatní p íslušenství využívalo JZD, dnes celý objekt využívá Agro Bohou ovice.
A te o mých vzpomínkách. Náš rod se p ist hoval do Bohou ovic v roce 1685 (v
pob lohorské dob se teprve zavád la p íjmení a ísla popisná dom ). V Bohou ovicích jsem
se narodil, žil a pracoval do nástupu na vojnu na podzim roku 1954. Z d tství si pamatuji
období druhé sv tové války. To lidé chodili do kostela, pot ebovali jistotu a ochranu ve zlých
vále ných asech. Vzpomínám na slavnou primici P. L. Šmejkala z Újezdce p.1 po válce.
Poh ben je v Bohou ovicích, nedaleko hrobu svých rodi . Jeho matka byla rozená Lejnarová
ze Zbizub. Byl také persekuován v dob komunismu.
Krásnou vzpomínku mám na bi mování v roce 1947, kdy hornokrutskou farnost navštívil a
bi moval zde tehdejší arcibiskup Josef Beran. Nás bi movanc bylo hodn , ve válce se nic
takového nekonalo. Jelikož pan arcibiskup p edvídal, jaké asy nás ekají, nabádal k v rnosti
a dodržování evangelia. Bylo dojemné, když jej vítal p edseda tehdejšího MNV (místního
národního výboru) pan Šmejkal z Horních Krut, se kterým se znali z Dachau. Ve vzájemném
objetí se oslovovali „milý brat e“. Dodávám, že pan Šmejkal byl rovn ž v 50. létech znovu
zbaven majetku a v zn n.
Nástupem komunismu lidí v kostele ubývalo, vesnice se vylid ovaly, lidé odcházeli do
pohrani í a do m st za prací. Také se socializací vesnice byli zbaveni majetku, ob anských
práv, vyhošt ni z obce a do v zení posláni lidé, kte í nic neprovedli. I naši rodinu, spolu se
dv ma dalšími rodinami, potkal tento osud. Rozsudek platil pro celou rodinu.
Po roce 1989 jsme se do rodné vesnice již nevrátili. Dnešní stav vesnice vypadá takto:
po et obyvatel nedosahuje ani po et dom . Domy jsou bu prázdné nebo jen obývané jako
chalupy lidmi z m st – na víkend, apod.

Alespo na sv. Václava navšt vuji kostel sv. Václava v Horních Krutech, kde v tichém
rozjímání vzpomínám, navštívím hrob svých prarodi u kostela i v Bohou ovicích. Nelíbí se
mi, že v dnešní dob je ve sd lovacích prost edcích církev lí ena jako la ná po majetku, ší í
se i další pomluvy a nepravdy, r zné aféry.
Na záv r krásn prožitého dne po mši sv. jsme si vym nili výp stky ze zahrádek i výrobky
z nich a s hezkými pocity jsme se vraceli dom .
Josef Procházka

PLODY CESTY
Dne 27. 9. 2014 jsme se sešli u kostela ve Skvr ov . Hned ze za átku jsme byli vystaveni
menší zkoušce odvahy - bez baterky jsme se vydali do stoupání po p íkrých schodech nahoru
na v ž kostela, kde jsme mohli spat it opravený zvon. Každý jsme na n j za ukali a
poslouchali jeho zvuk. Po ocitnutí se zpátky na zemi jsme se vydali za naším cílem.
V rámci Cesty sedmi kostel jsme cht li navštívit kostel sv. Václava v Horních Krutech.
Po así naší cest p álo, což už na za átku navodilo p íjemnou náladu a nám se tedy šlo
dob e. Cestou jsme si mezi sebou povídali a také jsme se pomodlili r ženec. V ž kostela sv.
Václava jsme m li stále na o ích, protože se nad Horními Krutami hezky vyjímá. Cestou jsme
šli také kolem h bitova, kde se pan fará Vrzal chopil d ev ného k íže, který po zbytek cesty
nesl na ramenou až do kostela.
Kostel sv. Václava jsme spole n odemkli a za ali jej p ipravovat ke mši. Nachystali jsme
vše pot ebné k uskute n ní vým nného obchodu plod letošní úrody. Na stole se nám
postupn nashromáždily r zné marmelády, houby, o íšky, k ížaly z jablek i usušené kv tiny.
Jelikož jsme do za átku mše m li ješt trochu asu, vyzval pan fará pana Procházku a paní
Cháberovou , aby nám povídali o svém d tství, které na tomto míst prožili. Jejich vypráv ní
bylo zajímavé a pou né a my jsme díky nim m li p edstavu o tom, jak tento kostelík „žil“
d íve.
V 16:00 se kostelem rozezn ly varhany a za ala mše. Po skon ení ob adu jsme si šli vybrat
n jakou v c z vým nného obchodu. Dom jsme odcházeli s p íjemným pocitem.
Tato cesta se mi líbila.
Petra Drahokoupilová

