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15 Vánoční bohoslužby

Bylo, nebylo
Kolik nás chodí do kostela
Sčítání účastníků bohoslužeb je jeden ze způsobů, jak získat představu o množství
praktikujících věřících. V Českých zemích je sčítání od roku 1999 organizováno
Římskokatolickou církví v pětiletých intervalech. Za Kolínskou farnost jsou k 6. říjnu
2019 tyto výsledky:
Účast na mši svaté s nedělní platností v Kolínské farnosti
Sv. Bartoloměj
Zálabí
Klášter
Velim
Pňov
Velký Osek
Červené Pečky
Nová Ves
Veltruby
Starý Kolín

Celkový počet účastníků: 420
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Ján Halama, SVD

Vernisáž výstavy
V pátek před 1. adventní nedělí proběhla v komunitním centru vernisáž prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Kolín nazvaná Za onoho času..., jejíž součástí bylo i
vystoupení dětí ze sboru pana Sixty Slavníkovci. Kresby dětí inspirované
vyprávěním vánočního příběhu nad obrazy z dějin výtvarného umění budou k
vidění až do konce ledna.

Ivana Erbenová

Nové logo farnosti
Do nového roku vstupuje farnost Kolín s novým
logem, které je základem nové vizuální identity
farnosti. S logem se tak kromě obálky tohoto
časopisu budeme setkávat postupně i na dalších
místech. Autorem návrhu je pan Jakub Obraz ze
studia KLUCIvespolek.

ZLm
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Betlémské světlo – novodobý symbol
Vánoc
Betlémské světlo je symbolem
jednoty, naděje, lásky a radostné
předzvěsti Vánoc. Myšlenka šíření
Betlémského světla poprvé proběhla
v Rakousku v roce 1986, jako
charitativní
akce
pro
radost
postiženým dětem. Následně se tento
zvyk rozšířil i do ostatních krajin
sousedících s Rakouskem. Do České
republiky se poprvé dostal až po pádu
komunistické vlády, a to díky exilovým
skautům z Rakouska.
Do Betléma, místa narození Ježíše
Krista, je pro Betlémské světlo každý
rok vyslán chlapec nebo děvče (říká
se jim Dítě Betlémského světla). Odtud
se světlo lásky a pokoje šíří do celého
světa. Letošním Dítětem světla se
stala
jedenáctiletá
Victoria
Kampenhuber z mládežnické části
Červeného kříže a je považována za
velký vzor v charitě. Cestu z Betléma
do Rakouska, absolvuje vánoční
plamínek letecky ve speciálním
bezpečnostním obalu, zde se pak
během
slavnostní
ekumenické
bohoslužby předává skautům z
jednotlivých zemí. Letos tato slavnost
proběhne v sobotu 14. prosince ve
Vídni. Skauti z Brna přivezou světlo z
Vídně vlakem do České republiky. V
neděli 15. prosince 2019 v 9:00 hodin
při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v
Brně předají skauti světlo z Betléma
do rukou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho. Následující

sobotu, 21. 12. 2019, bude Betlémské
světlo rozvezeno díky skautským
dobrovolníkům po celé republice –
rozvoz
probíhá
již
tradičně
po vlakových trasách.

Betlémské světlo je na Kolínsku
tradiční aktivitou kolínských skautů.
Každoročně se zaslouží o jeho předání
do kostelů i mezi občany minimálně
dvě skautské organizace – Svaz
skautů a skautek ČR a Junák – český
skaut,
přístav
Slanečci
Kolín.
Betlémské světlo připutuje do Kolína
21. 12. v dopoledních hodinách a skauti
z 84. oddílu skautů Kolín ho budou
rozdávat od 11:00 do 14:30 na Vodárně.
Skupina skautů se s Betlémským
světlem vypraví odpoledne do
domova pro seniory SeneCura na
Husově náměstí. Tradičně se oddíl
setká v neděli 22. 12. od 10:30 na mši
svaté v kostele sv. Víta na Zálabí
a předá slavnostně světlo tomuto
kostelu. Betlémské světlo bude k
dispozici do 26. 12. na faře a v
kostelích.

