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Úvodní zdravice
Chvála Kristu,
milí přátelé, známí, rodino, farníci z mého domova. Zdravím Vás všechny
z Ukrajiny. Zdá se, že tentokrát si náš časopis opravdu většina z Vás přečte
na počítači doma, tak ho konečně uvidíte ze stejné perspektivy jako my, kteří
přispíváme. Chtěl bych Vám říci dvě věci:
1) Vážíme si Vaší podpory a toho, že náš časopis čtete, konkrétně také
jménem redakce děkuji panu Vančurovi za e-mail s pochvalou a doufám,
že ani v tomto čísle nezapomeneme na dostatečnou velikost písma.
Samozřejmě se stejně jako on i Vy všichni můžete na naši redakci obracet
s nápady, čím pro Vás můžeme udělat náš časopis lepším.
2) Druhá věc je dvojitý citát: „Nebojte se!“ Ze slov některých z Vás, s nimiž
jsem takto na dálku v kontaktu, mám dojem, že se v Česku mnoho lidí bojí.
Nechci, abyste pandemii brali na lehkou váhu (jako ji prozatím bere
většina Ukrajinců), ale nenechte se ochromit strachem. Co dnes udělejte?
Vezměte si roušku, běžte ven, běžte někam, kde nikdo není, sundejte si
roušku. Cítíte? Ve vzduchu voní jaro!
A proč to „Nebojte se!“ je dvojitý citát? Samozřejmě ta slova znáte z úst
milovaného papeže J. P. II. v jiném – a asi i napjatějším – kontextu, ale já si u těch
slov často vzpomenu na situaci před nějakými patnácti lety, kdy jsem s přáteli
a s rodinou seděl v mikrobusu (tenkrát jsme na to nepotřebovali roušky), řidič
couval a už byl deset centimetrů od srážky s přívěsem a my jsme křičeli, aby
zastavil. Křičeli jsme zbytečně, protože řidič přesně v tu chvíli zastavil, otočil se
na nás a povídá: „Nebojte se!“ Ještě dnes se musím smát, když v duchu slyším
jeho hlas.
Tak Vám také na tento měsíc přeji podobného řidiče, který zastaví akorát
ve chvíli, kdy začnete křičet, abyste se tomu pak mohli smát. (Já vím, není to až
tak hezké přání, ale lepší než drátem do oka. Není zač.)

|- U U|
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Bylo nebylo
Karneval
Dne 22. 2. 2020 se v Kolíně na faře
konal karneval. Jak už zmiňovala
moderátorka Tonča, bylo to výjimečné datum a nejenom proto, že tam
byla spousta dvojek a nul, ale také
proto, jak se tento den prožil.
Organizátoři ze spolča se začali
scházet už od 10:00, aby bylo vše perfektně připravené a děti si to užily.
V 14:00 už to ale všechno začalo. Začaly přicházet nejenom děti, ale také
na nás začal padat stres, jestli je
všechno v pořádku.
Nejprve se pustila úvodní píseň,
při které se děti roztancovaly a rozezpívaly. Následovalo předvádění masek. Objevily se velice originální masky: například vodník, princezny, rytíři,
kosmonauti, taekwondisti, různé druhy hmyzu, víly, zvířátka, autobusová
zastávka. Každopádně jste měli na-

prosto všichni (včetně rodičů) nádherné kostýmy.
Párty může začít
Následovala modlitba a slovo
moderátorky. Poté už mohl začít celý
program. Tancovalo a zpívalo se téměř po celou dobu. Mohli jste zaslechnout moderní, ale také už starší
písně, které vybrala mládež ze spolča.
Děti samozřejmě vypadaly, že si to
náramně užívají. Když už jsme byli
naprosto vyčerpaní po pásmu písniček, oznámili jsme pauzu. Ta ale nemohla trvat déle než deset minut,
protože děti by se jinak unudily.
Teď to vypadá spíše jako když
jsme děti chtěli umučit, ale nebylo
tomu tak. Měli jsme připravené i zajímavé hry. První hra byla skákání se
svázanýma nohama a děti si to velice
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užívaly. Druhá byla také zajímavá,
protože děti mohly podlézat hliníkovou tyč. Zapojili jsme se i my a to
jsme asi neměli dělat, protože se nám
uprostřed tyč začala prohýbat. Naštěstí to šlo zase rychle narovnat
a tak jsme mohli pokračovat. Třetí
a zároveň poslední hra byla střílení
z pistolek na balónky.

