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Bylo, nebylo 
Praxe v Kolíně 
 

Můj pastorační rok je u konce. Nejdřív bych chtěl poděkovat p. faráři otci 
Jankovi: za jeho důvěru, přijetí a trpělivost. Dával mi hezký příklad duchovního 
života a služby, zájmu o druhé a o kolínskou farnost. Vždy, když jsem se vrátil 
z dovolené, nebo z exercicií, tak mě vítal slovy: „vítej doma“. Taky tak jsem 
se v Kolíně cítil.   

Děkuji také vám všem. Dnes se to často neříká, protože na to nebývá vždy 
příležitost. Ale teď je a proto chci říct: „mám Vás moc rád“. Vnímám, že jsem 
hodně dostal. Děkuji Bohu, že jsem Vás mohl lépe poznat: vaše příběhy, kříže, 
příklady. Mnohokrát jsem také vnímal, jak Bůh skrze Vás mluví ke mně, zjevuje 
mi svou vůli, zjevuje mi svou lásku, učí mě nové věci. Tak Vám za to moc děkuji.  

Teď mě čekají tři roky studia teologie v Bratislavě. Zatím jsem tedy student 
a nemám takovou zodpovědnost. Je to ještě docela bezstarostný život, aspoň 
si myslím. Ale to také jednou skončí. Když však jednou budu sloužit třeba 
na druhé straně světa, budu pamatovat na povzbuzení, které se mi dostalo 
a které jsem si nikterak nezasloužil.  

Přeju Vám, ať Vás náš dobrý Bůh žehná a daří se Vám hledat Jeho vůli a plnit 
ji kamkoliv kráčíte. A kdykoli Vás vaše cesta bude vést do, nebo přes Bratislavu, 
jste srdečně vítáni.  

Lukáš Hanúsek SVD 

 
Ohlédnutí za farním příměstským táborem 
 

V letošním roce kolínská farnost 
pořádala dva letní tábory, což by 
se mohlo zdát trochu překvapivé. 
První z nich, týdenní tábor v Zás-
mukách, byl pečlivě připravovaný už 
od loňského roku a podle ohlasů 
neměl chybu. A přece, jednu chybu 
bychom našli. Byl určený pro děti 
od sedmi let.  

To vedlo nejmenovanou matku 
a tetu menších dětí, aby svou lítost 
proměnily v odhodlání uspořádat 
tábor také pro farní drobotinu. 
A zřejmě vyšším řízením se přidalo 

dost dobrých lidí, aby se vše mohlo 
zrealizovat. Věci nahrálo také to, že 
Dvouletá katolická střední a mateř-
ská škola dala k dispozici svou 
zahradu. A velkou klidnou zahradu 
s dětským hřištěm prakticky ve stře-
du města by bylo škoda nevyužít.  

Tábor byl určený pro děti od čtyř 
do osmi let, a proto jsme ho pojali 
jako příměstský. Dětí se zúčastnilo 
celkem dvanáct, nejenom z křes-
ťanských rodin. Některé děti byly 
trochu starší, což se nakonec ukázalo 
jako velmi dobré. Rozhodně menší 
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děti byly z účasti starších vzorů 
nadšené. Pomáhaly také Anička 
s Eliškou ze spolča mládeže, a bez 
nich by vše opravdu nešlo zvládnout. 
A pro mě je jednou z nejhezčích 
táborových vzpomínek právě to, jak 
spolu malí, dospívající i ti nenávratně 
dospělí perfektně fungovali.   

Zázemí školy umožňovalo nabíd-
nout dětem mnoho aktivit a tak bylo 
pro tábor vybráno téma dostatečně 
katecheticky hutné, ale zároveň ak-
ční: „Jak se žilo v klášterech“, k čemuž 
ostatně inspirovala i historie objektu 
školy. Pro klášterní řád a život 
v tichosti děti neměly moc pochopení, 
ale vyzkoušely si, jak se zdobily staré 
rukopisy, naučily se poznávat léčivé 
byliny a vařit z nich „lektvary“, vyrobit 

si svíčku a růženec, ale také třeba 
uvařit si polévku (která byla trochu 
postní, pravda…). Starší táborníci 
se dozvěděli, něco z toho, jak se v klá-
šterech žilo a jaká byla jejich funkce. 
Navštívili jsme klášter v Kolíně a Zás-
mukách i chrám svatého Bartolo-
měje, kterým nás provedl pan farář 
od střechy až po kostnici. Vše završila 
závěrečná táborová hra s hledáním 
ukradeného klášterního pokladu ve 
velmi přesvědčivých kulisách ruiny 
Kostela Všech svatých. 

