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Bylo nebylo
Potkali se u Bartoloměje, aneb Když není možné
se potkat
Letošní „nouzové“ jaro přineslo velkou výzvu. Jak se potkat, když není
dovoleno se potkat? Zvlášť když končí dlouhá zima, malé děti jsou neposedné,
případně znuděné a mámy (i tátové) potřebují změnit prostředí a sdílet starosti.
Tak se narodila mezi farníky myšlenka vytvořit virtuální pískoviště, kde by bylo
možné dětem alespoň trochu vynahradit nedobrovolnou sociální izolaci
a rodičům trochu ulehčit situaci. S touto touhou byla v březnu založena
facebooková stránka Potkali se u Bartoloměje a sleduje ji momentálně okolo
padesáti lidí. Stránka je stále ve zkušebním provozu a bylo by vlastně dobré,
kdyby tak nějakou dobu zůstala a jako loďka hledala správný směr a cíl.
S koncem nouzového stavu je jasné, že některé nápady nebudou plodné
(třeba společná virtuální modlitba). Příspěvky, které měly „katechetický“
charakter, se s velkým zájmem také nesetkaly. Nejoblíbenější byl vždy obsah,
který se týkal konkrétních akcí a konkrétních lidí v naší farnosti. Teplý letní vítr
zatím vane směrem k osobnímu potkávání a tak by mu tahle virtuální loďka
měla pomoci a informovat o všem, co zajímavého se pro děti děje, nebo bude
dít. A se zatajeným dechem doufám, že začátkem školního roku by se rodičové
s menšími dětmi mohli potkávat u Bartoloměje osobně, pravidelně a bez zákazů.
Třeba formou tvořivého kroužku. Kdyby se nám ke spolupráci podařilo získat
pár plavčíků z farního spolča mládeže, dostalo by setkávání ještě úplně jiný
rozměr.
Velké díky bych chtěla poslat všem, kdo v krizi ukázali svoji velkou laskavost
a pro stránku vytvořili video, namluvenou pohádku, nebo třeba křížovku, ale
také všem, kdo se přidali a drželi palce. A čtenář, který by v sobě objevil talent,
nebo touhu na stránku psát, rozhodně nebude odmítnut!

Alena Pavelová

Povolání ke kněžství
V sobotu 20. 6. jsem se po dlouhé době vydala navštívit Prahu a katedrálu
sv. Víta, Vojtěcha a Václava, protože bylo svěcení nových kněží. Byli vysvěcení
2 noví kněží. V katedrále se sešlo mnoho lidí, že byla opět plná. Kardinál Dominik
Duka měl velmi živou katechezi, z které mě nejvíce potěšilo, jak kladl velký důraz
na modlitbu kněží za svůj svěřený lid i na modlitbu farníků za své kněze, což mi
připomnělo můj pobyt v Římě, kde o modlitbu žádal nejen papež František
při každé audienci, ale i všichni kněží, s kterými jsem se v Římě setkala.
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I Terezka z Lisieux zpočátku nechápala, proč se má za kněze modlit. Později
díky zkouškám, kterými sama procházela, pochopila, že proto, aby mohli
posvěcovat druhé a svatě sloužit Bohu, potřebují hodně modliteb. Naše modlitby
jsou i potřebné pro vyslyšení kněžských povolání, aby bylo dost svatých
služebníků. Sám Ježíš prosil své apoštoly a tím i každého z nás: „Žeň je sice
hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“
(Lk 10,2).
Přikládám jednu modlitbu, další lze najít zde: www.seminar-praha.cz:

Bože, ty jsi dobrý pastýř,
svěřujeme ti naše společenství církve.
Znáš všechny jeho úspěchy i nedostatky,
radosti i neduhy.
Prosíme tě o nové kněze,
kteří budou oporou pro naše farnosti,
budou mít odvahu i schopnosti hlásat evangelium,
budou duchovními pastýři a pozornými průvodci
tvého lidu na cestě do Božího království.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen
Iveta Isabela Anderlová

Noc kostelů

Od první Noci kostelů až dodnes….
Historie vzniku
Noc kostelů vznikla v roce 2001
v Německu a do České republiky
se rozšířila z Rakouska. V roce 2005
proběhla první Noc kostelů ve Vídni.
Bylo to rok nato, co nechal kostelník
v jednom z vídeňských kostelů během
večerního úklidu kostel otevřený. Otevřené dveře ve večerní atmosféře přilákaly kolemjdoucí do kostela. Během
následujících let se akce rozšířila
do celého Rakouska i ostatních zemí.
Noc kostelů se v České republice ko-

nala poprvé 29. května 2009. Na Slovensku v roce 2011, v Estonsku v roce
2012 a ve Švýcarsku až v roce 2016.
Motto Noci kostelů

Učinil jsi měsíc k určování času...
Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce
vychází... Člověk vyjde za svou prací

(Ž 104,19–23).
Původně byla Noc kostelů plánovaná na 5. června 2020, což je Mezinárodní den životního prostředí. Autoři motta proto chtěli spojit téma Noci
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kostelů, tedy míst, kde lidé chválí
Boha za stvoření a život, s tématem
úcty k životnímu prostředí. V důsledku
omezení souvisejících s pandemií koronaviru, došlo ke změně termínu Noci
kostelů, ale motto bylo zachováno.
Od první Noci kostelů až dodnes….
Do prvního ročníku Noci kostelů
v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů
v brněnské a 9 kostelů v plzeňské
diecézi. V tomto roce bylo na Noc
kostelů zaznamenáno 100 000 účastníků v rámci celé České republiky.
V Česku se do Noci kostelů
každoročně zapojuje 1 400 kostelů
a modliteben. Počet účastníků bývá
velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000.
V letošním ročníku se do Noci
kostelů zapojilo 1157 kostelů a modliteben. V rámci okresu Kolín se zapojilo 19 kostelů a přímo v Kolíně 3
kostely (chrám sv. Bartoloměje,
kostel Nejsvětější Trojice a kostel sv.
Víta). Letos byl zaznamenán obdobný počet účastníků na Noci kostelů
v rámci Kolína jako v minulých letech.
Pandemie koronaviru teda výrazně
nesnížila návštěvnost na Noci kostelů.
Noc kostelů v období koronaviru
Noc kostelů byla letos – kvůli
pandemii COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními trochu jiná. V České
republice se letošní ročník posunul
o týden později než se předpokládalo
a v sousedním Rakousku se Noc
kostelů přesunula až na příští rok.
V tomto roce bylo novinkou, že se návštěvníci mohli podívat do kostelů
a modliteben také prostřednictvím