Po poslední hře bylo poslední
pásmo písniček a nastal čas pomalu
karneval zakončit modlitbou a společnou fotografií.
Myslím, že se nám karneval náramně vyvedl a doufám, že se nám
podaří zorganizovat něco dalšího. Také moc děkuji jménem spolča všem
dětem, které se přišly zapojit a strávit
s námi příjemné odpoledne.

Eliška Těmínová

Hozená rukavice
Hodiny náboženství v době karantény
Všechny učební materiály jsou k dispozici na webové stránce farnosti
farnostkolin.cz pod záložkou „Výuka náboženství“ v sekci „V DOBĚ KARANTÉNY“.

Vysílání mší svatých prostřednictvím Facebooku
V týdnu vysíláme každé ráno v 7:12 hod. mši svatou, v neděli v 9:00 hod. Také je
možné se připojit k modlitbě růžence a korunky božího milosrdenství
za ukončení pandemie, a to každý večer v 20:00 hod. Facebooková stránka farnosti: @farnostkolin

Kostel Nejsvětější Trojice k dispozici k modlitbě
Kostel Nejsvětější Trojice je nyní otevřený k osobní modlitbě každý den v čase
obvyklých bohoslužeb. V tomto čase je k dispozici také kněz ke svátostní službě.
Od pondělí 6. dubna bychom chtěli kostel Nejsvětější Trojice nechávat otevřený
i mimo čas bohoslužeb, k tomu je ale zapotřebí dostatek dobrovolníků ke hlídání
kostela. Možnost přihlásit se a nejnovější informace hledejte na webové stránce
farnosti: farnostkolin.cz.

Nová facebooková stránka pro děti
Vznikla nová facebooková stránka s názvem „Potkali se u Bartoloměje“. Bude
na ní uveřejňován různý obsah (videa, obrázky, nahrávky…) určený pro děti.
Povzbuzujeme děti a rodiny, aby se nechaly inspirovat a také se zapojily
a posílaly své příspěvky. v době karantény je tato stránka skvělou příležitostí
zůstat spolu a být si nablízku.
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Úvaha
Můj smutný výkřik ze země strachu
Je 5. března, ze všech stran se
na mne valí internetové haldy zpráv,
kolik nakažených již je u nás a ve světě, kolik lidí již zemřelo. Je to spíš
k smíchu, stačí se podívat na statistiky
příčin úmrtí a poslechnout pořádné
odborníky, kteří vystudovali skutečné
lékařství, nikoliv jen internetové
pseudoodborníky na všechno a vlastně na nic, jejichž jedinou kompetencí
je to, že umí chabě překládat články
ze zahraničních příspěvků.
Všichni se na sebe dívají podezřívavě, okukují se, zda nemáte lesklé
oči, či u vašeho nosu se snad neukáže
kapička rýmy. Právě sedím v budově
soudu jednoho našeho příhraničního
okresního města těsně poté, co soudkyně zrušila jednání ihned, když maminka sdělila, že ačkoliv je úplně
zdravá, byla minulý týden v Itálii. Jak
může být prosazována spravedlnost
lidmi, kteří nemají ani kousek osobní
statečnosti?
Vláda zasedá ohledně krize, způsobené koronavirem. Již zemřelo několik tisíc lidí. A víte, vy mudrlanti, kolik
křesťanů zahynulo za poslední rok
ve válce v Sýrii? Proč naše zabedněné
mozky vnímají ohrožení sebe stále
intenzivněji, než strasti svého bližního? Nemohu nevzpomenout šílenství související s takzvanou uprchlickou krizí. v čí prospěch se takové
kouřové clony, provázené falešným
vlastenectvím a falešnou snahou
problémy řešit, vytvářejí, je zřejmé jen