I přesto, jak je někdy náročné 
uhlídat a zaopatřit větší skupinu dětí, 
jsem zjistila, že člověk, který se o to 
pokusí, mnohem více získá. Děkuji 
všem, kteří byli u toho! 

 

Alena Pavelová 
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Farní tábor v Zásmukách – paralelní interview  
 

1. Co se Vám na táboře nejvíc líbilo?  
Anežka: Celý tábor byl super, ale nejvíc se mi líbil den vodních hrátek. 
Bětka: Líbila se mi noční bojovka, která byla trochu strašidelná a zároveň mě 
pobavila. 
Eliška: Mně se také líbil celý tábor, ale asi nejlepší den byla středa, protože jsme 
šli na výlet, měli jsme zdravovědu a večer jsme se koukali na film. 
Tobík: Nejvíc se mi líbila zdravověda, noční bojovka a klučičí kanadská noc. 
 
2. Co byste doporučili všem, kteří chtějí přijet na Farní tábor 2021? 
Anežka: Vezměte si s sebou odpadkový koš.  
Bětka: Přivezte si stolní hry a dobrou náladu. 
Eliška: Neváhejte se přihlásit co nejdříve, protože místa rychle mizí. 
Tobík: Nemusíte si brát mobily, protože je o zábavu postaráno. 
 
3. Protože byla každý den mše, tak by mě zajímalo, jaká byla vaše 
nejoblíbenější písnička? 
Anežka: Líbilo se mi Rozžíhá, ale ani Andělé nade mnou bdí nebylo špatné. 
Bětka: Moje nejoblíbenější písničky byly Rozžíhá a Neseme Pane chléb a víno. 
Eliška: Všechny písničky, co jsme zpívali byly úžasné, ale nejlepší bylo Rozžíhá 
a Ubi caritas. 
Tobík: Za mě jsou nejlepší Hosana a Pojď ke mně blíž. 
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4. Jak na Vás působilo rozdělení táborové komunity? 
Anežka: Líbí se mi nápad s týmy a můj tým byli Žlutí bananáni. Byli jsme nej. 
Bětka: Táborová komunita byla rozdělena celkem spravedlivě, rozdělovali ji naši 
vedoucí, kteří byli taky super. Patřila jsem do modrého týmu, kde jsme 
se jmenovali Šmoulíci. V týmu nám to velice klapalo a spolupráce byla výborná. 
Eliška: Jelikož na táboře byli samí skvělí lidé, tak i náš tým byl tak skvělý. Můj 
červený tým se jmenoval Krvaví mučedníci a musím všechny moc pochválit za 
to, jak byli šikovní. 
Tobík: Já jsem byl také v týmu Šmoulíci a myslím, že jsme se snažili. 
Také by chtělo zmínit tým Zelených, který byl také super. 
 
5. Během jedné noci jste zaznamenali „únos“ čtyř lidí (z každého týmu byl 
jeden). Jak jste se cítili? 
Anežka: Bylo to zvláštní, skoro jsem nemohla spát. 
Bětka: Ze začátku jsem byla v šoku, ale pak mi došlo, že každému týmu někdo 
chybí. 
Eliška: Vzhledem k tomu, že jsem patřila k uneseným, tak asi jediná negativní 
věc byl spánek, jinak jsme měli dokonalý servis . 
Tobík: Zjistil jsem, že se mi ztratila sestra a zachoval jsem klid, protože jsem 
věděl, že se najde. 
 
6. A jaká byla služba na nádobí v kuchyni? 
Anežka: Ani mi to nevadilo, to prostě k táboru patří. 
Bětka: Byla v pořádku, nevadila mi, protože si náš tým u ní zpíval a bavilo to 
i naši skvělou paní kuchařku.  
Eliška: Služba mi ani nevadila, protože na mě pokaždé vyšlo mytí stolů. 
Tobík: Služba v kuchyni byla v pohodě, docela mě to i bavilo. 
 
