
Církev československá husitská v Kutné Hoře – www.ccsh-kh.cz.
Kontakt na duchovní správu: 606 570 656 a 731 147 920.

Adresa Farního úřadu: 284 01 Kutná Hora, Roháčova 625/5.
E-mail: palcovicova@email.cz

Číslo účtu Náboženské obce v Kutné Hoře,  
na které je možné odesílat církevní příspěvky a dary je: 441771329/ 0800.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
srdečně Vás zdravím v roce 2022, v čase nadcházející památky zesnulých a svátků zrození 

Ježíše Krista, Vánocemi. Pevně doufám, že se Vám všem v tomto roce dařilo uspokojivě jak 
po stránce zdravotní, tak po stránce pracovní i soukromé. Konec loňského roku byl pro naši 
náboženskou obec velmi smutný, neboť nás navždy opustil náš bratr Mgr. Václav Balek.  
Staral se o finanční záležitosti naší náboženské obce a řešil důležité úkoly s tím spjaté.  
Po jeho odchodu nám přibylo mnoho dalších starostí, se kterými si Václav Balek věděl  
vždy rady. V letošním roce byla naše sestra farářka Mgr. Lenka Palčovičová  
na plánované ortopedické operaci, a následné rehabilitační 
rekonvalescenci, proto nebyla několik týdnů přítomna v úřadu.

V příštím roce se před námi otevírá řada úkolů, a to nejen  
po stránce duchovní, ale i z hlediska oprav a nemalých investic.  
Bude to především oprava historické památky – kostela  
sv. Jana a Pavla v Malíně pocházejícího z 10. století, která se bude 
plánovat dle poskytnutých dotací. Naším přáním by bylo, aby se 
v Malíně obnovila i pravidelná duchovní setkávání.  Následovat 
budou opravy synagogy v Kutné Hoře ve Smíškově ulici.

Co naše církev nabízí?
Setkávání při bohoslužbách v neděli a o křesťanských svátcích  

vždy v 9 hodin ve Smíškově ulici. Před každou bohoslužbou (po předběžné tel. domluvě)  
je možný osobní rozhovor (svátost pokání). Od 10 hodin jsou vedeny každou neděli duchovní 
a biblické rozhovory. Přístup do kolumbária je umožněn každou neděli v době konaní 
bohoslužeb. V jiných dnech vždy po osobní dohodě. Křtíme novorozence, děti i dospělé, 
poskytujeme svátost útěchy nemocných, konáme pohřby, modlitby za zesnulé. Vždy  
po osobní dohodě. Náboženská obec Církve Československé husitské v Kutné Hoře 
poskytuje také, bez rozdílu vyznání, bezplatné komplexní sociální poradenství na tel. čísle:  
731 147 920 – Mgr. Jana Šedivá. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat.

Naše obec nedisponuje velkým majetkem, a tak si velice vážíme vašeho zájmu a zpětné 
reakce při zaslání církevních příspěvků (365,- Kč za dospělou osobu na rok) a darů na výše 
uvedené číslo našeho účtu. Složenky přikládáme jen pro formu, protože jsme si vědomi 
vysoké ceny poštovného a tedy i malého využití.

Dušičkové bohoslužby  
se vzpomínkami za zesnulé se v letošním roce budou konat 30.10. v 9 hodin.

Kolumbárium  
bude mimo pravidelné neděle otevřeno:1. 11. 2022 15:00 – 17:00 a 2. 11. 2022 15:00 – 17:00.

Vánoční setkání v Husově sboru:
* 24. 12. 2022 v 16:00 - Štědrý den, zrození Ježíše Krista

* 25. 12. 2022 v 9:00 – Boží hod Vánoční
* 26. 12. 2022 v 9:00 – svátek sv. Štěpána

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, za duchovní správu Církve Československé husitské 
v Kutné Hoře bych Vám touto cestou ráda popřála klidný konec roku 2022 a šťastný, úspěšný 
a požehnaný rok 2023, ve kterém se, pevně věřím, budeme ve zdraví pravidelně scházet 
nejen při nedělních bohoslužbách.  Mgr. Jana Šedivá, kazatelka

Kostel sv. Jana a Pavla


