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Slovo kněze 
Znovu zasedneme k společnému vánočnímu stolu. Společné 

stolování je, možná říci, znakem blízkosti, jednoty. U společného stolu 
sdílíme svoje myšlenky. Dnes jsme si více vědomi i toho, že sdílíme také 
své bakterie a viry, sdílíme své fyzično. To vše tvoří jednotu – sdílení 
myšlenek a fyzična. Sdílení stolu je znakem, že spolu ještě dokážeme 
vyjít. Těžko se udrží u společného stolu ten, kdo se odcizil, s kým je těžká 
řeč. V kostele se my věřící scházíme, abychom přijímali, tj. jedli společný 
pokrm – tělo Kristovo. Předpokladem přijetí toho pokrmu je svatá 
zpověď, vyznání vin, ne snad proto, abychom si řekli, že jsme ok, ale 
proto, že jednota znamená odpuštění, jeho přijetí i dávání. Ve svatém 
přijímání vidíme toho, který se za nás obětoval na kříži, Ježíše Krista. 
Podstatou každé jednoty, podstatou každé lásky je obětování se. Všude 
tam, kde vidíme schopnost obětovat se pro druhé, máme naději, že to 
s námi jako s lidstvem není až tak zlé. Když se díváme na Krista, který se 
obětuje na kříži za nás, naše otázka „Kdo zavinil víc?“ – ztrácí na 
významu.  

Ján Halama SVD, farář 
 
Lednová zastavení 
Nový rok 

Na začátku nového roku by každý člověk rád věděl, co ho tento rok 
čeká, co mu přinese. Místo hádání a snění je však lepší si připomenout to, 
co je jisté, v co můžeme skládat svou naději. 

Především to je fakt, že Bůh je věrný. Bůh věrně koná, co slíbil. Naší 
pevnou jistotou je Boží láska, která se projevila skrze Ježíše Krista. Když 
Bůh dává svého Syna, dává nám s ním všechno. I když přijdou zkoušky, 
Boží láska trvá. Na tom můžeme stavět. Proto nemůžeme na začátku 
roku udělat nic lepšího než vzít ten další rok našeho života s důvěrou  
z rukou Božích. Jako dar Boží, jímž nám nabízí mnoho možností žít pro 
druhé, konat dobro, nebo třeba být trpělivý v utrpení. 

Nedělejme žádná velká předsevzetí, ale hlavně vezměme od Boha 
sami sebe: své schopnosti, povinnosti, ale i svou slabost. Bůh chce 
pracovat s námi. Proto nepropadejme smutku při obtížích a neúspěchu. 
Vždy začněme znovu s Boží pomocí. 
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Vezměme z rukou Božích i lidi kolem nás: naše blízké, ty, o než se máme 
starat, pro které máme pracovat a žít. Přijměme je i s jejich slabostmi. 
Žijme pro ně a chtějme pro ně nosit Kristův pokoj, aby jim to přinášelo 
užitek. 

Vezměme z rukou Božích i dobu a místo, na kterém žijeme. Snažme se 
vždy tvořit, co je poctivé a přemáhejme zlo dobrem. Tak se i na naší 
slabosti může ukázat životodárná síla evangelia. 

My křesťané věříme, že Bůh je svatý, dobrý a krásný. Bohu záleží na 
každém člověku. Bůh je nám blízko, když se nám daří, ale i tehdy, když 
trpíme. Bůh nás miluje, ale my zde na zemi nejsme ještě schopni jeho 
lásku plně pochopit. Zatím jen tušíme, kdo je Bůh. Jeho láska však stále 
trvá. 

Matka Boží, Panna Maria, toužila po Bohu, radovala se i trpěla s ním. 
Dělejme to také tak. Žijme ve spojení s Kristem. a otvírejme se působení 
Božího Ducha. Bůh s námi bude každý den; dejme se od Něho 
proměňovat k lepšímu. A když se nám někdy nebude všechno dařit tak, 
jak bychom chtěli - nevzdávejme se. Bůh od nás nechce všechno 
najednou. 

 
Zjevení Páně 

V tento den čteme, že tři mudrci (králové) přišli do Betléma  
k narozenému Ježíškovi, tento den se píše na dveře K+M+B nebo C+M+B 
(to neznamená Kašpar, Melichar, Baltazar, ale Christus mansionem 
benedícat - Kristus ať požehná tento příbytek). To všechno má ale 
význam jen tedy, jestliže to pomáhá k pochopení tohoto svátku. 