7. Jaká část programu se Vám líbila nejvíc? 
Anežka: Nakupovací hra byla super.  
Bětka: Nejvíc mě bavila hra s živými postavami, ve kterých byla například 
hospodská nebo soudce.  
Eliška: Mně také nejvíce bavila hra s živými postavami, ale také mě bavila 
i zdravověda. 
Tobík: Asi nakupování, živé postavy a vodní hrátky.  
 
8. Máte nějaký nejhorší zážitek z tábora? 
Anežka: Ne. 
Bětka: Jediné, co mi trošku vadilo, bylo, že nebyly odpadkové koše. 
Eliška: Asi ne. 
Tobík: Ne. 



6 

 
9. Stihli jste se na táboře vůbec 
nudit? 
Anežka: Vůbec. 
Bětka: Ne. 
Eliška: Vždy bylo co dělat. 
Tobík: Ne. 

10. Plánujete jet i příští rok? 
Anežka: Jasně. 
Bětka: Ano. 
Eliška: Určitě. O tom není pochyb. 
Tobík: Jo, jasně. 

 
Všichni moc děkujeme našim nejlepším vedoucím, úžasné paní kuchařce 

a ostatním táborníkům za zpříjemnění jednoho prázdninového týdne. Budeme 
si to pamatovat navždy.  

Na otázky mládežnické redakce odpovídali: 
Anežka Čáslavová, Alžběta Čáslavová, Eliška Těmínová a Tobiáš Těmín 

 
 

Velimská pouť 2020 
 

Letošní pouť ve Velimi, která 
se konala 9. srpna, den před svátkem 
svatého Vavřince, byla zvláštní 
nejenom svým programem, ale také 
dobou, ve které byla pořádána. Letos 
se totiž program konal pouze v neděli 
dopoledne.  

V osm hodin ráno začala 
slavnostní mše s bohatým hudebním 
doprovodem. Po mši následoval pro-
gram pro děti, který vytvořila Anežka 
Čáslavová společně se mnou. Pomoc 
nám nabídli nejenom naši sourozenci, 
Tobík a Bětka, ale také ostatní mlá-
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dežníci. Z Kolína k nám totiž zavítali 
Michal Szmatana a Honza Broža, 
kteří nám ochotně společně s Maruš-
kou Šárovcovou z Pňova-Předhradí  
také podali pomocnou ruku. Za to 
jsem jim byla moc vděčná, protože 
bychom to samy nezvládly. A teď 
se dostáváme k tématu naší hry.  

Naše hra se jmenovala Olym-
piáda svatého Vavřince, protože 
kostel ve Velimi je zasvěcený právě 
svatému Vavřinci. Všichni, kdo jsme 
se na hře podíleli, jsme se oblékli 
do kostýmů ve stylu antiky, protože 
hra se odehrávala rok po umučení 

svatého Vavřince, následující rok 
po roce 258. Stanoviště hry byla 
zaměřená jak na fyzickou zdatnost, 
tak na přemýšlení. Děti dostaly 
papíry, na kterých byl text a jejich 
úkolem bylo zaplnit prázdná políčka 
v textu a získat všechna razítka. 
Soutěžící byli moc šikovní, a proto 
prošli všechna stanoviště velmi 
rychle.  

Letošní pouť se mi i přes menší 
účast líbila a doufám, že se nám pouť 
vydaří i příští rok. 

Eliška Těmínová 

 

Hozená rukavice 
Kalendář akcí 
 

2. září 2020: Mše svatá na zahájení školního roku bude slavená ve středu 2. 
září 2020 v 8:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. 
 

3. září 2020: Příprava na biřmování mládeže bude ve čtvrtek 3. září 2020 
v 18:00 na faře. 
 

4. září 2020: Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Fechtnera bude v pátek 4. 
září 2020 v 16:00 ve Farním komunitním centru na Brandlově ul. 
 

5. - 6. září 2020: První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 
v 10:00 u sv. Bartoloměje. Zpověď před prvním svatým přijímáním bude 
v sobotu 5. září 2020 od 15:00 u sv.Bartoloměje. 
 

6. září 2020: Posvícení v Ovčárech bude v neděli 6. září 2020. Mše svatá bude 
v 11:00 v místním kostele sv. Jakuba staršího. 
 

12. září 2020: Farní den na zahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední 
a mateřská škola). Začátek v 10:00 – katecheze, v 11:00 mše svatá. Po mši 
následuje oběd, divadlo a program pro děti. Hostem farního dne je otec 
František Čech.  
 