málokomu. Poznáte je po ovoci a kdo
má oči k vidění, ať vidí.
S důvěrou v Pána
Zamýšlím se nad tím, proč je
právě u nás tolik strachu. Myslím, že
je to přímo úměrné s mírou ateismu
v naší zemi. Pokud člověk nepozná
osobní zkušenost s naším Otcem,
Bohem stvořitelem, nemůže mít nejen
plnohodnotný duchovní život, ale ani
skutečnou odvahu žít ten život obyčejný. Přiznám se, že mám náročnou
práci, náročnou zejména na různé
obavy a podezření. Navíc vedení každého podniku obnáší starosti o věci,
které nám přinese zítřejší den. Ačkoliv
mi bylo nesčetněkrát úzko, vždycky
všechno dobře dopadlo a Bůh v mém
životě to špatné proměnil nejen v dobré, nýbrž dokonce i ve více prospěšné než předtím.
Přál bych tak každému našemu
občanovi právě takovou osobní zkušenost, jedině s takovým pocitem
bezpečí v našem světě a s důvěrou
v Hospodina lze vůbec vést plnohodnotný život. Ti, co nežijí duchovně, jistě
v tomto směru strádají a jejich štěstí
je patrně jen přetvářkou. Ne nadarmo
nám Pán Ježíš vzkázal: „Nebojte se, já
jsem přemohl svět.“ Častokrát si toto
připomínám v těch nejsložitějších
osobních obavách či na území strachu.
Přeji všem krásné dny plné zdraví,
prožité bez bázně.

Tomáš Těmín
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Slovo kněze

Velikonoce, jaké jsme ještě nezažili
Když se mě někdo zeptá, „co
máš nového?“, většinou odpovím, že
je vše při starém. Přitom vím, že se
každý den děje mnoho nového. Končí
postní doba a blíží se Velikonoce.
Kvůli celostátní karanténě už tři týdny
nemáme veřejné bohoslužby. Zdá se,
že ani Velikonoce nebudeme slavit
společně v kostele. Kdo je na internetu, může sledovat naše živé vysílání
mší a modliteb na facebookové
stránce farnosti (facebook.com/farnostkolin). Pracujeme na tom, aby se
do kostela sv. Bartoloměje nainstaloval kamerový systém, který by
přenášel živě bohoslužby z našeho
farního chrámu. Věřím, že velikonoční
triduum budete moct sledovat nejen
z naší dočasné kaple na faře, ale také
z kostela.
Myslíme na Vás
Myslím na Vás, naše farníky
a farnice seniory, kteří se teď nacházíte v izolaci svých bytů a domovů.
Vím, že Vám schází živé setkání se
společenstvím věřících v kostele.
Děkuji Lukášovi, který alespoň s některými z Vás udržuje telefonický
kontakt. Myslím, že by teď neměl
nikdo zůstat bez alespoň telefonického kontaktu. Prosím tedy Vás,
kteří žijete sami a nemáte nikoho
blízkého v Kolíně, abyste nám
na sebe nechali telefonní kontakt (volejte faráři na tel.: 604 294 247 a nebo

našemu bohoslovci Lukášovi, tel.: 736
163 374). Rádi zprostředkujeme
i praktickou pomoc.
Blíží se Květná neděle a budeme
světit kočičky. Díky dobrým farníkům
jich máme připravené dostatečné
množství. Požehnané kočičky si můžete vyzvednout i později. Budou odloženy.
Myslím také na naše katechumeny, kteří měli být pokřtěni na Velikonoční vigilii. Jejich křest se přesouvá, prozatím na vigilii Letnic, tedy
svátku Seslání Ducha Svatého. Prosím, pamatujme v modlitbě na ty
z našeho společenství, kteří očekávají
přijetí nového života v Kristu.
Myslíme i na Vás, milí rodiče, kteří
teď musíte zabezpečit pro své děti
školní výuku, nezapomínaje na to, že
musíte zabezpečit rodinu také materiálně. Jste v našich každodenních
modlitbách. Doporučujeme podívat
se na nabídku vyučování náboženství
prostřednictvím naší webové stránky
www.farnostkolin.cz. Pro nejmenší je,
díky dobrovolníkům z naší farnosti,
připravena facebooková stránka pod
názvem Potkali se u Bartoloměje.
Co potřebujeme slyšet
Milí farníci, před námi jsou velikonoční svátky. Budeme slavit tajemství
výkupné smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který
zvítězil nad hříchem a smrtí je s námi.
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Pán Ježíš, který cestou z Jeruzaléma potkal skleslé učedníky, aby jim
znovu zapálil srdce, je připraven vlít
novou naději i jistotu víry do našich
srdcí. Jeho Duch Svatý působí v nás
věřících a připomíná nám myšlenky
a slova Ježíše, které potřebujeme
slyšet zvláště, když jsme v nesnázích.
Svěřujeme Vás všechny do Boží
ochrany a přímluvné modlitby Panny
Marie. Každý večer v 20:00 hod. se