multimediálních prostředků a internetové sítě. Mohli se tak účastnit Noci
kostelů i starší a nemocní lidé. Prostřednictvím televize Noe proběhlo
živé vysílaní z osmi českých a moravských diecézí. Každá z nich se představila v třicetiminutovém bloku. Byla
tak možnost v rámci jednoho večera
objevit zajímavá společenství a místa
z pohodlí domova.
Noc kostelů v Chrámě sv. Bartoloměje v Kolíně
Program v kostele sv. Bartoloměje byl v tomto roce bohatý. Zahrnoval aktivity pro děti, komentovanou přednášku o historii kostela
(Jaroslav Pejša) a na závěr byl
hudebně poetický večer o víře a naději. Do programu se zapojili členové
farního společenství v Kolíně. V hudební části doprovodu účinkovaly
Marie Poklopová (varhany) a Ester
Hůlová (varhany, housle a zpěv).
Zeptali jsme se návštěvníků…
Součástí večerního programu
v kostele sv. Bartoloměje byla anketa,
kde jsme se návštěvníků zeptali, co
pro ně tento chrám symbolizuje
a proč se rozhodli přijít na Noc kostelů. Bylo vybráno několik následujících odpovědí:

„V tomto chrámě jsem byl před 15
lety oddán se svojí hodnou manželkou, proto se sem rád vracím.“
„Klid a mír v duši, v klidu si projít
mobiliář, celý kostel a rozjímat.“
„Dominanta Kolína, mého rodného města – rád se sem vracím.“
„Setkání s minulostí, nádhernou
stavbou, magické místo.“
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Ve všeobecnosti lidi táhne do kostela hudba, umění, historie a v neposlední řadě i jejich víra.
Můj pohled a zkušenost s Nocí kostelů
Noc kostelů jsem poprvé zažila
v Brně, kde jsem studovala a žila 5 let.
Brno je nádherné město s bohatou
historií a nabízí širokou škálu kostelů.
No, když jsem poprvé vešla do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, bylo to
čarovné. Už tehdy jsem věděla, že je
to místo, kde se budu vdávat a trávit
čas s Bohem.
Noci kostelů v Kolíně jsem
se účastnila poprvé tento rok a zároveň jsem měla tu čest zapojit
se do programu právě v chrámě
sv. Bartoloměje. Spolu s dalšími farníky jsem se podílela na přípravách
a organizování večera. Farnost Kolín
tvoří úžasní lidé a jsem ráda, že můžu
být součástí tohoto společenství.
Každý z nich je výjimečný a všichni

přispěli do programu Noci kostelů
něčím neobyčejným. Byli jsme tak
sehraný tým a odměnou byla dobře
odvedená práce. Svou roli také sehrálo, že nás to baví a spojuje nás
společná víra v Boha.
Na závěr
Letos jsme sice prožili Noc kostelů
trochu jinak a museli jsme dodržovat
preventivní opatření, ale věřím, že
přesto to bylo pro všechny příjemné.
Nemusíte být věřící, abyste ocenili
chvilku na rozjímání a našli tak vnitřní
klid a lásku k bližnímu. Tato akce
navíc nabízí skvělou příležitost navštívit místa, kam bychom se jinak nepodívali.
Myslím si, že každá Noc kostelů je
úžasná v tom, že objevujete a nacházíte vždy něco nové. Lidem se
v tuto čarovnou noc otevírají srdce
a celým večerem proudí pokoj a láska.

Katarína Jarošová

Noc kostelů v chrámech kolínské farnosti
Červené Pečky
Kostel Narození Panny Marie v Červených Pečkách se do Noci kostelů
zapojil tento rok podruhé a návštěvnost tohoto večera předčila očekávání
všech. Celkem jsme přivítali zhruba 140 hostů, mezi nimiž nechyběla paní
baronka Karolína Hrubá z Gelenj (Jelení) se svou sestrou Annou nebo starosta
městyse pan Lubomír Jirků.
ČEPEVIDY BAND pod vedením Petra Nobilise se postaral o úvodní skvělou
atmosféru, historický exkurz připravili Mgr. Jan Dvořák a Mgr. Aleš Dvořák.
Následovala volná prohlídka kostela a zejména nově zrestaurované oratoře
s hrobkou Hrubých z Gelenj (Jelení). Mnozí návštěvníci mohli vůbec poprvé
vystoupat na věž kostela a prohlédnout si zblízka dva renesanční zvony z 16.
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Foto: Kateřina Tesařová

století s českými nápisy. Pro nejmenší byly připraveny tvořivé dílničky a další
drobné aktivity.
Děkujeme všem, kdo mezi nás v rámci Noci kostelů zavítali a také všem, kdo
se zasloužili o rekonstrukci kostela, zrestaurování oratoře a celkově o to, že
se náš kostelík má čím chlubit (zejména městysu Červené Pečky, farnímu úřadu
Kolín a paní baronce Karolíně Hrubé).

Kateřina Tesařová

Veltruby
12. června 2020 v našem kostele Nanebevzetí P. Marie ve Veltrubech
proběhla v rámci akce „Noc kostelů“ večerní prohlídka. Návštěvníci měli
možnost si prohlédnout interiér kostela. Mezi návštěvníky byli lidé místní i z okolí.
Celkem navštívilo kostel 17 účastníků různého věku. Zajímali se především
o historii kostela, ale také o současnost. Prohlídka byla ukončena po 21. hodině
večerní.