Katarína Jarošová
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Koncert v Bratčicích
Dobročinný Adventní koncert v
chrámu sv. Václava v Bratčicích
na Čáslavsku proběhl 14. prosince
2019.
O
skvělou
předvánoční
atmosféru se postaral Chrámový sbor
sv. Bartoloměje z Kolína pod vedením
sbormistryně
Jany
Mančálové.
Výtěžek sbírky bude použit na nový
zvon kostela v Bratčicích.

Renata Burešová

Poločas
Běží druhý rok přípravy ke křtu a já si uvědomuji, jak je to blízko… Po velmi dlouhé
době jsem schopna prožít Advent v radostném čekání. Připadám si jako dítě.
Vždy píši o tom, jak je těžké být dospělým katechumenem, ale ono to má i své
veliké výhody. Za mě je to rozhodně návrat dětského pohledu na svět. Spoustu věcí
vnímám jinak nebo se s nimi potkávám poprvé. Víra mi otevírá srdce a jeden by se
až divil co se tam vejde.
Ještě vloni touto dobou jsem nemohla myslet na ty, kteří mě opustili na věčnost.
Bála jsem se bolesti, kterou ve mně vzpomínky vyvolávaly. Nevěděla jsem, že
existuje i bolest, která nás přenáší z nicoty tam, kam patříme, a pak že je tu i ta
bolest, která není podstatná. Jen námi pronikne a zakrátko z ní nic není.
V poslední době často myslím na maminku s babičkou. Obě tyto ženy pro mě
znamenají mnoho, a tak si říkám, co by asi tak řekly na to, že budu křtěná? Určitě
by si na to uvařily kafe a zapálily si. Obě.
Tento článek je svojí druhou verzí. Ta první skončila v koši. Byla příliš o té
nepodstatné bolesti a o tom netřeba psát.
Co se týká katechismu jsem teď tak nějak v poločase. Doba teorií mizí a nastává
čas praxe. Jak už jsem řekla, víra mi otevírá srdce. Začala jsem věřit, že je více
hodných lidí než těch špatných. Mám potřebu se modlit a modlitby se staly součástí
mých dnů. Jsem schopná cítit Boží lásku a stále se učím nepochybovat o ní.
A nelžu (moc dobrý).
Tím, že otevřeme své srdce stáváme se zranitelnějšími, ale zároveň si můžeme
uvědomit sílu, kterou jsme všichni dostali do vínku.
A teď už jenom pár nesmyslných postřehů:
Mám ráda ta barevná skla v našem Bartoloměji. Jsou jako kaleidoskop.
Líbí se mi vůně kostela. Jak mi vadí děti v restauracích, tak naopak v kostele to
jejich drobné „vyrušování“ mi nevadí. Patří tam. Stejně jako smrkání a kašlání. Je
fajn, když je v kostele živo.
Jinak každý rok na Vánoce posílám pohledy. Těší mě to a ráda olizuji známky.
Odpovědi se mi vrací v esemeskách. Nevadí…
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I já o letošním Adventu dostala dopis. Krásný dopis. Psaný něčí rukou. Děkuji za
něj… Pišme více dopisů. Jednak je to krásné a je potřeba živých slov.

Večerka
PS: Když nemá katechumenka do čeho píchnout, napíše si text k písničce.

Na cestě k Bohu ocitla jsem se v rohu
Moje cesta vede jedním směrem,
křehkou stopou za Andělem.
Můj Anděl jen jedno křídlo má,
je zlomené a pelichá.
V kostele sedávám v poslední lavici,
modlitby jsou mojí každodenní letnicí.
Slova od oltáře chytám po dechu,
některá v srdci uvíznou, jiná zametu.
Na cestě k Bohu ocitla jsem se v rohu,
raději než srdce lámala bych si nohu.
Nemám ale na výběr, sedávám v poslední lavici
s duší tmelenou živicí.
Na cestě k Bohu ocitla jsem se v rohu
s Andělem za zády, který chmury svým křídlem odhání.
Sedím v poslední lavici, ta už rok si tyká s mojí zadnicí.
Jak zbloudilá ovečka zatoulala jsem se za obzor,
cítím Tvou lásku, opouští mě vzdor.