modlíme spolu s Vámi modlitbu růžence a korunky Božího milosrdenství
za ukončení epidemie a za uzdravení
všech nemocných.
Přeji Vám požehnané Velikonoce! Kristus vstal z mrtvých. Pravdivě
vstal, aleluja!

V modlitbě s Vámi spojený
Ján Halama SVD, farář

O zpovědi

V době epidemie
Obvykle Vás farníky vybízíme
k tomu, abyste se před Velikonocemi
vyzpovídali. Kvůli zákazu shromažďování a s ohledem na rizikové skupiny farníků, především starších lidí, je
to bohužel možné jen v omezené
míře. My kněží jsme k dispozici, ale jen
po předchozí telefonické domluvě
času zpovědi. Pro ty, kteří z různých
důvodů nemohou přistoupit ke zpovědi, je vhodné připomenout, co
v prohlášení napsala Apoštolská
penitenciárie v Poznámce o svátosti
smíření v situaci současné pandemie:
„Tam, kde se jednotliví věřící ocitli
v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade
všechno, vyjádřená upřímnou žádostí
o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit)
a doprovázená votum confessionis, tj.
pevným předsevzetím jít co nejdříve
ke svátostné zpovědi, získává odpuš-

tění hříchů, a to i smrtelných (srov.
KKC, č. 1452).“
Aby to bylo tedy prakticky srozumitelné, osobní zpověď je možná
po telefonické domluvě s knězem
za předpokladu, že ani věřící ani kněz
v danou chvíli nemají příznaky nemoci a při zachování toho, že mají oba
na ústech roušku. Zpověď probíhá
v otevřeném prostoru (ne ve zpovědnici) a při dodržení zachování
doporučené vzdálenosti. Samozřejmě
vše probíhá v diskrétnosti potřebné
k zachování zpovědního tajemství.
Prakticky je to možné vykonat buď
na faře v přijímací místnosti, nebo
v kostele Nejsv. Trojice ve zpovědní
místnosti.
Plnomocné odpustky
Svatý Otec ve svém dekretu
o odpustcích umožnil získání plnomocných odpustků pro všechny nemocné a staré a pro ty, kteří se modlí
za nemocné, pokud u sebe vzbudí
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upřímnou a dokonalou lítost nad
hříchy a zřeknou se všech tužeb po
hříchu, za předpokladu, že si dají
předsevzetí vyzpovídat se při nejbližší
možné příležitosti u kněze. I když
věřící nemohou v danou chvíli přijmout svaté přijímání, mají se disponovat k přijetí těla Pána Ježíše
duchovně. Tedy touhou, kterou lze
vyjádřit modlitbou, třeba při sledování mše svaté naživo prostřednictvím rozhlasu, televize, nebo inter-

netu a nebo díky účasti na adoraci
vystavené Nejsvětější Svátosti. v mimořádné době nabízí církev mimořádné prostředky spásy. Pán Ježíš to
slíbil Petrovi a věříme, že také jeho
nástupcům papežům a celé církvi:
„Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno na nebi.“ (Mt 16,19)

Ján Halama SVD, farář

Rozhovor

Misie Albánie (Gorazd Kohút SVD)
Spolubratr a čerstvý misionář v Albánii, o. Gorazd Kohút SVD, nám líčí tamější náboženskou situaci a přibližuje své působení v téhle zemi.
Gorazde, byls vysvěcen na kněze
přede dvěma roky a tvým prvním
působištěm byla katolická Itálie.
V říjnu minulého roku jsi byl ale
převelen do Albánie. Jaká je tam
náboženská situace?
Když se mluví o náboženské situace v Albánii, je potřeba mít na paměti
důležitý historický fakt. Po druhé světové válce se moc dostala do rukou
komunistů a Albánie se vydala cestou
budování socialismu. Vedoucí pozici
získala Albánská strana práce a komunistický diktátor Enver Hodža.
To, co známe z naší historie, bylo
přítomné i tady: znárodnění průmyslu, industrializace a kolektivizace polnohospodářství apod.