kostelník J. Mokráček

Pňov–Předhradí
V kostele Nanebevzetí panny Marie v Pňově-Předhradí se letošní Noc
kostelů odehrávala vůbec poprvé. Organizátoři připravili po mši svaté zajímavý
program přednášek o bohaté historii kostelů a zvonů v obci. První kostel byl
postaven již kolem roku 1 000 Oldřichem Přemyslovcem a celým večerem se
pak nenápadně nesla jednoduchá matematická posloupnost 4-3-2-1, tj. celkem
byly v obci postaveny 4 kostely, ve 3 odlišných uměleckých slozích, 2 různých
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církví, ale v duchu jedné víry v Boha. Ekologické motto letošního ročníku bylo
naplněno mimo jiné i přednáškou místního aktivisty na téma plánovaného
obchvatu obce.
Místní občané společně se svými přáteli dorazili v hojném počtu, spolu
s několika poutníky z Poděbrad a okolí se dozvěděli něco o historii i budoucnosti,
mohli se pokochat krásným a nezvyklým pohledem z kostelní věže. Příjemným
zpestřením byla možnost si spolu s mladými hudebníky za doprovodu varhan,
kytary a kachonu zazpívat nejen mariánské písně, ale také repertoár, který
nezaznívá z kostela každý den. Příjemná a nenucená atmosféra byla ještě
zvýrazněna bohatým občerstvením a není divu, že poslední návštěvníci
odcházeli ještě dlouhou dobu poté, co se rozsvítilo průčelí kostela z nedávno
instalovaného umělého nasvícení.
A tak po nějaké době byl místní kostel opět zaplněný nejen věrnými farníky,
ale především místními občany, kteří si cestu do kostela najdou obvykle
sporadicky. Věřme spolu s kolínskou farností, že takovéto a podobné akce lidem
cestu do kostela usnadní a zpříjemní.

Josef Beneš

Klášter Nejsv. Trojice v Kolíně
Od 18:00 byla mše svatá a hned po ní začali přicházet první lidé. Lidé chodili
spíše ve skupinkách. Já a Michal ze spolča, jsme seděli u vchodu a zapisovali
jsme počet lidí, kteří přišli. V klášteře byla noc kostelů do 21:00. Lidé, co tam přišli,
nejvíce zajímal hlavní oltář, a také malby, které si někteří prohlíželi dlouhou
dobu. Program byl takový, že hrála hudba a lidé se mohli v tomto klášteře
modlit. Lidé přicházeli v rouškách, celkem do kláštera přišlo 67 lidí. Sice to bylo
málo oproti minulému roku, ale i tak si myslím, že je to celkem dobrý počet
na stávající situaci. Myslím, že tato Noc kostelů v kapucínském klášteře byla moc
hezká a povedená.

Kateřina Polesná

U sv. Víta na Zálabí v Kolíně
Po večerní bohoslužbě v Nejsvětější Trojici jsme se přemístili do kostela sv. Víta. Noc kostelů byl vlastně
„Večer kostelů“, protože do 21. hodiny,
kdy se mělo končit, bylo světlo.
Již mnoho let celou akci pojímám
jako službu veřejnosti. Z kulturního
hlediska nám pomohl pan Staško
hrou na varhany a paní Libichová
doprovodem na housle. Dokonce

i varhany byly vzorně poslušné,
při bohoslužbách se jim někdy
zasekávají tóny a někdy odmítají hrát
vůbec.
Při příchodu více návštěvníků
provádím komentovanou prohlídku
kostela. Ti, kdo mě znají a slyšeli mé
řeči, se usmívají nad tím, s jakou
lehkostí a nadhledem líčím historii
stavby a popisuji interiér kostela.
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Lidé odcházejí spokojeni, že
se něco dozvěděli a slyšeli hezkou
hudbu. Vzhledem k počasí, koronavirovému stavu a pouze dvouhodinovému konání akce přišlo jen něco
přes 60 návštěvníků. Nevadí, budou
další Noci kostelů.
To by mohlo být všechno, ale
není! Již řadu let se příchozích ptávám, odkud jsou. Turisté a příznivci
Noci kostelů zdaleka nejsou ve většině. Obyčejně slýchám větu, že bydlí
v Kolíně či přímo na Zálabí a v tomhle
kostele ještě nikdy nebyli. Sám sebe
se musím ptát, proč? To, že rodiče je

tam nepřivedli chápu, socialismus
náboženství nepřál. Ale co jejich
prarodiče, ti přece ještě do kostela
chodili, to mi ti lidé někdy sami
řeknou. Kde se stala chyba?
Rodiče a prarodiče, berte své děti,
či vnoučata s sebou do kostela,
mluvte s nimi o své víře, jak píše sv.
Pavel „ať vhod či nevhod“. Mohlo by
se totiž stát, že „Jednou“ před Pánem
budou muset smutně říct, že v kostele
nebyli, jenom chodili okolo…
Noc kostelů není jen pro turisty,
ale je i výzvou pro nás věřící křesťany.

kostelník Jiří Dvořák

Foto: Archiv SVD
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Hozená rukavice
Kalendář akcí
13.-18. červenec 2020: Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. – 18. července 2020 v Zásmukách.
10.-14. srpen 2020: Prázdninové hlídání dětí s programem. V dnech 10. – 14.
srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Maximální počet dětí: 12. Kontakt:
pavelova.alena@gmail.com. Více na plakátcích.
16. srpen 2020: Úzávěrka příspěvků pro zářiové číslo časopisu Bartoloměj.
17. srpen 2020: Setkání redakční rady v 19:00 na faře.
22. srpen 2020: Zveme všechny na úklid kostela sv. Bartoloměje v Kolíně před
posvícením. Začínáme v 8:00 hod. před kostelem.
30. srpen 2020: Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30.
srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles
Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.
6. září 2020: První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020
v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.
12. září 2020: Farní den na zahradě DKSŠ (Katolické školy).
10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč.
Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.
18. říjen 2020: Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat
v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer,
pomocný biskup pražský.
12. prosince 2020: Adventní duchovní obnova.

Slavníkovci
Už odmala ráda zpívám, a tak mě mamka v pěti letech přihlásila na kroužek
zpívání – do sboru Slavníkovci, kde mamka hraje na housle.
Zpívat nás učí Pepa Sixta, který může na první pohled vypadat přísně, ale
poměrně brzy zjistíte, že za zpívání rozdává dětem bonbóny a má s nimi velkou
trpělivost.
V současnosti je náš sbor rozdělený na dvě skupiny – mladší děti kolem 10
let a starší děti kolem 14 let. Scházíme se v komunitním centru na faře. Rok
máme rozdělený na dvě části – od září nácvik na Vánoce a od ledna
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na Velikonoce. Vystoupení máme v kostelech okolo Kolína a v Týnci nad
Sázavou, kam jezdíme navštívit otce Vymětalíka, který dříve působil v Kolíně.
Zajímavé je, že se panu Sixtovi daří nejen děti učit správné hudební intonaci,
ale i zpívat vícehlasé písničky (nás starší dokonce čtyřhlasé).
My děti máme fajn partu a nejraději máme poslední zkoušky před
vystoupením u Sixtů doma v obýváku (spojené se spoustou dobrůtek). Jestli
znáte děti, které baví zpívání, můžou se k nám v září přidat. 