Červená středa v Kolíně
„Šest lidí z deseti nemá dnes
náboženskou svobodu“ – píše se
v oficiálním plakátu iniciativy Červená
středa, za kterou stojí křesťanská
organizace Aid to the Church in Need.
Tato iniciativa má být připomínkou
na všechny pronásledované pro svou
víru a zvyšovat povědomí o jejich
situaci. Její základním poselstvím je
„prosazování
svobody
vyznání,
vzájemné tolerance ve společnosti a
podpoření solidarity se všemi obětmi
pro víru ve světě“. Že tato iniciativa
vyšla právě z křesťanského prostředí,
není
náhodné,
jelikož
nejvíc
nábožensky motivovaných útoků je
dnes cíleno právě na křesťany. V
České republice se letos zapojilo
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zhruba 80 farností, sborů či institucí
včetně magistrátu hl. města Prahy a
ministerstva zahraničí ČR – zapojeny
byli také organizace z mimocírkevního
prostředí. Mimo České republiky se
akce účastnilo dalších 15 zemí.V Kolíně
byla vyjádřena solidarita s trpícími
společnou
modlitbou
v Kostele
sv. Bartoloměje a jeho nasvícením na
červenou barvu. Součástí modlitby
bylo také nastínění konkrétních

případů: těžké situace pronásledování
v severní Nigérii, či obnovování
běžného života přeživších křesťanů v
Iráku. Osudy skutečných lidí, věřících
křesťanů, nám slouží jako varování,
kam až může vést nenávist, i jako
povzbuzení ukázky skutečné víry,
ve které možno hledat sílu k vytrvání v
těžkostech a obnově.

Hozená rukavice
Oznámení Farní charity Kolín
Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se
mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail:
simek.pavel@praha.charita.cz

Kalendář akcí v prosinci a lednu
26. prosinec 2019 (čtvrtek) – Vánoční koncert města Kolína. Vystoupí pěvecký sbor
Cantores Cantant a hosté. Začátek v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.
28. prosince 2019 (sobota) – smírná pouť za potracené děti na svátek Mláďátek.
Začátek v 11:00 u Pražského jezulátka. Viz. plakátek.
21. leden 2020 – vikariátní konference kněží kolínského vikariátu. Mše svatá v 9:30
v kostele sv. Víta na Zálabí.
28. leden 2020 (úterý) – Katecheze otce Radka Tichého o slavení mši svaté. Po mši
svaté v 18:30 v komunitním centru na faře.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje
Betlém bude pro veřejnost otevřený o Vánocích ve dnech:
25. prosince 2019 (středa)
26. prosince 2019 (čtvrtek)
28. prosince 2019 (so)
29. prosince 2019 (ne)
31. prosince 2019 (út)
1. ledna 2020 (středa)
Doba otevření je od 14. do 17. hodiny. V ostatních kostelích budou betlémy
přístupné pro veřejnost vždy půl hodiny před mší svatou podle programu.

Ján Halama, SVD
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Pozvánka na Pouť modliteb za nejmenší
V Praze se na svátek Svatých Mláďátek v sobotu 28. prosince 2019 uskuteční
Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hodin v kostele u
Pražského Jezulátka mší svatou, kterou bude sloužit biskup Pavel Posád. Dále
pokračuje přes Petřín k bratřím kapucínům, kde je krátká zastávka s občerstvením.
Poté následuje modlitba v Loretě a u sv. Norberta na Strahově, kde pouť končí.
Avšak pro vytrvalce je ještě možnost přidat se k Modlitbám za národ ve
svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta, které vrcholí v kostele sv. Jiří modlitbami
u hrobu sv. Ludmily.
V případě zájmu foto viz www.galerie.clovekavira.cz.
Pokud máte zájem připojit se k Modlitbám za nejmenší, info na:
www.hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi.

Eliška Líbalová

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovněduchovní“ pobyt v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky
(www.klasternipenzion.cz) v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc
pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450
Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. V
okolí se nachází lyžařské areály Jedlová a Horní Podluží s umělým zasněžováním
a možností nočního lyžování, určené především pro rodiny s dětmi. Běžecké tratě
jsou přímo v okolí Jedlové, nebo v německém Jonsdorfu.
Zájemci nechť se hlásí do 3. 1. 2020 na e-mail: pavelova.alena@gmail.com, nebo
na tel.: 731 476 879.