V roce 1967 albánská vláda zakázala praktikování náboženství a prohlásila ateismus za státní doktrínu.
Albánie se tak stala oficiálně první
ateistickou zemí na světě.
Hlavním pilířem režimu byla tajná
státní policie Sigurimi, která kontrolovala všechen politický a společenský život v zemi.
Během totalitního režimu byly
vězněné, mučené a umučené tisíce
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lidí, mezi nimi kněží, řeholníci a řeholní
sestry, laici angažující se (tajně) v náboženském životě, a mnoho dalších
„nepřátel“ režimu. Oficiální statistiky
říkají, že více než 40 tisíc osob albánské národnosti mělo status politicky
pronásledovaných, z toho vězněných
byla více než třetina a přes 5 tisíc
odsouzených; v koncentračních táborech bylo umístěno přes 20 tisíc
osob. Katolická církev Albánie má
dnes oficiálně uznaných 40 mučedníků pro víru, množství z nich jsou
kněžími.
Jak si stojí katolická církev dnes?
Celkově má Albánie 5 diecézí
a jednu Apoštolskou administraturu –
tato v sobě zahrnuje i farnost, ve které působím. Proto bych Vám chtěl pár
slovy přiblížit pastorační situaci v této
Apoštolské administratuře, která je
geograficky situována v jižní Albánii.
Podle statistik z roku 2017 spadá
do administratury téměř 1,5 mil.
obyvatel, z toho pokřtěných je 3 730
(méně než 0,3 %). Administratura pozůstává z 15 farností a několika řeholních komunit. Počet kněží
klesl oproti roku 2017 ze 12 na 5.
Z toho je snadné usoudit, že – bohužel
– v některých farnostech v důsledku
nedostatku kněžích věřící nemají ani
v neděli možnost účastnit se eucharistického slavení.
Které náboženství je většinové
a jaké jsou vztahy mezi církvemi?
Většina území administratury jsou
oblasti s muslimským náboženstvím
(zvláště z důvodu, že od 15. století

byla
součástí
Osmanské
říše
a křesťané byli znevýhodňováni
a později i pronásledováni pro víru)
a na druhém místě s ortodoxním.
Myslím, že by pro vás mohla být
zajímavá otázka, jak muslimové,
křesťané ortodoxních církví a katolíci
spolu žijí a vzájemně vycházejí. Pro
lepší pochopení situace bude nápomocné, když se s Vámi podělím
o jednu konkrétní iniciativu převážně
muslimské vesnice blízko města Elbasan. Držel jsem v rukách dokument
(žádost) s více než 150 podpisy muslimů, kteří se v něm obracejí na katolického kněze (který má na starost
malou hrstku katolíků v té vesnici)
s výslovnou touhou víc poznat, kdo je
Ježíš podle katolické nauky. Odvolávají se na své křesťanské kořeny,
které sahají hlouběji než ty muslimské
(datované až od nástupu násilné
islamizace v 15. století).
Tito muslimové osobně znají jistého mladého muže, který byl pokřtěný jako dospělý a který v této
jejich vesnici hodně pomohl chudým
a nemocným. Jeho příklad a nezištná
služba mnohé muslimy natolik inspirovala, že se začali zajímat o jeho
hlubší motivaci, se kterou koná tuto
službu křesťanské lásky. Příklad jednoho zapálil touhu poznat Ježíše Krista v mnohých. Věřím, že právě toto je
naše prvořadá mise. Ačkoli jsem tu
uvedl jenom jeden příklad, platí (a sami Albánci by vám to potvrdili), že
koexistence tří náboženských proudů
je v Albánii mírová a vyznačuje se
vzájemným respektem.
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Řekni nám něco blíž o své farnosti,
ve které působíš, jaké jsou výzvy
do budoucna.
Byl jsem jmenován správcem farnosti v městě Vlorë a blízkých dvou
filiálních farnostech. Město je počtem
obyvatel o něco větší než Plzeň. Najdete v něm dvě mešity, jeden ortodoxní chrám a jeden chrám Katolické
církve. Na nedělní slavení eucharistie
se v průměru shromáždí asi 70 věřících (z celého města a okolí), ale
z těch 70 je asi jenom polovina pokřtěných. V období letních
prázdnin se náš kostelík naplní víc
díky polským turistům.
V prvním řadě bych chtěl ocenit
spolupráci, která je dobře zaběhnutá
mezi různými řeholními instituty/komunitami na území naší farnosti. Je
dobře organizovaná katecheze a příprava katechumenů na svátosti (aktuálně jsou tři kandidáti), totéž různé
aktivity pro děti, různé iniciativy pro
manželské páry a rodiny. Osobně rád
chodím navštěvovat muslimské rodi-