Adéla Libichová

Uklízení kostela Nejsv. Trojice
Podle rozpisu z minulého roku má na starost úklid v klášteře v červenci skupina
p. Elišky Francové, v srpnu skupina p. Hany Prachařové. Za úklid v červnu
děkujeme skupině rodiny Lněničkové.

Zeptali jsme se Vás
Z ankety pro novokřtěnce
Jsem úplně obyčejná „holka“ z vesnice, v jejíž rodině se o Bohu nikdy
nemluvilo. Avšak Desatero se vlastně používalo stále. To by měl být základ
v každém, ať je věřící či ne.
Co mě přivedlo k víře? Možná právě to. Černá ovce, bílá vrána. Vztek, že
nikdo kolem nevěří a přitom se kolem nás dějí věci, které lze vysvětlit jen Božím
působením. Nějak se stalo, že jsem si „adoptovala“ jeden kostel a začala se o něj
starat. Ta práce mě naplňovala víc, než cokoli jiného. Klid a pokora kolem, úcta
k práci našich předků.
Jak to došlo až ke křtu? Ano, vždy jsem tvrdila, že na to, aby byl člověk
dobrým člověkem, pracoval, pomáhal druhým, choval se slušně a žil pro rodinu
přece nepotřebuje být pokřtěný. Slušným člověkem musí být sám od sebe. Cítit
to. Bohužel mám ve svém okolí i osoby, které ač pokřtěné a bijící se v prsa jací
jsou věrní a praví křesťané, přesto dokážou ubližovat, lhát, pomlouvat... Nechtěla
jsem k nim patřit.
Pak náhle onemocněl synek, přišel obrovský strach, že zemře. Když
se probral z bezvědomí, začal znenadání mluvit o tom, kde byl, co viděl a že
se chce nechat pokřtít. Tehdy teprve dozrála ta myšlenka, že TEĎ je ta správná
chvíle. Splnit mu přání a zůstat spolu.
Díky za nové přátele, které jsme při přípravě poznali, bylo s Vámi příjemně
a doufáme, že se ještě uvidíme.

Blanka Lísková
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Zaznamenali jsme
Spor o lidskou přirozenost na portálu Christnet.eu
Nedalo se přehlédnout, že se
na webových stránkách jednoho
z nejčtenějších ekumenicky orientovaných křesťanských portálů u nás
rozhořela diskuze o lidskou přirozenost. Roznětkou bylo kázání prof. Tomáše Halíka na třetí postní neděli,
v němž označil pojetí neměnné lidské
přirozenosti za historický konstrukt,
tedy za myšlenkový útvar, který
nemá věcný základ. Podobně, jako
tomu bylo například na biskupské
synodě o rodině, jsme zde opět svědky sporu filosofů o lidskou přirozenost, která je podle jedněch nezbytným předpokladem rozumného pojetí přirozeného mravního zákona, který je její součástí a proto se v dějinách
nevyvíjí. Podle druhých pouhým
socio-kulturním konstruktem.
Diskuzi otevřel prof. Stanislav
Sousedík, který svým příspěvkem
nabídl jakýsi jasně ohraničený úvod
formou několika základních, bez
polemického záměru koncipovaných
informací o pojmu přirozenosti a o myšlenkovém pozadí různých současných názorů a vyzval tak k veřejné
diskuzi na toto téma. Mezi dalšími
diskutujícími nalezneme např. filozofa
Petra Dvořáka nebo dominikánského
kněze a filozofa Efrema Jindráčka.
Proč se vyplatí věnovat diskuzi čas?
Obyčejnému člověku mohou připadnout takovéto akademicky vyhlížející argumentační přestřelky

zbytečné. Střet dvou myšlenkově odlišných světů a napětí mezi konzervativci a progresisty je od dob modernismu realitou Církve a naučili
jsme se v ní žít. Je tomu skutečně tak,
že to nikoho nezajímá? Můžeme být
k těmto věcem laxní? Není neměnná
lidská přirozenost nutným předpokladem křesťanského resp. Katolického vyznání? Může mít negace
jednoho z přístupů nějaké naukové
důsledky, konkrétně v etice či teologii,
resp. v kristologii? Nestaví nás problém před otázku jak reflektovat své
křesťanství?
Vedle zdařilých příspěvků je pod
každým příspěvkem také rozsáhlá
diskuze čtenářů, které se aktivně
zúčastňují také autoři. Příspěvky
nejsou mnohdy zcela dílem populárním, ale práce, kterou čtenář investuje do studia, se rozhodně vyplatí.

Tomáš Pavela
Jednotlivé příspěvky naleznete zde:
www.christnet.eu; Rubrika „Názory“
S. Sousedík. Pojem „přirozenosti“ v současné

filozofické a teologické diskusi
M. Kolářová. Neměnnost a dynamika lidské přirozenosti
E. Jindráček. Důsledky opuštění pojmu „neměnné lidské přirozenosti“
M. Černý. K problému přirozenosti jako konstruktu objektivistického paradigmatu
T. Sixta. Lidská přirozenost: zbožštění, demytologizace a míjení podstaty i současnosti
D. Černý, P. Dvořák. Interpretační omyly a neměnnost (nejen) lidské přirozenosti
M. Černý. Proč spor o přirozenost není otázkou
filozofické jemnocitnosti?
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Slovo kněze
Jeden Bůh - člověk Ježíš Kristus
Hodně, hodně starý příběh mluví
o starém převozníku, který vezl
profesora na druhou stranu břehu.
Profesor kritizoval nespisovnou řeč
starce, který mu dělal službu. Když
se dověděl, že převozník nikdy
nechodil do školy, udiveně prohlásil:
„Polovinu života jste ztratil.“
Nato se převozník zeptal profesora: „Profesore, umíte plavat?“ „Ne“ –
odpověděl vzdělaný muž. „Pak jste
celý svůj život ztratil, protože se naše
loď potápí.“
Plodný život sv. Pavla
Na začátku dnešní reflexe si
můžeme položit otázku: Je možné, že
na konci našeho života si řekneme, že
jsme promarnili příležitosti, aby stál
za to? Je nějaký způsob, jak bychom
mohli zjistit, že náš život za to stojí?
Jsem si jist, že o životě svatého
Pavla nemůže nikdo říct, že ho
promarnil. Málo lidí přispělo tolik k pozvednutí lidské existence, jako sv.
Pavel.
Máme od něj překrásný hymnus
na lásku v 13. kapitole 1. listu Korinťanům. Máme od něho reflexi o životě
v Kristu po naší smrti v 15. kapitole 1.
listu Korinťanům. Paradoxně, mohli
bychom mu dát několik kreditů navíc
za jeho snahu přesvědčit všechny své
vrstevníky a také čtenáře bible, že on
je jen a jen instrumentem vzkříšeného
Krista.