Alena Pavelová

Slovo kněze
Betlémský příběh
Čím to je, že nás Vánoce obvykle
naplňují emocí očekávání, radosti,
naděje a někdy také bolesti a
opuštěnosti. Všechno jako by se
chtělo rozzářit. Všude tma a také
všude světýlka. I když většina z nás
topí třeba plynem, nebo elektřinou,
cítíme v kostech praskání dříví v
kamnech. Přitom cítíme teplo, blízkost,
spolupatřičnost, radost a různé vůně.
Tomu všemu říkáme domov.

Betlémský příběh ve své realitě je
všechno jiné než tohle. Únavná cesta
do Betléma (cca 5 dnů), cítíte na sobě
pot a nemáte si co převléct, všude je
bláto, zima. Obyvatelé malého města,
do kterého přicházíte, jsou naštvaní,
protože se sjíždí celý svět do jejího
malého provinčního městečka (kdysi
slavného,
ale
dnes
už
nic
neznamenajícího), všude do sebe
narážejí lidé a není už jediné volné
místečko na ubytování. Čekáte
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v rodině každou chvíli dítě a nevíte,
jestli se to nestane na ulici. Strašně
neintimní představa. Žádné topení,
žádná světla, žádná blízkost.
A přece je uprostřed toho všeho něco
výjimečné. Maria ani Josef si
nezoufají. Důvěřují. Přijímají i drobné
gesto vstřícnosti. Stáj. Dobytek kolem.
Jesle. Trochu soukromí a trochu klidu.
Je zima, ale přece jsou za to rádi. A
přece je tady také světlo, radost, zpěv.
Přilétají andělé a opěvují velkého
Boha, který se smiloval nad světem,
který tonul v temnotě. Uprostřed
největší tmy zazářilo světlo. A je tam
také blízkost, láska. Maria miluje dítě,
které ji dal Bůh. Nevzdá se ho za nic
na světě, ani kdyby musela utíkat před
tím, kdo chce zabíjet malé děti. Josef

je jistě při ní a neopustí ji, i když je
chudá, i když to nechápe, že jeho
snoubenka má dítě. Věří. Přicházejí
pastýři a přinášejí radost, tu nejprostší
radost z bytí. Radují se, že jsou, že je
Bůh, že je dítě s matkou ve stáji, jako
znamení Boží přízně a jistoty, že Bůh
nikdy neopustí člověka, v jakékoliv
temnotě by se nacházel.
Betlém, to je lidské strádání, utrpení,
bolest odmítání, ale také orchestr
prosté, nefalšované lidské a Boží
lásky, pokoje, smíření, odpuštění,
společenství, které je mnohem silnější,
než může vytvořit běžná rodina. Bůh
je zde. My jsme zde. Nebe je zde.
Světlo je zde. Zpěv je zde a ještě jaký.
I když je zima, lidské srdce hoří. Amen.

Ján Halama, SVD

Kostel Nejsvětější Trojice v Kolíně
Nejsvětější Trojice, I. část
Máme záměr ve farním časopisu Bartoloměj uvést postupně řadu textů ke vzniku
kostela Nejsvětější Trojice, průvodce kostelem s uvedením obrazové dokumentace,
působení kapucínů v Kolíně. Úvodem nejzákladnější informace o vzniku a působení
řeholních františkánských řádů.

Františkánské řehole
Historie františkánských řeholí je
velmi bohatá. Na jejich počátku je
sv. František z Assisi. Několik vět pro
jeho dobu – třinácté století. Bohatá
církev, bohatstvím oplývající část
křesťanské společnosti. Na straně
druhé nemajetní, chudí, zubožení.
Napětí ve společnosti, vznikají velké
žebravé řády, františkáni, dominikáni.
František po bezstarostném mládí,
dobrodružném životě je okouzlen,
proměněn myšlenkou chudoby, žije
kajícně v odříkání; připojuje se k němu

skupinka mladíků, nazývají se fratres
minores – menší bratři, chtějí změnit
svět láskou. To je počátek vznikající
řehole. Řeholní řád prožívá zázračný
rozvoj. Také vzniká ženský řád sv.
Kláry. Vzniká i další řád – terciáři, kteří
jsou inspirováni myšlenkami sv.
Františka a nežijí odděleni od světa
ale běžně mezi lidmi. V původním řádu
časem vznikaly změny, reformy a
výsledkem byl vznik tří samostatných
františkánských řeholí: františkáni,
minorité, kapucíni.