Základní myšlenkou je to, že Spasitel všech lidí vstoupil do 
pozemských dějin a jeho vlastní ho nepřijali. Přijali ho ti, kteří byli zdaleka: 
mudrci, prototyp vzdálených národů. A stejně, jako se Kristovo světlo 
zjevilo mudrcům, zjevilo se všem lidem, tedy i nám. Děkujme za toto 
světlo a věrně ho nosme ve své duši. 

 
Křest Páně 

Dnes končí doba vánoční. Doba, kdy rozjímáme o Ježíšově narození 
a dětství. Pro Ježíše tento den začíná nová etapa pozemského života - 
musí se vydat na cestu, kam ho volá Bůh. Začíná jeho veřejná činnost. 
Na Ježíšovi se zjevuje Boží moc a pak se na něm projevuje Boží sláva, 
aby lidé věděli, že za ním stojí Bůh a uvěřili jeho slovu. 
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Ježíšův křest byl vykročením na cestu. Náš křest je něčím jiným: je 
zapojením do Krista v Otcově slávě a zároveň uprostřed nás. Společné 
mají to, že na sebe křtem bereme úkol, který pro nás Bůh má, abychom 
jej začali plnit. A v tu chvíli můžeme právem říci: i nad námi se otevírá 
nebe a Bůh prohlašuje, že nás miluje. 

 
Jan Vosáhlo 

 
Kaple Sedmibolestné Panny Marie 
 

Na přelomu října a listopadu uplynulo osmdesát let od zboření kaple 
Sedmibolestné Panny Marie, která stávala v Kolíně, na Pražském 
Předměstí, na rohu dnešního náměstí Republiky a Sokolské ulice.  

Nevelká mariánská kaple byla založena v druhé polovině 17. století. 
Přesné datum jejího vzniku neznáme. Stalo se tak nejspíše jako 
poděkování za ochranu města při velké morové epidemii, která Kolín 
zasáhla v roce 1680. Byla postavena při městském špitále (chudobinci)  
a sloužila především pro potřeby jeho chovanců. V polovině 19. století 
byla z podnětu tehdejšího kolínského kaplana (později děkana) Jana 
Nepomuka Svobody rozšířena. Přestože se poté jednalo již spíše o menší 
kostelík, sloužící celému předměstí, stále se pro něj používalo vžité 
označení kaple či dokonce kaplička. 

Její historie se uzavřela na počátku okupace. Přilehlou budovu 
obsadily německé okupační orgány a na „žádost“ kolínského 
obrlandráta dr. Herberta Eckoldta muselo město kapličku na přelomu 
října a listopadu roku 1940 zbourat. Příliš by „rušila“ pohled na nově 
opravovanou budovu německé okupační správy. 

Z kaple nám zbyla kamenná, pravděpodobně pozdně gotická (či 
spíše již goticko-renesanční), socha Sedmibolestné Panny Marie 
z počátku 16. století. Jak je ale z její datace zřejmé, na průčelí kaple byla 
umístěna druhotně, a to nejspíše až při opravě v polovině 19. století. Dnes 
ji můžeme vidět ve vstupní chodbě kolínské fary (arciděkanského úřadu). 
V současných dnech připomíná kapli také výstava historických foto-
grafií, která je nainstalována ve farním komunitním centru. 

 
Jaroslav Pejša 

 



5 

Bylo, nebylo 
Adventní zamyšlení aneb Dojmy z duchovní obnovy 
naší farnosti 12. 12. 2020 
 

Vařím nedělní oběd a snažím se připomenout si myšlenky ze včerejší 
duchovní obnovy. Musím si přiznat, že se mi zatím příliš nedaří uvádět je 
do života. 

Neustále se na něco těším (na to, až k nám přijdou vnoučata, až mě 
přestane bolet hlava, až bude jednou všechna práce hotová :)), přestože 
jsem včera vyslechla přednášku Patera Karla Satorii, ze které jsem 
nabyla dojmu, že se vlastně ani moc těšit nemáme. Naše myšlenky a úsilí 
by měly být soustředěny na přítomný okamžik, na to, že mě právě v této 
chvíli Bůh nepředstavitelně miluje, úplně se mi dává (P. Satoria použil 
výrazu: Bůh se na každého z nás tlačí) a je pouze na mně, do jaké míry 
se mu otevřu a přijmu ho. 