13. září 2020: uzávěrka pro posílání článků do říjnového čísla Bartoloměje. 
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13. září 2020: Dny evropského dědictví – otevření kostelů. V neděli 13. září 
2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 
do 17:00. 
 

20. září 2020: Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela 
sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00. Požehnání nově 
otevřenému Bartolomějskému návrší udělí Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský. 
 

10. říjen 2020: Sobota 10. října 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena 
na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777 693 511. 
 

18. říjen 2020: Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat 
v neděli 18. října 2020. Biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský. 
 
Kurz keramického tvoření 
s paní Mgr. Ivanou Erbenovou 
Místo: DKSŠ, Legerova 28, Kolín 
Čas: středa 17–19h, první lekce 14. 10. 
S sebou: přezůvky (nebo návleky), svačinu, pití  
Úhrada: hotovostní platba, 3 lekce 500,-Kč, nebo 6 lekcí 1000,-Kč 
Kontakt: dkss.kolin@cetrum.cz, nebo tel. 321 722 079 
Dle zájmu budou poskytnuty další informace. 
 
 

Zpráva z Charity 
 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v současné době se dokončuje kolaudační 

řízení Komunitního centra Zálabí. Po dokončení tohoto procesu bude možné 
zahájit provoz Komunitního centra. 

V minulosti se vyskytly fámy a dohady o účelu této stavby, čemuž 
samozřejmě lze rozumět, nicméně je nutné uvést věci na pravou míru. Komunitní 
centrum bude sloužit potřebám občanů zejména v lokalitě Zálabí, a to s velkým 
ohledem na potřeby rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Chceme využít velkého společenského sálu a bezbariérového přízemí, které 
bude sloužit jako zázemí pro tyto aktivity. 

Chceme, aby zde vzniklo komunitní místo, kde se mohou lidé setkávat, 
pořádat kulturní či vzdělávací akce, případně řešit těžkosti ve svých životech. 
Další náplní bude služba pro Farnost Kolín – místo pro setkávání po mších, 
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zázemí pro Tříkrálové sbírky a zkrátka vše, co lidé ze Zálabí a Farnosti přivítají. 
Své aktivity budeme také plánovat společně s městem Kolín. 

Žijeme v době, kdy spousta lidí sedí osaměle doma nebo těžko hledají náplň 
svého volného času. Nabízíme – pokud byste chtěli pro Zálabí a okolí vytvořit 
nějakou aktivitu, naučit ostatní něco nového, realizovat se v komunitním životě, 
určitě se ozvěte. 

Až bude kolaudace za námi, ozveme se s datem oficiálního otevření 
a vysvěcení stavby. 

S pozdravem a přáním hezkých dní, 
Petr Zavřel 

 
 

Vzpomínky na patera Karla Šimka 
Úvod 
 

Na úvod bych chtěl zmínit před-
chůdce P. Šimka. Byl jím poslední 
jmenovaný farář ve Veltrubech, P. 
Václav Dvořák. Byl to velice mírný 
a laskavý pán, a nepamatuji se, že by 
někdy zvýšil na někoho hlas. Dětská 
část naší rodiny sedávala v první 
lavici přímo pod kazatelnou a jelikož 
jsem v té době ještě nerozuměl o čem 
se mluví, bylo pro mne dost těžké 
v kostele nezlobit. 

Pan farář Dvořák mě sice pozval 
k oltáři ministrovat, ale to se nepo-
vedlo, protože jsem nic neuměl, 
a starší ministranti mi to po mši dávali 
patřičně najevo. Ministroval jsem 
pouze několikrát a raději jsem se vrá-
til zlobit do lavice. 

Pan farář byl velmi dobrý foto-
graf a ochotně dělal rodinné fotogra-
fie každému, kdo ho požádal. Protože 
se alespoň v rámci možného snažil 
pracovat s dětmi a mládeží, ani on 

neušel pozornosti STB. Vzpomínám si, 
že i moje starší sestry byly z tohoto 
důvodu vyslýchány takovými „hod-
nými“ pány. 

Zemřel 2. srpna 1963 na infarkt. ve 
věku 70 let a je pochován ve Velkém 
Oseku. 