1. 11 2014 Vidice
kostel sv. Mikuláše
7. téma: Svatost

kostelník – rodina Levých
varhaník – Ivan Fiala / skauti
zvoník – pan Levý
patroni – skauti z Kutné Hory

SVATOST
Cesta sedmi kostel na téma Svatost ve Vidicích neza ala 1. 11., ale tím, že m iniciáto i
Cesty oslovili jakožto zástupce skaut už v ervnu a já souhlasila, že se staneme patrony
Cesty. Na za átku školního roku vznikaly nápady na program (zp v, aktivity) a chu akci
po ádat. Já osobn jsem se na 1. 11. t šila a vše p ipravovala velmi d kladn . Inspirovala
jsem se texty na internetu: „1. listopadu je spole ná slavnost Všech svatých. Obecn je svaté,
co je obecn uznané jako dobré, pravé, blahodárné, následování hodné, nap . svatý muž,
svatá slova, svatá hora, odkaz nebo p íkaz je nám svatý. Pojem souvisí se sv tlostí, tj.
zá ivostí, v (zejména náboženských) obrazech asto znázor ující práv svatost. 2. listopadu se
slaví památka zesnulých.“ Proto jsem se vydala v ranních hodinách 8 km (tam i zp t) pro
plástve v elího vosku na výrobu sví ek. V pátek p ed akcí jsme m li zkoušku sboru. Op t
n kte í zp váci na místo doputovali i z Vyso iny. Vtipné bylo, že jsem se celou noc na sobotu
1. 11. v posteli p evalovala a neustále mi zn ly v uších písn a p ed o ima se p emítaly
seznamy, co je pot eba p ipravit, donést, nachystat. Ráno jsme unaven vstávali v 7 hodin,
abychom vše stihli ješt doladit.
A te už akce opravdu za íná. V 810 v po tu 12 lidí jsme u kostela Narození Panny Marie
v Košicích zapo ali pou do Vidic. P edcházela ješt modlitba k Pann Marii. P evážnou
v tšinu poutník tvo ily d ti, které udávaly velmi svižné a rychlé tempo. Cestou jsme do
košíku sbírali podzim (šípky, houby, listí, v tvi ky, rákosí, ...) na výzdobu kostela. P ed
Vidicemi jsme se zastavili a s úžasem hled li na duhu v mracích. Pro m to byl malý zázrak.
Vyrobili jsme si r že z listí, šustí, v tvi ek a chopili se d ev ného k íže, který jsme nesli ke
kostelu.
Když jsme dorazili do kostela, za al program p ed mší a bylo p ipraveno malé ob erstvení
(teplý aj a perník). Velmi záhadná a zábavná aktivita bylo hledání detail po kostele, které se
ú astnily všechny v kové kategorie poutník . Dále si mohl každý vyrobit sví ku z v elího
vosku, složit puzzle nebo vymalovat jednoho ze svatých s atributy. Puzzle zachycovaly
chvíle, kdy se kostel otevírá: svatba, poh eb, posvícení, roráty, Vánoce nebo na po est Cesty
sedmi kostel . Vymalovaní svatí poté dozdobili kostel stejn jako p írodní r že, které jsme
tvo ili cestou. B hem toho, co dole probíhal program, jsme se ty lenným sborem zpívali
písn . Konec programu oznámil zvon z místní zvonice, který ohlašoval blížící se mši
za ínající v 10 hodin.
B hem mše jsme op t se sborem zpívali a na to vše se dívali shora. Na 30 lidí, kte í sed li
v lavicích a spole n s námi hled li vp ed k oltá i, na obraz sv. Mikuláše, pana fará e Kamila
a t i ministranty, seskupení n kolika ho ících sví ek, symbolizujících život a smrt, podzimní
výzdobu a na vymalované svaté.
Když mše skon ila, p išlo mi líto, že už je konec akce Cesty sedmi kostel , které jsem
v novala tolik asu a p íprav. Sví ka a sušené švestky, které jsem dostala jako díky, mn mši
budou p ipomínat.
Magda a Martin Setni kovi