8

Františkáni
K
jejích
povinnostem
patří
misionářská činnost, kázání, exercicie.
Františkáni patří k nejpočetnějším
řeholím sv. Františka. Na konci 20.
století bylo na celém světě přes 19 000
členů. Je několik oficiálních názvů:
OFM – Ordo Fratrum Minorum, Fratres
Minores Franciscani….
Zvláštní skupinu tvořili hybernové z
Irska, odkud byli vyhnáni anglickou
královnou Alžbětou r. 1599. Roku 1629
odešli hybernové do Nového Města
pražského, kde vybudovali konvent,
který nikdy nepatřil do české
provincie. Historie tohoto konventu a
kláštera je pozoruhodná. Za Karla IV.
tu byl klášter. Klášter za doby husitské
zpustl, obnovil jej Jiří z Poděbrad,
„husitský“ král. Pikantní v našich
dějinách je: husité bořili kláštery a
mnichy upalovali – i v Kolíně – a
„husitský“ král Jiří z Poděbrad klášter
obnovuje a povolává do Prahy
řeholníky. Hybernové z Irska – ti první
v Čechách pěstovali brambory. Jozef
II. klášter zrušil; z Václavského náměstí
(Koňský trh) se sem přestěhovalo
české divadlo Bouda. Budovy později
koupil stát, z kostela zřídil celnici a v
bývalém klášteru celní a finanční
úřady. Dnes je to Dům u hybernů
(výstavy,
koncerty,
divadelní
představení).
Nejvýznamnější františkánský klášter
u nás je konvent u Panny Marie

Sněžné v Praze. Tento chrám by si
zasloužil nejen rozsáhlou kapitolu,
ale i návštěvu, prohlídku, setrvání v
tichu, zamyšlení.
Václav Vavřinec Reiner – obraz
Zvěstování Panně Marii (v chrámu
Panny Marie Sněžné v Praze).
Jen malé upozornění. V blízkosti
Kolína
se
nacházel
konvent
u sv. Františka v Zásmukách –
spojený se slavností Porciunkule
(tradiční pouť). Název Porciunkule je
převzat ze života sv. Františka, když
pracoval na opravě malé kapličky
Panny Marie Andělské na místě
zvaném Porziuncola.
Šat františkánů: šedý hábit přepásaný
provazem (cingulum) se třemi uzly =
tři řeholní sliby – slib chudoby, čistoty,
poslušnosti. Na provaze je zavěšený
růženec.
Prvořadou úctu prokazuje řád sv.
Františkovi z Assisi, dále je to
sv. Antonín Paduánský (z Padovy), sv.
Bonaventura. A samozřejmě také
Panna Maria. A ještě celá řada světců
– františkánů. Z nedávné doby
osvětimský
mučedník
Maxmilián
Kolbe, který nabídl svůj život na
záchranu
otce
několika
dětí
(kanonizován 1982). Pater Pio z
Pietrelciny,
rodným
jménem
Francesco
Forgione,
italský
kapucínský kněz a světec.

Minoriti
Řád menších bratří konventuálů, OFM
conv.
Ještě za života zakladatele sv.
Františka se uvnitř řádu začaly
projevovat rozpory – sv. František se
stavěl proti požadovaným výsadám,
s nedůvěrou pohlížel na snahy o
vzdělávání řeholníků, na zmírňování

řadových zvyklostí. Vytvářejí se různé
skupiny, papež Julius II. je zrušil r. 1506.
O rozdělení na dva zcela samostatné
řády rozhodl papež Lev X. roku 1517.
Tak vznikl Řád menších bratří
konventuálů.
Pro zajímavost jen to, že minorité mají
černý hábit s bílým provazovým
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cingulem. Kněží mají kolárek a černý
biret.
Světcem z doby baroka je sv. Josef
Kopertinský – patron kosmonautů.
Z řádu pochází i několik papežů i
vzdoropapežů,
také
vynikající
teologové: Roger Bacon – Doctor
Mirabilis († 1294) a především Jan
Duns Scotus – Doctor Subtilis († 1308).

Známý je Čech – hudební skladatel –
Bohuslav Matěj Černohorský (1684 –
1742).
Italský mnich a cestovatel po Asii Jan
Marignola = Giovanni di Marignolli
(† 1358/59), který se zabýval také
českými dějinami. Pobýval na dvoře
Karla IV.