V modlitbě bychom měli cítit radost z této Boží lásky a sebedarování. 
Vlastně bychom už neměli po Bohu nic žádat, vždyť On nám už vše dal 
– dal nám sám sebe! I můj život je výsledkem Božího dávání. Modlitba 
nás má činit stále více přítomnými,pozornými k Tomu, kdo se nám dává 
– k Bohu samému. V takovéto pozornosti k Bohu bychom měli žít stále 
(jako jsme nastaveni na druhého člověka, když se do něj zamilujeme). 
Být totálně pro něj – celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou... 

Všichni nějakým způsobem věříme, že spása je možná. Ale P. Satoria 
nám přiblížil také naději, která vyjadřuje, že tato možnost spásy platí  
i pro nás, platí i pro mě osobně! Naděje je posilována modlitbou  
a naopak i modlitba je posilována nadějí. Naším povoláním je radovat 
se z Boží lásky! Jak často je to na nás vidět? 

Omlouvám se,pokud jsem některé myšlenky P. Satorii nepodala dost 
věrně, a těm, kdo by je chtěli uvést na pravou míru, doporučuji shlédnout 
záznam přednášky na facebookových stránkách naší farnosti. 

Milí spolufarníci! Přeji nám všem požehnaný příchod Pána do našich 
srdcí a dovolím si použít slova osobní modlitby P. Satorii:" Bože, ať se Ti 
to s námi podaří!" 

P. S.: Velký dík P. Satoriovi, že nám věnoval svůj čas a podělil se s námi 
o své myšlenky! 

Marie Francová 
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Obřad přijetí do katechumenátu 
 

28. listopadu proběhl ve Strahovském klášteře obřad přijetí do 
katechumenátu pražské arcidiecéze. Obřadu se zúčastnili i tři 
katechumeni naší farnosti. Obřad vedl Mons. Zdeněk Wasserbauer  
a jeho konání bylo přesunuto velmi netradičně na Strahovské nádvoří. 
Protiepidemická opatření ovlivnila také průběh obřadu, jehož liturgie 
působila bez zpěvu, bez účasti rodiny a přátel a s maximálními rozestupy 
poměrně tísnivě a provizorně. Po obřadu bylo připraveno malé 
občerstvení a účastníci mohli také osobně pohovořit s Mons. 
Wasserbauerem. Silný duchovní zážitek pak už jen korunovala 
procházka noční zářící adventní Prahou.  

Při této příležitosti jsme požádali naše katechumenky Nikolu  
a Danielu o krátký rozhovor. 
 
Nikola: 
 

1. Jak byste se farníkům a čtenářům časopisu Bartoloměj 
představila?  
Jmenuji se Nikola, je mi 15 let, studuji střední školu v Kutné Hoře 
se zaměřením na veřejnosprávní činnost, a tancuji párové tance. 

 
2. Co, nebo kdo, vás přivedl k víře? Kdy ve vás uzrála touha 

nechat se pokřtít? 
K víře mě dostali lidi z mého okolí. Vždycky, když jsme se bavili  
o náboženství, s křesťanstvím byly pro mě spojené moc hezké 
příběhy. Mě zaujaly, a tak jsem se jednoho dne rozhodla napsat 
panu faráři, abych se mohla naučit a poznat něco víc. 

 
3. Přišly s přípravou na křest nějaké změny ve vašem životě? 

Vnímáte v něm Boží působení?  
S přípravou na křest pro mě přišlo pár změn. Přijde mi, že jsem 
začala vnímat okolní svět a sama sebe trochu jinak. Hledat ve 
všech to dobré a nesoudit knihu podle obalu. 
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4. Jaká by podle vás měla být současná katolická církev? 

Podle mě by měla být současná katolická církev taková, jaká je. 
Připadá mi, že jsme všichni jako jedna velká rodina. To je na tom 
to hezké a příjemné. 
 

Daniela: 
 

1. Jak byste se farníkům a čtenářům časopisu Bartoloměj 
představila?  
Jsem studentkou 4. ročníku Střední zemědělské školy v Čáslavi. 
Je mi 18 let. 