CESTA SEDMI KOSTEL POKRA UJE …

DOPIS NEVINNÉMU

Cesta sedmi kostel p ipravuje projekt na rok 2014/15 s názvem „Dopis nevinnému“ v
bývalém klášte e v Zásmukách, který zajímavým zp sobem využívá klášterní prostor a
zp ístup uje jej ve ejnosti. Vstoupíme do nenavšt vovaného opušt ného kláštera
inspirativním zp sobem a spole n s ostatními tv r ími lidmi budeme objevovat krásu a
d ležitost tohoto místa.
Za cíl si dáváme prožitek, ztišení a tvorbu v netypickém duchovním prostoru, který k nám
promlouvá. Paradoxn vnímáme, že zde m žeme spole n na erpat a pochopit to, co bychom
v nov obnoveném kostele asi p ehlédli. Je to mnohovrstevnatost života, p íb h, pestrost,
dramati nost epoch, syrovost, pot ebnost, která volá práv nás, abychom vstoupili a oživili
zapomenuté místo. Abychom objevili sebe samé v naší sou asné dob …

Zájem projevili dobrovolníci zásmuckého kláštera, pedagogové a žáci zásmucké ZŠ,
pedagogové a studenti sedl anské ZUŠ, Arcibiskupství Praha, pedagogové a studenti
Pedagogické fakulty Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích, p edpokládaným
partnerem PF JCU bude edition Grenzraum z Frankfurtu/M se t emi profesionálními um lci,
francouzský um lec Christian Beasleyr, dosp lí seminaristé pohybových a výtvarných kurz .
První ást prezentace bude v sobotu 21. 2. 2015 v prostorách zásmuckého kláštera p i
putování Cesty sedmi kostel .
Výsledná prezentace pedagog , um lc a student prob hne v sobotu 20. 6. 2015 v 14 h
v zásmuckém klášte e za p ítomnosti široké ve ejnosti.

Modlitba Cesty sedmi kostel
Bože, na Cest sedmi kostel
si p ipomínáme místa zapomenutá, opušt ná,
zatížená našimi lidskými k ivdami.
Vyslyš, prosíme, naše prosby
za r st naší víry, pravdy a lásky
a st j p i nás, abychom T nep estali chválit
a vždy Ti sloužili s istým srdcem,
a tak pln ji zakoušeli,
že se na nás uskute uje spása.
Nejsv t jší srdce Ježíšovo, v tebe d v uji.

Na této stránce jsou fotografie z výtvarného sympozia v Zásmukách, na titulní stran foto
z tématu „Co je za tou zdí?“.

Program poutí v Roce Anežky eské 2014/2015
1. Horní Kruty 13. 12. 2014
pou ze Skvr ova v 5:00
v 7:00 rorátní mše sv. v kostele sv. Václava
téma: Blahoslavení chudí v duchu, nebo jejich je nebeské království
patroni: rodina Drahokoupilova
2. Zásmuky 21. 2. 2015
pou z Drahobudic v 12:00, p íchod poutník v 14:00
v 15:30 mše sv. v kostele Stigmatizace sv. Františka
téma: Blahoslavení pla ící, nebo oni budou pot šeni
patroni: rodina Vachulova
3. Žíšov 28. 3. 2015
pou z Uhlí ských Janovic v 8:00, p íchod poutník v 9:30
mše sv. v 10:00
téma: Blahoslavení tiší, nebo oni dostanou zemi za d dictví
patroni: rodina Procházkova
4. Hodkov 8. 5. 2015
pou ze Zbraslavic v 15:30, p íchod poutník v 17:30
mše sv. v 18:00
téma: Blahoslavení, kdo la ní a žízní po spravedlnosti, nebo oni budou nasyceni
patroni: rodina Mašínova a Houdova
5. Sud jov 25. 7. 2015
pou ze Zásmuk v 5:30, p íchod poutník v 9:30
mše sv. v 10:00
téma: Blahoslavení milosrdní, nebo oni dojdou milosrdenství
patroni: rodina Pazderova
6. Dolní Chvátliny 6. 9. 2015
pou ze Zásmuk v 13:00, p íchod poutník 14:30
mše sv. v 15:00
téma: Blahoslavení istého srdce, nebo oni budou vid t Boha
patroni: rodina ezní kova
7. Skvr ov 18. 10. 2015
pou z Vav ince v 13:00, p íchod poutník 14:30
mše sv. v 15:00
téma: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, nebo jejich je
nebeské království
patroni: rodina Knížákova
Zpracovali Jaroslava Trojanová a P. Kamil Vrzal

D kujeme starost m všech obcí, hasi m, hudebník m,
p veckým sbor m, dobrovolník m, kostelník m, zvoník m,
varhaník m, fotograf m, tane ník m, výtvarník m,
student m, patron m, poutník m a ú astník m…
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