ny. Ačkoli ještě úplně neovládám řeč,
tyto rodiny mě srdečně vítají a mám
skutečně pocit, že se upřímně těší
z návštěvy nás křesťanů.
Jednou z důležitých pastoračních
výzev v našich farnostech je formace
laiků, kteří by mohli vstoupit do každodenního kontextu lidí, kteří hledají,
kteří si kladou mnohé otázky i ohledně katolické víry, ale častokrát se nemají na koho obrátit. Další důležitou
výzvou je pastorace mládeže (přiblížit
se k ní je o něco náročnější, nakolik se
ve městě nezdržuje stabilně, ale
odjíždí do Tirany za studiem/prací).
V různých činnostech Katolické
církve v Albánii vnímám touhu vzbudit
v mladých lidech zájem o dobrovolnickou činnost, tedy aby pro ně
nebyl primární zisk a vlastní pohodlí/blahobyt, ale dobro, které je možné
udělat pro jiné. Dobrovolnictví vnímám jako příležitost přiblížit se lidem,
spolupracovat i s těmi, kteří myslí
jinak nebo vyznávají jinou víru. A právě tu se nám jako misionářům otevírá
rozsáhlé pole ekumenického a mezináboženského dialogu.
Cítíš se být přijatý svou komunitou
a okolím?
Od prvního dne, co jsem tady, se
cítím být přijatý a jsem si vědom toho,
že s prosbou o jakoukoliv formu pomoci se mám na koho obrátit.

Děkujeme Ti Gorazde za rozhovor
a povzbuzení a přejeme hodně požehnání v další práci.
Lukáš Hanúsek SVD
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Řád kapucínů v Kolíně
Kapucínský areál

Kapucínský areál se nedochoval
v původním stavu, prošel různými
přestavbami. Velkou katastrofu způsobil požár r. 1796. Těžce poškozen
byl kostel a z kláštera se zachovaly
jen obvodové zdi. Kostel a klášter
byly podstatně opraveny krátce před
1. světovou válkou v letech 1908–1913.
Na opravě se výrazně podíleli Benediktini z Emauz, nikoliv kapucíni!
Kostel Nejsvětější Trojice byl vymalován v beuronském stylu pražským
malířem M. Matoušem.
Konvent navazuje na závěr kostela, budovy konventu uzavírají čtvercový dvůr obklopený ambitem.
Ve východním křídle se nacházel
velký refektář v jižním křídle kuchyně.
Plány stavitele P. Bruna se dochovaly
do dnešní doby. V prvním patře konventu se nacházely miniaturní cely
řeholníků.
Naprostá většina našich kostelů
je orientovaná na východ. Z východu