Svatý František – jesličky a betlém
Vstoupili jsme do doby adventní.
Advent – přichází Spasitel. O Vánocích
oslavíme narození Ježíše Krista –
tajemství Lásky. Narodil se v chudobě.
Aby sv. František přiblížil veliké
tajemství vtělení prostým lidem,
oslavil narození Ježíšovo tak, že
zorganizoval živý betlém. To se stalo
25. prosince 1223 na hoře Greccio
nedaleko Assisi. Tehdy poprvé byla
vánoční mše slavena uprostřed
přírody, František četl evangelium u
skutečných stájových jeslí s volkem a

oslíkem. To se událo v jeskyni
přetvořené v kapli, byl tam postaven
žlab naplněný slámou, přivedli vola a
osla – jak to vyžadovala tradice. Již ve
13. století se začalo šířit zobrazování
výjevů ze života Kristova, jeho
narození, stavění jesliček, betlémů s
postavami Panny Marie, sv. Josefa,
pastýřů, mudrců od Východu a dalších
lidových postav přinášejících dary
narozenému Ježíškovi.
Jaký dar přineseme my?

Josef Dušek
Použitá literatura u autora. Pokračování v dalším čísle časopisu Bartoloměj – bude
následovat řád kapucínů
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Adopce na dálku
„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Dnes nás čekají dokonce dva příběhy
a
oba
ze
svazového
státu
v jihozápadní
Indii
jménem
Karnátaka. Karnátaka je na západě
hornatá
a na východě
pokrytá
lávovými kameny. Neustále tak
vznikají spory o vodu, kterou potoky
pramenící v Karnátace odvádějí do
sousedního Tamilnádu. Navíc se jedná
především o zemědělský stát, kde je
nutné
zavlažování.
A
právě
ve východní části žijí naši dva
adoptovaní jednadvacetiletá Jacintha
a devatenáctiletý Avinach, a jelikož
slečna má přednost, pojďme věnovat
pár řádků Jacintě.
Jacintha nám zaslala dopis, aby se
pochlubila, že právě dokončila
studium a začne pracovat. Celý její
dopis je provoněný štěstím a vděkem
nad úspěšným dokončením jedné
životní etapy. Jacintha byla pilná
studentka a v závěrečném testu
dosáhla krásných 448/600 bodů.
Každý rok se jí díky programu dostalo
prostředků na školní poplatky,

učebnice, uniformu a vánoční dárky.
Píše, že nejenom ona posílá pozdravy
a modlitby, ale i celá její rodina. Dále
zmiňuje, jak je vděčná všem svým
učitelům, kteří jí pomohli získat dobré
základy pro budoucnost a dokazuje to
i fakt, že se chce sama stát učitelkou,
což je úctyhodný cíl a my jí budeme i
nadále držet palce.
Nyní už druhý slibovaný příběh
chlapce Avinacha. I on úspěšně
dokončil studium a hledá si práci jako
mechanik, zatímco dál zůstává bydlet
u svých rodičů. Avinach studoval bez
problémů a pravidelně se účastnil
výuky ve vesnici. Jeho oblíbený
předmět byl automobilové inženýrství.
V závěrečném testu uspěl s
chvályhodným výsledkem 523/700
bodů. Chlapec rozvinul svůj talent v
různých oborech a účastnil se
několika studijních táborů a letních
kempů. Avinach i jeho rodiče děkují, že
mu bylo umožněno účastnit se studia
a posílá vřelé pozdravy.

Tomáš Těmín

Okénko do DKSŠ
Adventní trhy
Voňavý František, vánoční koledy, pečené dobroty, šité
dekorace, vánoční mýdla, keramika, sušené ovoce a
skvělá předvánoční atmosféra. Takový byl adventní trh
v DKSŠ.
Děkuje všem, kteří k nám přišli, a podpořili tak školu a její
žáky.
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Adventní trh v DKSŠ

Svatý Mikuláš
Kolínem chodil Svatý Mikuláš a zavítal i za dětmi církevní mateřské školky.
V doprovodu laskavého Anděla a rozverných čertíků připomenul dětem jejich
prohřešky z „Knihy hříchů“.
Hodné a polepšené děti pochválil, těm neposedným promluvil do duše a vdechl
novou naději. Všechny děti obdaroval malým dárečkem a odměnou mu byly
mikulášské písničky a říkadla.