Po jeho smrti ve Veltrubech začal 
sloužit kaplan z Kolína P. Kubý. Nás 
děti zaujal hlavně svojí výškou a tím, 
že stále spěchal. Měřil více než 2 
metry, ale věčné světlo tehdy viselo 
uprostřed presbytáře o kousek níže. 
Jak pospíchal a zapomněl, zavadil 
hlavou o věčné světlo a rozhoupal ho. 
To bylo pro všechny přítomné kluky 
zpestření začátku a někdy i konce 
bohoslužby. 

Další příhodu znám z vyprávění. 
Krom toho, že P. Kubý byl vysoký, byl 
i sportovně zdatný. Při návratu z ve-
černí mše u sv. Bartoloměje si dva 
mladí muži mysleli, že „nějaký farář“ 
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pro ně bude snadný terč jejich násil-
nické zábavy. Nejprve se ubránil, 
potom oba chytil za límec, dovedl je 
na roh fary a „jemně“ je postrčil 
směrem dolů. Zřejmě i proto, že byla 
cesta trochu namrzlá, mladíci se zas-
tavili až pod kopcem. P. Kubý tuto zá-

ležitost dále neřešil. Pateru Šimkovi 
pomáhal po jeho nástupu s pozná-
váním farnosti a s navazováním prv-
ních kontaktů s Českobratrskou církví 
husitskou. 

 

(pokračování v příštím čísle) 
Josef Sixta 

 

Slovo kněze 
Sv. Bartoloměj, apoštol 
 

Jméno Bartoloměj (Bar Tolmai, tj. 
syn Tolmaiův, nebo syn oráče) 
uvádějí pouze synoptická evangelia 
(Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,14) a Skutky 
apoštolů (1,13). V seznamu apoštolů 
se Bartoloměj nachází vždy spolu 
s Filipem. S největší pravděpodob-
ností je totožný s Ježíšovým učed-
níkem Nathanaelem, o němž Janovo 
evangelium (21,2) říká, že pocházel 
z Kány Galilejské, a jmenuje ho mezi 
apoštoly (rovněž jmenovaný spolu 
s Filipem), kterým se Ježíš zjevil 
po svém zmrtvýchvstání; jeho setkání 
s Ježíšem zprostředkoval apoštol 
Filip (Jan 1,45–51). Podle Eusebia hlá-
sal evangelium v Indii (v oblasti Bom-
bay) a v Arménii, kde také podstoupil 
mučednickou smrt, když z něho za-
živa sedřeli kůži (Michelangelo ho 
v Sixtínske kapli namaloval jako 
postavu starce, který v ruce drží kůži 
člověka).  

Byzantská liturgie slaví 25. VIII. 
přenesení jeho ostatků z Arménie 
do města Dary v Mezopotámii; kon-
cem 6. století se dostaly na Liparské 
ostrovy poblíž Sicílie, v 9. století 

do jihoitalského Beneventa a odtud 
značná jejich část do Říma (v roce 
1000), kde byly uloženy na ostrově 
řeky Tibery v bazilice zasvěcené 
původně sv. Vojtěchu. Část ostatků 
tohoto apoštola získal také Karel IV. 
pro svatovítskou katedrálu v Praze. 

Z mnoha zázraků připisovaných 
sv. Bartolomějovi před jeho smrtí 
a po ní dva z nich jsou velmi popu-
lární, které tradují obyvatelé na ma-
lém ostrově Lipari. 

Lidé z Lipari slavili svátek sv. 
Bartoloměje. Bylo tradicí na jeho 
svátek vzít pevnou stříbrnou a zlatou 
sochu zevnitř Katedrály svatého 
Bartoloměje a nosit je v procesí přes 
město. Při jedné příležitosti, když nesli 
sochu z kopce dolů k městu, najednou 
byla socha velmi těžká a nosiči museli 
zastavit. Když muži nesoucí sochu 
znovu nabyli síly, znovu ji zvedli. Po 
několika vteřinách byla socha ještě 
těžší. Postavili ji proto na zem a ještě 
jednou se pokusil ji zvednout. Podařilo 
se jim ji zvednout, ale museli ji hned 
složit zpátky na zem. Během několika 
vteřin se zdi dole ve městě zhroutili. 
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Kdyby procesí pokračovalo v normál-
ním tempu, všichni v procesí by byli 
zabiti. 