Tajemství úspěchu jeho života
se nachází ve slovech napsaných
v listě Timotejovi: „Je totiž (jenom)
jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk
Kristus Ježíš, který vydal sám sebe
jako výkupné za všechny.“ Všimněme
si některých slov.
Dokonalé Boží dílo
Je jen jediný Bůh – tato slova
můžeme brát jako samozřejmost. Pro
člověka bible to samozřejmost nebyla. Autoři bible znali zápas svých
otců o uznání jedinosti Boha uprostřed pohanských národů, které vyznávaly mnohobožství. Byli to jen
tvrdohlaví Židé, kteří neustále mluvili
o jediném Bohu. Jahve je Pánem
všeho stvoření, „neboť v něm žijeme,
pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28).
Když se podíváme na gotické
stavby, třeba fiály, to jsou ty malé
ozdobné věžičky, jakési špičky věží,
zjistíme, že práce mistrů byla vykonaná pečlivě, důkladně, přesně.
Přitom bez pomoci dronů, nebo lešení
se nikdo nikdy nepůjde podívat jak
hezky vypadají zblízka. Určitě ne
v minulých stoletích. Přesto mistři
stavitelé a architekti vykonali svoji
práci dokonale. Ovšem co je to
v porovnání s dokonalým dílem Božím. Představme si jen naše lidské
tělo. Jsou v něm dokonalé detaily,
které uvidíme jen díky nejdokona-
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lejším mikroskopům. Bůh myslel
při stvoření na každý nejmenší detail.
Děti Izraele deklarovaly jedinost
a zároveň univerzálnost Boha. Dokonce ještě víc – hlásaly jedinečné
intimní spojení Boha se vším stvořením. Bůh není jen stvořitelem, který
by po stvoření opustil svět. Naopak je
jedinečně spojený se svým stvořením.
Má mě Bůh rád?
Anne Lamott ve své knize „Putující
milosti“ píše o tom, jak byla jednoho
dne zlomená, závislá na alkoholu,
bulimička, v depresích, závislá na drogách. Nedokázala jsem si představit,
že mě Bůh miluje, říká.
V zoufalství si domluvila rozhovor
s knězem. Řekla mu: „Jsem tak
zmatená, že nedokážu věřit, že mě
Bůh má rád.“
Kněz ji řekl: „Bůh vás musí mít rád.
Je to jeho práce.“
Je to pravda. Je Boží prací, aby
nás měl rád. Proč? Protože sv. Jan
v 1 Jn 4,8 píše: „Bůh je láska“. Je to
jeho podstata. On je intimně blízký ve
světě, který stvořil. Apoštol Pavel říká:
„Je jeden Bůh“.
Říká také: „Je jediný prostředník
mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus
Ježíš, který vydal sám sebe jako
výkupné za všechny.“
Slovo se stalo tělem
Přestavte si znovu, že většina
prvních křesťanů byli Židé. Měli představu jediného svatého Boha. Kdybyste se dotkli neumytýma rukama
něčeho svatého, hrozil vám trest Boží.
A následovníci Krista začali tvrdit, že

je jediný prostředník mezi Bohem
a člověkem – Ježíš.
Oni totiž viděli a slyšeli jeho
kázání. Oni byli u zázraků, které konal.
Oni byli na Golgotě, když umíral. Oni
ho viděli, když vstal z mrtvých.
E. Stanley Jones, známý misionář
jednou řekl: „To je to, co různí světové
náboženství a křesťanství. Ne, že by
jiná náboženství neobsahovala životní pravdy, ne že by neměla charismatické lídry a skvělé učení. Ale v nich
se slovo stává slovem – jakýsi soubor
učení, morálky, náboženský rámec.
Jen křesťanství může říct, že Slovo
se stalo tělem. A v tomto slově, které
se stalo tělem, nabízí přístup k Bohu
Otci.
U svatého Pavla vidíme, jak se jeho život stal totálně smysluplným,
když poznal Krista. Vidíme ve světě,
že lidi, kteří se soustředí na jednu věc,
dokážou pohnout světem. (Třeba páter Josef v Neratově).
Jako by energie přetékala přes
ně a hýbe celé okolí. To byl také svatý
Pavel.
Vypadl zdroj energie
Ráno zaspali všichni do práce,
děti do školy, protože maminka šla
brzo ráno na prohlídku k lékaři.
Tatínek napsal jako omluvenku
dětem do školy: „vypadl nám zdroj
energie, proto jsme zaspali.“ Tím
zdrojem energie byla, samozřejmě,
maminka.
Obnovením víry, můžeme naplnit
svůj život novou náplní, novou energií,
novým smyslem. Život jsme nepromarnili.

Ján Halama SVD, farář
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Úvaha

Tajemství
Chtěl bych vám sdělit jedno tajemství. Jelikož se jedná o tajemství,
nebylo by asi vhodné rozvířit o tom
veřejnou diskuzi, ale spíše by měl
každý uvážit, jestli v tom také není
něco, co se ho může týkat.