Svatý Mikuláš a zavítal i za dětmi církevní mateřské školky
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Farní pastorační rada
Zápis z 6. jednání farní pastorační rady
Římskokatolické farnosti Kolín
Volební období 2018–2023
Název
Datum
Místo
Přítomní

Omluvení
Přizvaní
hosté
Přílohy
zápisu

6. jednání farní pastorační rady
2. 12. 2019, 19:00–21:30
Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 25
Ján Halama
Georges Makonzo Mondo
Marian Brudny
Filip Dvořák
Zdeněk Líbal ml.
Zdeněk Líbal st.
Ivana Erbenová
Libuše Kubíčková
Kateřina Tesařová
Lucie Růžková Rybárová, Karel Sova, Tomáš Těmín
Ph.D. Hanúsek (bohoslovec)
Lukáš
1

Zahájení, úvod
Předseda pastorační rady otec Ján Halama přivítal všechny přítomné členy, PR se sešla
v počtu 9 členů. Program jednání byl schválen bez připomínek.

Bod č. 1 – Sčítaní účastníků bohoslužeb – informace, přehled
Vyhodnocení sčítání účastníků bohoslužeb ze dne 6. 10. 2019. Kompletní výsledky
byly zpracovány do grafického přehledu a grafů (příloha zápisu) a souhrnné
informace budou zveřejněny v časopise Bartoloměj.
Bod č. 2 – Reflexe nad uběhlým rokem
V roce 2019 se uskutečnila řada úspěšných a zajímavých akcí, kladně byl hodnocen
výstavní plán v komunitním centru, mládež se také aktivně zapojila do organizace
řady akcí.
Úkoly, které zatím čekají na realizaci:
Oltář a ambon do chrámu sv. Bartoloměje – dotace z IROPu (evropské fondy)
zatím nevyšla, ale je třeba připravit návrh pro případ otevření nové výzvy anebo
navýšení stávající.
Bod č. 3 – Kurz pro služebníky eucharistie – koho poslat?
Kurz začíná v lednu v Pastoračním středisku Praha Dejvice, je třeba vytipovat
kandidáty, je povinné pro všechny, kdo jsou pověřeni rozdáváním eucharistie.
Bod č. 4 – Farní charita
Paní Lucie Růžková Rybárová (ředitelka farní charity) nejpozději v únoru tuto
funkci z vlastního rozhodnutí a osobních motivací opouští, je třeba hledat nové
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kandidáty na pozici. Do nebližších ohlášek je třeba dát výzvu na obsazení pozice
ředitele farní charity.
Bod č. 5 – Zprávy z Farní ekonomické rady
•
•

•

Je nutná oprava dveří do kostela sv. Víta na Zálabí. Zástupcové ekonomické
rady připraví plán, jak získat prostředky.
Dokončení revitalizace areálu chrámu sv. Bartoloměje – při té příležitosti
bude zavedena voda do sakristie a dále položeny kabely pro internet a
kamery, ovládání je plánováno z fary.
Byly dokončeny vysoušecí kanály kolem zdí kostela na západní a jižní straně
(po Kokovskou kapli).

Bod č. 6 – Účelové sbírky na r. 2020
Účelové sbírky v r. 2019 splnily svůj účel, přišly i individuální dary na účet farnosti.
Plán na rok 2020 – zaměření sbírek:
•
•
•
•

Pojištění kostelů
Projekt na opravu kostela Nejsvětější Trojice – 2x
Fasáda a varhany v kostele ve Velkém Oseku – obec je zde ochotna
financovat 50 % oprav
Energie

Termíny budou stanoveny korespondenčně dle termínů arcibiskupských sbírek.
Bod č. 7 – Plánování aktivit farnosti na další období
Detailní plánování přeloženo na další setkání PR.
Nové plánované akce:
•
•
•
•
•

Příprava letního tábora pro děti 2020, tentokrát se bude jednat o klasický
pobytový tábor v Zásmukách.
Pouť farnosti – jaro a podzim 2020.
Farní den.
Pedagogické centrum má připraven program pro školy – pilotní zapojení 7.
ZŠ.
Pro ZŠ a zájmové organizace je nabízena možnost komentovaných
prohlídek v týdnu od 16. do 20. prosince k betlému instalovanému v chrámu
sv. Bartoloměje.