Během druhé světové války 
fašistický režim hledal způsoby, jak 
financovat své aktivity. Byl vydán 
příkaz, aby byla stříbrná socha 
sv. Bartoloměje zkonfiskována a roz-
tavena. Nacisté dali sochu zvážit 
a zjistili, že má pouze několik gramů. 

Vrátili ji proto na své místo v kate-
drále v Lipari. Ve skutečnosti, je socha 
vyrobena z mnoha kilogramů stříbra 
a považuje se za zázrak, že nebyla za 
války roztavena. 

Sv. Bartoloměji se připočítávají  
mnohé další zázraky, které mají co 
do činění s váhou předmětů. 

 

Ján Halama SVD 
jesuit.cz 

 
 

Reportáž 
Nedělní setkání s otcem Jozefem Romanem přiblížilo život 
nejseverněji působícího verbisty 
 

 Představte si jedinou katolickou 
farnost v oblasti, která má rozlohu asi 
520 tisíc kilometrů čtverečních, tedy 
zhruba sedminásobek České repub-
liky. Dlouhotrvající mrazy přesahující 
hodnotu -20 stupňů. Bohoslužbu slou-

ženou v prvním patře panelákového 
bytu. 

I takový je život katolických far-
níků v přístavním městě Archangelsk, 
ležícím asi 180 kilometrů jižně od se-
verního polárního kruhu. Jejich arch-
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andělem je již jedenáctým rokem 
misionář otec Jozef Roman SVD, 
který svým vozem značky Lada urazil 
přes 3000 km, aby v neděli 23. 8. 
přiblížil kolínským farníkům své 
poslání na ruském Dálném východě. 

Již kázání, které otec Jozef 
pronesl při nedělní bohoslužbě 
nechávalo tušit, že se jedná o nev-
šedního člověka, což se plně projevilo 
při následném setkání v komunitním 
centru. Absolvent průmyslové školy, 
bývalý elektrikář, opravář výtahů, 
amatérský meteorolog, ale také vý-
razná postava křesťanské samizda-
tové literatury na Slovensku, pracuje 
jako misionář v Rusku od roku 1999. 
Po základní adaptaci v novém 
prostředí začal otec Jozef působit 
v Blagoveščensku, administrativním 
centru amurské oblasti, v těsné 
blízkosti čínské hranice. Následovalo 
město Vologda a přidružená 200 km 
vzdálená farnost ve městě Jaroslavl. 
Po čtyřleté přestávce na Slovensku 
a následném návratu se pak k far-
nosti ve městě Vologda přidala také 
650 km vzdálená farnost Archan-
gelsk, která je v současné době 
jedinou katolickou farností v dané 
oblasti.  

Posluchači neskrývali své překva-
pení při poutavém vyprávění o ot-
cově cestování ke svým farníkům. 
Výjimkou nebyly 20 hodinové cesty 
vlakem, komplikace způsobené po-
časím i únavou, končící celodenním 
čekáním na další spoj. Prostor byl 
také věnován osobním cestovatel-
ským zážitkům. Překvapením byla 
dokonalá znalost geografických 
reálií. 

Otec Jozef dokázal své zku-
šenosti s duší ruského člověka poslu-
chačům předat v širokém kontex-
tovém rámci specifik velkého ruského 
území. Znalost politických a socio-
kulturních odlišností dané oblasti pak 
přidalo na věrohodnosti a oprav-
dovosti sdělení.  

Tvrdá mravenčí práce koruno-
vaná úspěchem v podobě výstavby 
dlouho potřebného farního domu, 
osobní nasazení a odhodlání, a ak-
cent na udržení katolické tradice 
v nejistých turbulentních dobách jsou 
nemalými osobními úspěchy mise 
otce Jozefa. 

Děkujeme tímto za milou společ-
nost a příjemné setkání.  

 
Tomáš Pavela 

 

 
 

Svědectví 
Krize nebo odpočinek a nabrání sil pro nové věci v milostivém 
létě? 
 

1. 3. 2020 byl vyhlášen stav krize 
v České republice kvůli onemocnění 
COVID-19. Já jsem ten den zrovna 

slavila 14 let od své autonehody, 
po které mám trvalé tělesné 
následky. Během stavu krize jsem 
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však byla zalezlá doma, necvičila 
jsem, nechodila, takže jsem čekala, že 
budu mít velké problémy se svým 
pohybem až se vše vrátí do normálu. 