Motto
Pane můj,
dals mi dost šťastnejch chvil,
mnohem víc já zažil,
než jsem mohl si přát.
Pane můj,
marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě, zdá se, máš rád.
(z písně Pane můj Michala Tučného)

Letos na jaře proběhla farností
informace o tom, že v Kolíně na Zálabí v kostele sv. Víta končí své
působení kostelník z důvodu svého
zdravotního stavu, plánované operace a pokročilého věku. Od té doby
se nikdo, až na jednu světlou výjimku,
nepřišel ani pozeptat, co práce kostelníka obsahuje a jaké povinnosti
jsou s tím spojeny.
Každý z nás se modlí. Od Pána si
chceme vyprosit zdraví, štěstí,
úspěch, peníze, někdo by byl i rád,
kdyby „sousedovi chcípla koza“.
Položme si však otázku – proč by
nám Bůh měl jedinkrát vyhovět, když
má tisíc důvodů nám nevyhovět.
Namítnete, že člověk chodí do kostela, snaží se žít čestně, řídit se Desaterem a miluje Boha. Tohle všechno
Boha jistě těší, ale to přeci děláme pro
spásu své duše, tudíž hlavně pro sebe,

my z toho budeme mít jednou na Věčnosti prospěch.
Odměna kostelníka
Bůh je všemohoucí. Jsou však
situace, kdy je Bůh zcela závislý
na člověku. Teď mám na mysli dění
v kostele. Bůh sám, ač je všemohoucí,
si nemůže kostel odemknout, uklidit,
udělat květinovou výzdobu, připravit
potřebné věci na bohoslužbu a další
činnosti spojené s provozem kostela.
Samozřejmě, kdyby chtěl, probudí
kameny a ty nebudou jen křičet
„hosana na výsostech“, oživí „suché
kosti“, jak se uvádí v Písmu svatém.
Ovšem, kdyby se toto Bůh rozhodl
udělat, to by pro nás žijící křesťany
nebyla dobrá vizitka.
Kostel je dům Boží. Jediná výjimka je katedrála sv. Víta v Praze
na Hradčanech, která z poloviny patří
„všemu lidu“, jak si to při církevních
restitucích vymohl V. Klaus. Tahle
hloupost je však jenom na papíře,
stejně ten kostel, jako každý jiný patří
Bohu.
Kostelník je vlastně domovníkem
v domě Božím. Bůh je nanejvýš štědrý, takže i odměna za práci kostelníka
je „božsky štědrá“. Nehodlám o tom
s nikým diskutovat – vím to!
Je nouze o kostelníky. U kostela
sv. Bartoloměje pan Vosáhlo sám
říká, že není oficiálním kostelníkem, že
pouze odemyká kostel a zajišťuje to,
co je v danou chvíli potřeba. V kostele
Nejsvětější Trojice s láskou pečuje,
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o co může, paní Pagačová, ale ta
dojíždí z Velimi a řekl bych, že to je
pro kolínské farníky důvod k zamyšlení. Na Zálabí u sv. Víta probíhá „výběrové řízení“ na nového kostelníka,
prozatím bez uchazečů.
Dá se to i jinak
Tajemství. To, co tady cudně nazývám tajemstvím, je na Slovensku
zřejmě všeobecně známou a zažitou
věcí. Jezdíme tam do vsi Podhájska,
kde jsou malé termální lázně. Za 25
let, co to tam znám, si v místním
kostelíku pořídili mramorové obložení
stěn a podlahy, honosný mramorový
oltář a přístavbu kostelních prostor.
Jeden rok jsme tam přišli a v kostele
byly nové lavice. Když jsem je chválil,
jaké jsou pěkné, tak mi řekli, že to tam
jeden pán ze vsi udělal. Při naší po-

slední návštěvě loni na podzim před
kostelem stál zbrusu nový luxusní
automobil Suzuki S-Cross. Známá
paní, stará důchodkyně, se k nám
naklonila a říkala, že na to se panu
faráři složili…
V Podhájské mají rozpis, každý
týden má na starosti provoz kostela
jedna rodina či číslo popisné ve
vesnici. Předhánějí se, kdo věnuje
kostelu větší péči, kdo udělá hezčí
květinovou výzdobu, a když je v týdnu nějaký významný svátek či slavnost, tak to považují za velikou čest.
Rozpis je na rok dopředu obsazen
a vnímají to jako požehnání, že to
mohou dělat.
Tajemství. Mějte to na mysli. Loučí
se a rád by někomu předal funkci
kostelníka.
Jiří Dvořák

Kostel Nejsvětější Trojice
Vysvěcení kostela Nejsv. Trojice
Kostel vysvětil 28. června 1671
pražský arcibiskup Matěj Zoubek.
Kostel i hlavní oltář je zasvěcen ke cti
a chvále Nejsvětější Trojice.
Kostel i klášter v minulosti prošly
četnými změnami. Dnešní podoba
kostela pochází po rozsáhlé rekonstrukci z let 1908–1913 z podnětu
představeného kláštera P. Augustina
Kubese (Kubeše). P. Kubes také
zaznamenal historii kláštera, kterou
přijal Dr. Antonín Podlaha do svého
díla Památná místa království Českého (Praha 1910).

Kapucíni budovali své kostely i kláštery velmi skromně. Při rekonstrukci
se kapucíni rozhodli pro jinou cestu.
Práce řídili benediktini z kláštera
Emauzy v duchu beuronské umělecké
školy. Výmalba interiéru kostela
získala charakter této školy.
Průčelí kostela
Průčelí kostela má trojúhelníkový
štít, nad barokním portálem je malba
Nejsvětější Trojice, po jejich stranách
jsou dvě obdélníková okna. Na průčelí
byly ještě tři nástěnné malby světců,
které na začátku padesátých let byly
překryté omítkou.
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Průčelí a kostel Nejsvětější Trojice; foto: cestyapamatky.cz