Foto: cestyapamatky.cz

k nám přišlo křesťanství. „Ex oriente
lux“ – „Z východu světlo.“ Ale kostel
Nejsv. Trojice je orientován na jih! Důvodem je orientace vůči městu a Kutnohorské ulici.
Akce k – duben 1950
V „Akci K“ v dubnu 1950 byly
zrušeny a obsazeny všechny kláštery,
řeholníci internováni, někteří uvězněni, někteří nasazeni na nucené
práce v dolech, v Jáchymově.
První vlna obsazení klášterů komunistickou milicí byla v noci ze
13. dubna na 14. dubna 1950. Státní
bezpečnost odvezla do internačních
klášterů 1 746 řeholníků. Ve druhé vlně
26. dubna 1950 byly obsazeny i kapucínské kláštery – i klášter v Kolíně.
Tehdy žili v konventu 4 kapucíni.
Představený kláštera P. Kassián byl
internován v klášteře Želiv, ostatní
kapucíni internováni v klášteře
v Broumově.
Po zrušení kláštera komunistickou
vládou 1950, sloužily budovy konventu jako internát Střední zdravotnické školy v Kolíně.
Po r. 1989 byly budovy vráceny
kapucínům, byl zde umístěn jezuitský
noviciát. Současně se zde konají duchovní cvičení, přijíždějí sem významní představitelé katolické církve.
Pokračování příště
Z dějin kláštera byla vynechána
kapitola o moru v Kolíně v létě r. 1680.
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Této pohromě s velkou řadou obětí
(zahynuli všichni kolínští kapucíni)

bude věnovaná pro širší souvislosti
zvláštní kapitola

Osobnosti, se kterými jsem se v klášteře setkal
Arcibiskup Karel Otčenášek
Nezapomenutelné setkání je s Karlem Otčenáškem, arcibiskupem královéhradeckým. Arcibiskupem jmenován 1998. Jeho život byl bohatý na radost
i utrpení. Za totality byl dva roky internován v Želivě, téměř dva roky vyšetřován
ve vazbě za „velezradu“ a odsouzen na 13 let do vězení. Po pádu totality
doprovází v dubnu 1990 v královéhradecké katedrále papeže Jana Pavla II. při
jeho návštěvě ČR.
Karel Otčenášek – pokorný, skromný kněz Kristův se srdcem zapáleným
láskou k Bohu a lidem. Rok 2020 v královéhradecké diecézi je rokem arcibiskupa Karla Otčenáška. Narodil se 13. dubna 1920 – před sto lety. Rok 2020 je
také rokem papeže svatého Jana Pavla II. Narodil se 18. května 1920. Jana
Pavla II. spojovalo s arcibiskupem Otčenáškem osobní přátelství. Pro bližší
seznámení viz osobní vzpomínky Karla Otčenáška a jeho sestry Anny Spudilové
v knížce Kamínky.
Představený konventu otec Čupr
Byl velkým znalcem přírody.
Otec Tichý
Trpělivě snášel zdravotní obtíže. Vždycky si našel
čas na přátelské povídání.
Otec Lízna
Velký cestovatel, který trpělivě překonával
dlouhé pěší túry – sólo i v divoké a nehostinné přírodě.
Cesty po České republice, do Fatimy, do Santiága de
Compostela, do Sevastopolu na Krymském poloostrově. Často několik tisíc kilometrů pěšky.
Otec Rudolf Dušek
Od kostela sv. Jiljí v Praze na Karlově náměstí, který za návštěvy v Kolíně
přicházel navštěvovat chudé rodiny a jejich děti na nedaleké Křečhoři; dětem
přinášel drobné pozornosti a dárečky. Když jsem jednou kousek cesty kněze
doprovázel, překvapil jsem jej zvláštní prosbou: „Otče, mohl byste sloužit mši
svatou za Sokrata? Otec překvapen takovou otázkou, prosbou – chvíli tiše
přemýšlel a pak řekl: „Mohu, budu sloužit mši svatou za Sokrata.“

Všem těmto kněžím vzpomínku a poděkování.
Josef Dušek
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K „duchovnímu přijímání“
Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li
tělo a krev Páně, nepřijímáme něco,
nýbrž Někoho – přichází k nám sám
Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.
Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi,
jak nás o tom ujišťují velikonoční
evangelia. On zná způsoby, jak se
s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi
přijít navzdory všem zamčeným dveřím.
Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on,
když se v církvi předčítá Písmo svaté.
i teh-dy je přítomen, když se církev
modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“