Termíny akcí:
26. 12. 2019 Vánoční koncert města Kolína – České Vánoce s Cantores Cantant,
Chrám sv. Bartoloměje v 16:00
29. 12. 2019 Vánoční koncert ve Velimi
Rok 2020
1.–14. 1. 2020 Tříkrálová sbírka
5. 1. 2020
Tříkrálové zastavení na Karlově náměstí v Kolíně
28. 1. 2020 Radek Tichý – přednáška na téma liturgické postoje a slavení
eucharistie, 19:00, po mši svaté, co je od 18:30
5. 6. 2020
Noc kostelů
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Termín nejbližší PR
PR se usnesla na termínu 3. 2. 2020 v 19:00, Farní komunitní centrum.
Přílohy zápisu: Sčítaní účastníků bohoslužeb – vyhodnocení
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR
Dne: 19. 12. 2019

Bohoslužby o Vánocích 2019
Farnost Kolín
Datum

24. 12.
2019 úterý

25. 12.
2019
středa

26. 12.
2019
čtvrtek

Den

Hodina

Kostel

8:00
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
20:30
22:00
24:00

Nejsv. Trojice, Kolín
Ovčáry (bohoslužba slova)
Velký Osek
Pňov-Předhradí
Sv. Bartoloměj, Kolín
Veltruby
Velim
Sokoleč (bohoslužba slova)
Červené Pečky (21:30 koncert
dětí)
Sv. Bartoloměj, Kolín

SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

8:00
8:00
8:00
9:30
9:30
10:30
11:00
17:00
18:00

Sv. Bartoloměj, Kolín
Velim
Velký Osek
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Pňov-Předhradí
Červené Pečky
Veltruby
Nová Ves
Nejsv. Trojice, Kolín

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

8:00
8:00
9:30
11:00
15:00
18:00

Sv. Bartoloměj, Kolín
Velim
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Býchory
Starý Kolín
Nejsv. Trojice, Kolín

VIGILIE NAROZENÍ
PÁNĚ
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29. 12.
2019
neděle

8:00
8:00
8:00
9:30
SVÁTEK SVATÉ RODINY 9:30
10:30
11:00
17:00
18:00

Sv. Bartoloměj, Kolín
Velim
Velký Osek
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Pňov-Předhradí
Červené Pečky
Veltruby
Nová Ves
Nejsv. Trojice, Kolín

31. 12. 2019
úterý

Sv. Silvestr
Zakončení občanského
roku

8:00
16:00

Nejsv. Trojice, Kolín
Sv. Bartoloměj, Kolín
Sv. Bartoloměj, Kolín
Velim
Velký Osek
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Pňov-Předhradí
Červené Pečky
Ovčáry
Nová Ves
Nejsv. Trojice, Kolín

1. 1. 2019
středa

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE,
NOVÝ ROK

8:00
8:00
8:00
9:30
9:30
10:30
11:00
17:00
18:00

6. 1. 2020
pondělí

SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ

8:00
9:30
18:00

Sv. Bartoloměj, Kolín
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Nejsv. Trojice, Kolín

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

8:00
8:00
9:00
9:30
10:30
11:00
17:00
18:00

Sv. Bartoloměj, Kolín
Velký Osek
Velim (s Rybovou mši)
Sv. Vít, Kolín-Zálabí
Červené Pečky
Veltruby
Nová Ves
Nejsv. Trojice, Kolín

13. 1. 2020
neděle

Redakční rada: P. Ján Halama, Dominik Spudil, Tomáš Hladík, Lukáš Hanúsek, Tomáš Těmín,
Katarína Jarošová
e-mail: farninoviny.kolin@gmail.com • web: www.farnostkolin.cz • foto: farnostkolin.rajce.idnes.cz
FB: facebook.com/farnostkolin
číslo účtu farnosti:
variabilní symbol pro dárce:
případně v poznámce uvést:

3252369369/0800
1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38)
dar pro farnost (nebo jiný účel)

P. Ján Halama

tel.: 604 294 247; e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Autor fotografie na titulní straně: Miroslav Fechtner.
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