Vlevo od průčelí kostela je umístněno barokní sousoší sv. Barbory
(o něm později v samostatné kapitole). Původně vedle na tomto místě
byla Fortna – vstup do kláštera
s domkem pro vrátného a hovorna
pro hosty, kteří do kláštera neměli
přístup (klauzura). Klášterní fortna
byla zbořena a nová úprava trvá
dodnes. Za zásluhy kapucínů o ošetřování obyvatelstva v době moru v r.
1680 (všichni kapucíni se nakazili
a zemřeli) správa města zavedla
vodu do kláštera a do kašny vedle
průčelí kostela. Kašna z r. 1881 dodnes
stojí, životodárná voda v ní není.
Dispozice kostela Nejsvětější Trojice
Kostel je jednolodní stavba
s valenou klenbou (klenbu tvoří oblouk). Klenba je rozdělena klenebními
pásy na tři pole. Na střední pole
vpravo a vlevo navazují obdélné postranní kaple. Presbytář má „křížovou
klenbu“ (v podstatě také klenba
valená, žebra nejsou nosná a funkční,

svorník je jen naznačen. Uvádím toto
proto, že jeden autor uvádí tuto
klenbu jako valenou, jiný autor jako
křížovou). Presbytář je užší než chrámová loď. Jeho půdorys má neobvyklý tvar – obdélník. Západně
od presbytáře se nachází sakristie.
Kostel má dvě věžičky, jednu bez
zvonu, blízko nad průčelím kostela,
druhá – Sanktusník – nad presbytářem má zvon z r. 1797.
Za oltářem na čelní zdi presbytáře je obraz Nejsvětější Trojice
(autora jsem nezjistil v žádné odborné práci – že by Kramolín?).
Vpravo a vlevo od obrazu na stěně jsou namalováni adorující andělé
(autor M. Matouš z Prahy). Výklad
obrazu je pozoruhodný, mimořádný,
hluboký… Pokusme se o výklad!
Na západní straně presbytáře je
rozsáhlý nápis, je psán v češtině
a velkými písmeny. Je to modlitba
ke Kristu. Uvedu jedinou prosbu: „Pane Ježíši Kriste, nedopusť, abych kdy
od Tebe byl odloučen.“
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Oltáře
Oltáře v historizujícím novobyzantském stylu byly zhotoveny v dílně bratří Bušků ze Sychrova u Liberce
v letech 1910–1914. Neobyzantský styl
se rozšířil do západní Evropy koncem
19. století Využíval prvky byzantského
slohu z 5. až 11. století.
Hlavní oltář
V horní části oltáře na okrajích
jsou postavy dvou světců, svatého
Cyrila a svatého Metoděje. Apoštolové Slovanů – přišli na Moravu po roce 862. Vpravo biskup s pastýřskou
berlou, mitrou a svatozáří – sv. Metoděj, po smrti Cyrilově arcibiskupem.
Vlevo sv. Cyril – Konstantin Filozof
(†869). Soluňští bratři zavedli na Moravě staroslovenštinu jako liturgický
jazyk – se souhlasem papeže! Přeložili
část Písma do jazyka slovanského.

Svatostánek
Na dvířkách svatostánku je zobrazen Kristus, pravou rukou žehná
a v levé ruce drží cedulku s písmeny
А Ω (alfa – omega) = první a poslední
písmeno řecké abecedy jsou symbolem Boha: „Já jsem Alfa i Omega,
první i poslední, počátek i konec“ (Zjv
22,13). V umění jsou tato písmena
spojována s první a druhou osobou
Nejsvětější Trojice.
Kříž nad svatostánkem
Ukřižovaný je běžně zobrazován
s trnovou korunou. Zde nemá trnovou
korunu ale korunu královskou. V Janově evangeliu se Pilát ptá Ježíše: Jsi
král? Ježíš odpovídá: „Ty, sám říkáš,
že jsem král, ale moje království není
z tohoto světa.“

Josef Dušek

Naši věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj; foto: František Stráník
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Okénko do DKSŠ
Keramika v MŠ
Děti z církevní mateřské školky úspěšně zakončily keramický kroužek.
Jednou týdně se děti scházely a tvořily z keramické hlíny různé výrobky.
Vyzkoušely si modelování i točení na hrnčířském kruhu. Všechny výrobky si pak
odnesly domů k potěšení svých rodičů.

Foto: Archiv DKSŠ

Závěrečné zkoušky
Ve druhé polovině června složili žáci druhého ročníku závěrečnou zkoušku.
Zkoušky proběhly z teoretické a praktické části v oboru pečovatelství a přípravy
pokrmů.
V přípravě pokrmů měli žáci vytvořit menu pro případ krizové situace.
Komise mohla ochutnat například vaječné bábovičky s domácí bagetkou, kuřecí
vývar nebo plněnou tortillu se salátem a samozřejmě nechyběl ani dezert
v podobě koláče s rebarborou.
Žáci si při přípravě pokrmů i při plnění úkolů z pečovatelství vedli skvěle
a všichni závěrečnou zkoušku úspěšně splnili.
Do dalšího života jim přejeme vše nejlepší!

Za DKSŠ Jan Prachař
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Foto: Archiv DKSŠ

Nové ozvučení v kostele sv. Bartoloměje
Protože účastníků bohoslužeb přibývá a hlavně na větší slavnosti zaplňuji
také boční lodě kostela sv. Bartoloměje, rozhodli jsme se doplnit boční lodě
o nové reproduktory. Také nemáme funkční ozvučení na kůru a varhaníci
neslyší dobře, co se mluví/zpívá v lodi kostela. Nutnost kvalitnějšího zvuku
přinesla také naše zkušenost živých vysílání mši svatých prostřednictví
internetu.
Po obhlídce kostela zvukařskou firmou jsme se shodli na tom, že stávající
ozvučení staré 20 let a nové by spolu nespolupracovali dobře. Proto jsme se
rozhodli pro úplně nové ozvučení - zesilovač, mikrofony, reproduktory, ozvučení
kůru, instalace digitálního číselníku k označení mešních písní. Farní pastorační
rada odsouhlasila tuto investici na svém zasedání dne 15. června 2020.
Nové ozvučení a instalace bude stát přibližně 230 tisíc Kč. Rozpočet farnosti
na r. 2020 je vyrovnaný, ale tyhle prostředky přesahují jeho možnosti, proto
jsme se rozhodli pořídit nové ozvučení na splátky.
Všem dárcům, kteří se rozhodnou podpořit tento projekt, upřímně děkujeme.
Přispět můžete na účet farnosti 3252369369/0800, variabilní symbol: 2020.
Všem dárcům vystavíme rádi potvrzení o přijetí daru.
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Farní pastorační rada
Název
Datum
Místo
Přítomní

8. jednání farní pastorační rady
15. 6. 2020, 19:00 – 21:00 hod.
Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 25
Ján Halama, Georges Makonzo Mondo, Jaroslaw Batóg, Karel
Sova, Filip Dvořák, Zdeněk Líbal ml., Zdeněk Líbal st., Tomáš
Těmín, Ivana Erbenová, Libuše Kubíčková, Kateřina Tesařová