V tradici církve najdeme takzvané
„duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění
a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve
je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem,
neboť působí milost, kterou svátost
eucharistie dává, bez vlastního –
fyzického – přijímání této svátosti.
Duchovní přijímání je modlitba, ke
které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout
Krista pod způsobami chleba a vína.
Je výrazem touhy po setkání s živým
Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh
slyší a vyslyší. v této modlitbě jsme
spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Zpracoval R.D. Mgr. Zdeněk Drštka
Zdroj: www.biskupstvi.cz

Modlitba duchovního přijímání

Foto: Hana Morová

Duše Kristova, posvěť mě
Tělo Kristovo, zachraň mě
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými chválil navěky.
Amen.
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Sbírky v době bez bohoslužeb
Drazí bratři a sestry,
jsem si jistý, že si přejete, aby se život vrátil do obvyklých kolejí a mohli jsme
znovu vidět svoje drahé a blízké osoby, a také, abychom se mohli znovu
potkávat na bohoslužbách v kostele. Jak sami nejlépe víte, i přes karanténu si
člověk musí dostát svých závazků. To samé platí o farnosti jako celku. Rozjely
se projekty, jsou podepsané smlouvy a bude třeba splnit naše závazky.
Dáváme proto do pozornosti nejbližší vyhlášené sbírky:
-

10. duben 2020 – Velkopáteční sbírka na Svatou zemi – bude možné
přispět do kasičky v kostele sv. Bartoloměje a nebo na účet farnosti
s variabilním symbolem 40906.

-

19. duben 2020 – Účelová sbírka farnosti na projekt opravy
kostela Nejsv. Trojice. Variabilní symbol této sbírky je 1211638,
do poznámky napište, prosím: Nejsv. Trojice.

Své příspěvky do běžné každonedělní sbírky můžete označit stejným
variabilním symbolem 12111638, do poznámky napište, prosím: dar pro farnost.
Číslo účtu farnosti je: 3252369369/0800.
Všem dárcům na požádání vystavíme ke konci roku potvrzení o přijetí daru
pro daňové účely.
Všem, kteří přispíváte, nebo přispějete na chod naší farnosti, upřímně
děkujeme. Pán Bůh zaplať!

Ján Halama SVD, farář

Poděkování
Děkujeme firmě JON.CZ s.r.o. za velkou vstřícnost a za vytvoření
připojení na internet v kostele sv. Bartoloměje. Díky tomu budeme
moct vysílat živě bohoslužby z našeho farního kostela.
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Bohoslužby o Velikonocích 2020
Všechny bohoslužby jsou vysílané online, bez účastí věřících
Datum

Den

Hodina

Bohoslužba

Kostel

5. 4.

Květná neděle

9:00

Mše sv.
s požehnáním
ratolestí

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

9. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

Mše sv.

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

14:00
15:00
17:00-20:00

Křížová cesta
Obřady Vel. pátku
Otevřený kostel pro
osobní modlitbu

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

8:30
9:00-19:30

Ranní chvály
Otevřený kostel pro
osobní modlitbu

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

10. 4.

Velký pátek

11. 4.

Bílá sobota
(kromě vigilie)

11. 4.

Velikonoční
vigilie

20:00

Obřady velikonoční
vigilie

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

12. 4.

Zmrtvýchvstání Páně

9:00

Mše sv.

Sv. Bartoloměj

13. 4.

Velikonoční
pondělí

9:00

Mše sv.

Sv. Bartoloměj
(Kolín)

-

Prosíme ty, kdo mají možnost se zapojit do hlídání Kostela Sv. Bartoloměje
během Velkého pátku a Bílé soboty, aby se zapsali do formuláře, který je
dostupný na webové stránce farnosti.
.

Bartoloměj – farní časopis. Vydává Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín.
Redakční rada: P. Ján Halama, Tomáš Hladík, Lukáš Hanúsek, Tomáš Těmín, Katarína
Jarošová, Dominik Spudil
e-mail: farninoviny.kolin@gmail.com
• web: www.farnostkolin.cz
• foto: www.farnostkolin.rajce.idnes.cz
FB: facebook.com/farnostkolin
číslo účtu farnosti:
3252369369/0800
variabilní symbol pro dárce:
1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38)
případně v poznámce uvést:
dar pro farnost (nebo jiný účel)
P. Ján Halama
tel.: 604 294 247; e-mail: farnost-kolin@volny.cz
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