30. 3. 2020 jsem oslavila 7. výročí 
svého křtu a vzpomněla jsem si 
na slova otce Martina Sklenáře, když 
nám při výuce náboženství říkal, že 
číslo 7 je číslo plnosti. 

Již ve Starém zákoně se píše: „Po 
šest let budeš osévat svou zemi 
a sklízet z ní úrodu. Sedmého roku ji 
necháš ležet ladem. Nebudeš ji 
obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého 
lidu, a co zbude, spase polní zvěř. Tak 
naložíš i se svou vinicí a se svým 
olivovím“ (Ex 23, 10-11). 

„Šest let budeš osívat své pole, 
šest let budeš prořezávat svou vinici 
a shromažďovat z ní úrodu, ale 
sedmého roku bude mít země rok 
odpočinutí, slavnost odpočinutí, 
odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš 
osívat své pole ani prořezávat svou 
vinici.“ (Lev 25, 3-4). 

Mojžíš jim přikázal: „Každého 
sedmého roku, v roce určeném 
k promíjení dluhu, o slavnosti stánků, 
až přijde celý Izrael, aby se ukázal 
před tváří Hospodina, tvého Boha, 
na místě, které vyvolí, budeš předčítat 
tento zákon před celým Izraelem, aby 
jej slyšeli. Shromáždi lid, muže i ženy 
a děti i hosta, který žije v tvých 
branách, aby slyšeli a učili se bát 
Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě 
dodržovali všechna slova tohoto 
zákona. Též jejich synové, kteří ho 
ještě neznají, ať poslouchají a učí 
se bát Hospodina, vašeho Boha, 
po všechny dny, co budete žít v zemi, 

do níž přejdete přes Jordán, abyste ji 
obsadili.“ (Deut 31, 10-13). 

 
Čas krize nebo čas odpočinutí a dal-
ší skok v mém životě? 

Na přelomu června a července 
jsem se tedy vypravila se sdružením 
Cerebrum, které pracuje s lidmi 
s poškozeným mozkem, na rekon-
diční pobyt do Chocerad, kde nebyl 
úplně bezbariérový prostor a vzdá-
lenosti byly krátké na přesuny, tak 
jsem své chodítko zaparkovala v ma-
lém pokojíčku a začala se pohybovat 
po budově bez opory a druhý den 
jsem si řekla, že bych mohla zkusit 
vyplnit své přání, které jsem pocítila 
v Římě, chodit venku bez opory. Před 
budovou byl chodník k chatkám 
a vedle chodníku tráva, po které 
se chodilo na hřiště a k bazénu. Takže 
jsem si řekla, že to risknu, snad mě 
někdo najde a sebere. Nejprve jsem 
zkusila jen kousek po chodníku, další 
dny trávu, chůzi z kopečka 
i do malého kopečka. 

Není to ještě plně bez problémů, 
ujdu pouze kousek, jsem ještě dost 
nestabilní. Ale vím, jak jsem začínala 
chodit s chodítkem v době, kdy jsem 
se snažila dodělat studium speciální 
pedagogiky v Praze, což bylo v roce 
2008. 

Já vím, že rekondiční pobyt byl 
pro mě dar od Pána, protože 
s Cerebrem jsem byla naposledy ve 
spojení v roce 2015 a najednou jsem 
zjistila, že pořádají rekondiční pobyt, 
který jsem po několikaměsíčním nic-
nedělání využila. A pro splnění mého 
přání opustit chůzi s oporou, kterou 
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mi Bůh zasel do srdce při mém 
pobytu v Římě, mi připravil bariérové 
prostředí i s podmínkami klidu a jis-
toty, neboť díky koronavirové krizi 
jsou stále volné ulice i silnice a řidiči 
jsou pozorní, takže čekají i na mé 
dlouhé přecházení přechodu. 

Pro některé to mohou být náhody 
či štěstí, ale já po svém křtu vím, že 
Pán nám ze své lásky vždy nachystá 
to, co potřebujeme a co chceme. Jen 
s ním máme spolupracovat a radovat 
se z Jeho lásky. 

Vnímám zde i velkou pomoc 
a ochranu Panny Marie, neboť mod-
litba růžence během krize nyní přináší 
své plody. Po křtu jsem za modlitbu 
růžence dostala možnost navštívit 
s Maltézskými rytíři Lurdy a nyní mi 
Panna Marie vyprosila odměnu opuš-
tění opory pro chůzi. 