Omluvení
Přizvaní hosté

Lucie Růžková Rybárová
Lukáš Hanúsek

Zahájení, úvod
Předseda pastorační rady (PR) otec Ján Halama přivítal všechny přítomné
členy po nucené přestávce, která byla způsobena epidemií covid-19. PR se sešla
v počtu 11 členů. Program jednání byl schválen bez připomínek.
Bod č. 1 – Zhodnocení Noci kostelů
Noc kostelů se uskutečnila v několika kostelech farnosti, krátce byl shrnut
program v chrámu sv. Bartoloměje a v kostele Narození Panny Marie
v Červených Pečkách, všechny akce byly hodnoceny velmi kladně.
Bod č. 2 – Kde se nacházíme po karanténě?
Shrnuta byla opatření, která byla provedena v rámci nouzového stavu
a karantény, zhodnocení situace.
Bod č. 3 – Kalendář akcí farnosti – úprava akcí na druhé pololetí dle aktuální
situace

Všechny akce jsou uvedené zde v časopise v rubrice „Hozená rukavice“.
Bod č. 4 – Přehled kvazi-rozpočtu. Nové ozvučení – kostel sv. Bartoloměje.
Mapování stavu objektů farností – požadavek AP.
Představen byl kvazi–rozpočet, který již odsouhlasila ekonomická rada farnosti,
rozpočet je vyrovnaný. Odsouhlaseno bylo také zakoupení a instalace nového
ozvučení do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, nyní dochází k porovnání nabídek
dvou dodavatelů. Součástí bude i číselník (digitální označení písní); stávající
ozvučení lze použít v jiném kostele.
Bod č. 5 – Nový ředitel Farní charity v Kolíně - info
Paní Lucie Růžková Rybárová opustila funkci ředitelky farní charity z vlastního
rozhodnutí a osobních motivací, na její pozici od 1. 6. 2020 nastoupil Mgr. Petr
Zavřel. Pan Zavřel je současně zaměstnancem Městského úřadu Kolín, Odboru
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sociálních věcí a zdravotnictví. Zatím nebyl navržený zástupce farní charity ve
farní radě. Před novým ředitelem stojí řada výzev, mezi něž patří např.
kolaudace komunitního centra na Zálabí, pokračování v rozběhnuté potravinové pomoci atd. Farnost se bude snažit o větší propojení s farní charitou,
např. větším zapojením do Tříkrálové sbírky atd.
Bod č. 6 – Žádost pana Landy o vystavění kříže na pozemku u obce Vysoká
Pan Landa doručil žádost o svolení k vystavění kříže na pozemku farnosti u obce
Vysoká (včetně podoby kříže a zákresu v mapě).
Usnesení: Farní rada souhlasí s umístěním kříže na pozemku farnosti u obce
Vysoká.
Bod č. 7 – Další témata a diskuze
 V kostele Navštívení Panny Marie na Vysoké byly letos na jaře objeveny
gotické nástěnné malby. Podle prvních sond se jedná o mimořádně
hodnotné dílo z konce 14. století.
 Informace o spolcích, které se vzorně starají o kostely: Solopysky, Starý
Kolín, Vysoká.
 Kostel sv. Jana Křtitele v Kolíně – v dubnu schválila farní pastorační rada
per rollam převod kostela sv. Jana Křtitele do vlastnictví pravoslavné
církve, která si kostel dlouhodobě pronajímá. Diskutována byla otázka
mobiliáře (oltáře, sochy, obrazy), který zůstává v majetku naší farnosti.
Termín nejbližší PR: 23. 11. 2020 v 19.00 hod, Farní komunitní centrum.
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR

Prázdninový program bohoslužeb v Kolíně
Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

8:00 Nejsv. Trojice

-

Úterý

8:00 Nejsv. Trojice

18:30 Sv. Bartoloměj

Středa

8:00 Nejsv. Trojice

-

Čtvrtek

8:00 Nejsv. Trojice

-

Pátek

8:00 Nejsv. Trojice

18:00 Nejsv. Trojice

Sobota

-

18:00 Nejsv. Trojice

Neděle

8:00 Sv. Bartoloměj
9:30 Sv. Vít (Zálabí)

18:00 Nejsv. Trojice
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Nedělní bohoslužby o letních prázdninách

05. 7. 2020

Velim

Sv. Vít - Zálabí

Velký
Osek

12. 7. 2020

Velim

Sv. Vít - Zálabí

Veltruby

19. 7. 2020

PňovPředhradí

Sv. Vít - Zálabí

Velký
Osek

Velim

Sv. Vít - Zálabí

PňovPředhradí

Sv. Vít - Zálabí

Velim

Sv. Vít - Zálabí

PňovPředhradí

Sv. Vít - Zálabí

Hradišťko
- kaple

23. 8. 2020

Velim

Sv. Vít - Zálabí

Býchory

30. 8. 2020

Pňov–
Předhradí,
Velký
Osek

10:00
Sv. Bartoloměj
Kolín

02. 8. 2020
09. 8. 2020
16. 8. 2020

10:30

XXX

11:00

Ovčáry
Velký
Osek
Veltruby

18:00

Nejsv. Trojice - Kolín

9:30

Červené Pečky

8:00

26. 7. 2020

8:00

Sv. Bartoloměj - Kolín

Datum/čas

XXX

Žlutá barva označuje slavení poutě anebo posvícení í

-

Každou sobotu je mše svatá s nedělní platností v 17:00 hod. v St. Kolíně.

-

Každou 2. sobotu v měsíci je mše svatá v 14:30 v Zibohlavech a v 15:30
v Lošanech.
Každou 4. sobotu v měsíci je mše svatá v 15:00 v Ovčárech (v červenci
bude v Ovčárech mše svatá v neděli 26. 7. v 11:00 hod.).

-

Bartoloměj – farní časopis. Vydává Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín.
Redakční rada: Katarína Jarošová, Dominik Spudil, P. Ján Halama, Josef Dušek, Tomáš Těmín,
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P. Ján Halama: tel.: 604 294 247; e-mail: farnost-kolin@volny.cz
• e-mail: farninoviny.kolin@gmail.com • web: www.farnostkolin.cz • FB: facebook.com/farnostkolin
číslo účtu farnosti:
variabilní symbol pro dárce:
případně v poznámce uvést:
Autor fotografie na titulní straně:

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