Děkuji všem za modlitební pod-
poru i za trpělivost. 

 

Iveta Isabela Anderlová

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice 
Medailonky západních církevních otců na oltáři 

 
Na levé straně od svato-

stánku: Svatý Jeroným, sv. Ře-
hoř Veliký, na pravé straně sv. 
Augustin, sv. Ambrož.  

 

Svatý Jeroným je zobrazo-
ván různě. Ač nebyl nikdy kar-
dinálem, je často zobrazován 
s kardinálským kloboukem 
(tehdy tento úřad ještě neexis-
toval). Kardinálský klobouk je 
projevem uznání za jeho pů-
sobení. Jeronýmovým téměř 
stálým atributem (znakem) je 
kardinálský klobouk. Usadil 
se v Betlémě a zde v klášteře 
po mnoho let překládal Starý 
a Nový zákon do latiny známý 
jako VULGÁTA. Tento překlad 
byl o 11 století později prohlášen 
tridentským koncilem 1545 za 
oficiální latinský text.  

 

Svatý Jeroným – Hieronymus (342–420)   
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Sv. Řehoř Veliký byl 
papežem v letech 590-604. 
První mnich a první spiso-
vatel na římském biskup-
ském stolci. V jeho díle Liber 
pastoralis radí kněžím: „Lid 
potřebuje povzbuzení a ob-
veselení na své cestě ke 
svátosti.“ Prosadil závaznost 
celibátu i pro nižší ducho-
venstvo, položil základy 
křesťanství v Anglii. Atribut 
tiára a papežská berla se tře-
mi příčnými břevny. O Ře-
hořovi řada zázračných vy-
právění v díle Legenda aurea.  

 
 
 
 
 

Nejvýznačnější ze čtyř 
církevních otců je sv. Augu-
stín. Jako student v Kartágu 
podlehl nezřízenému životu. 
Vlivem matky Moniky a bis-
kupa Ambrože v Miláně, 
dochází k obrácení – o tom 
vypráví ve svých Vyznáních. 
Legenda vypráví o setkání 
na břehu moře s malým 
chlapcem – andělíčkem – 
který se snaží přelít moře 
do malé jamky. Ta poše-
tilost chlapce: „Spíš přeliji to 
moře do malé jamky, než ty 
pochopíš tajemství Boží.“ 
Augustinovo vyznání: „Ne-
pokojné je srdce naše, do-
kud nespočineme v tobě, 
Bože.“ Augustinovým atri-
butem je planoucí srdce.*  

Sv. Řehoř Veliký (540–604) 

Sv. Augustin (354–430) 
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Sv. Ambrož byl biskup v Miláně. 
Potíral ariánský blud (Bůh Otec 
a Syn nejsou stejné podstaty. Pokřtil 
Au-gustina.  Atributem bývá bič 
se třemi uzlíky – uzle jsou symbolem 
tří osob v Trojici. Někdy Ambrož tím 
bičem bije Ariovy stoupence. 

 

Josef Dušek  
Foto: František Stráník 

 
 

 
 

 

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021 

 
 
 
 

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 
a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti 
www.farnostkolin.cz 
 

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě 
chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.  
 

Katecheze pro dospělé: úterý v 17:00 
 
 

Bartoloměj – farní časopis. Vydává Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín.  
Redakční rada: Katarína Jarošová, Dominik Spudil, P. Ján Halama, Josef Dušek, Tomáš Těmín, 
Tomáš Pavela, Lukáš Hanúsek  
 

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:      3252369369/0800 
variabilní symbol pro dárce:    1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38) 
případně v poznámce uvést:    dar pro farnost (nebo jiný účel) 
 

Fotografie na titulní straně:     Michelangelo Buonarroti; zdroj: wikipedia.org 
Ostatní neoznačené fotografie   Archiv farnosti 

Den Čas Třída 

Pondělí 16:30 1. třída 

Středa 16:30 2. a 3. třída 

Čtvrtek 16:30 4. a 5. třída 

Pátek 19:00 6. třída a starší (spolčo mládeže) 

Sv. Ambrož (340 – 397) 

http://www.farnostkolin.cz/
mailto:farnost-kolin@volny.cz
mailto:farninoviny.kolin@gmail.com
http://www.farnostkolin.cz/