 
2. Co, nebo kdo vás přivedl k víře? Kdy ve vás uzrála touha 

nechat se pokřtít? 
K víře mě přivedla moje prababička. Bylo jejím velkým přáním, 
abych byla pokřtěná. Už odmala nás k tomu vedla a já až ve 
svých 17 letech jsem došla k tomu, že bych byla ráda součástí 
něčeho tak hezkého. 
 

3. Přišly s přípravou na křest nějaké změny ve vašem životě? 
Vnímáte v něm Boží působení?  
Určitě ano, začala jsem chodit se svým dědečkem každou neděli 
do kostela, poznala spoustu zajímavých lidí a zjistila, že nejsem 
na nic sama, že víra dělá v lidském životě hodně. Snažím se 
vnímat a stále se učím. Bude to ještě dlouhá cesta a už se těším, 
co vše přinese. 

 
4. Jaká by podle vás měla být současná katolická církev? 

Na tuhle otázku nedokážu odpovědět. 
 

Otázky kladla: Alena Pavelová 
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Červená středa v kolínské farnosti 
 

Naše farnost se stala jednou ze stovky českých institucí, které se 25. 
listopadu připojily k iniciativě Červená středa. Kromě ČR tento den 
podobně uctily také ve Velké Británii, v Kanadě, nebo na Slovensku. 
Červená středa, jejímž vizuálním symbolem je především nasvícení 
kostelů, nebo veřejných míst rudou barvou, je iniciativa připomínající 
útlak a pronásledování lidí pro jejich víru. Není to tedy zdaleka iniciativa 
jen křesťanská. V Kolíně jsme chtěli upřít pozornost na toto téma 
především rudým nasvícením dominanty města – kostela sv. 
Bartoloměje, v čemž nám ochotně vyšlo vstříc vedení města. Od 17:00 se 
v chrámu konala také připomínková akce doprovázená přímluvnými 
modlitbami a výstavou o pronásledování křesťanů. Nejpůsobivější 
kulisou pro rozjímaní ale byl samotný chrám, zcela ztemnělý, osvětlený 
jen rudým světlem svic, které příchozí mohli na vzpomínku 
pronásledovaných zapálit. Návštěvníků akce bylo několik desítek, 
především rodin s dětmi. Postupně proudili chrámem, pročítali 
informační panely o akci Červená středa a před presbytářem přidali 
svou tichou modlitbu či myšlenku a zapálenou svíčku k ostatním. Více 
informací o tom, že křesťané prožívají nejhorší útlak ve své historii, 
můžete získat ve zprávě papežské nadace Aid to the Church pod názvem 
„Persecuted and Forgotten? (Pronásledovaní a zapomenutí)“. 

 
Alena Pavelová 
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Zprávy z charity 
Město spolu s Farní charitou Kolín podpořilo 
potravinovou sbírku „Potřebujeme se - Staň se i Ty 
Mikulášem!“ 
 

V sobotu 5. prosince proběhla od 14 do 20 hodin potravinová sbírka 
s názvem „Potřebujeme se – Staň se i Ty Mikulášem!“. Akci inicioval 
Jan Tuna se svým pořadem A DOST! s cílem vybrat alespoň 60 tun 
potravin. Do potravinové sbírky se zapojilo mnoho měst v České 
republice včetně Kolína. Město Kolín spolu s Farní charitou Kolín – za 
přispění dárců – vybralo během dobročinného odpoledne celkem 32kg 
mouky, 8kg rýže, 22kg těstovin, 32ks přesnídávek, cca 40kg dalších 
potravin a 20kg drogerie. Velkou měrou do sbírky přispěli zástupci SDH 
Veltruby. 

Charitativní sbírku doprovázel on-line streamový koncert z pódia 
Rock Café, kde na podporu vystoupili Dagmar Pecková, Ondřej Gregor 
Brzobohatý & Matouš Kobylka & Elis Mraz, Ondřej Ruml & Matěj 
Benko, Iva Pazderková, Tonya Graves, Snaha – hudební těleso divadla 
VOSTO5, Dalibor Gondík, Vasilův Rubáš, Jan Smigmátor, Nela 
Boudová, Adéla Elbel, Miloš Čermák & Luděk Staněk, Anna Marešová, 
Jan Lukačevič, Pavel Pechanec – biskup Církve československé husitské 
a další bez nároku na honorář.  

„Rád bych jménem Farní charity Kolín poděkoval organizátorům 
charitativní sbírky a účinkujícím. Uspořádat podobný koncert v dnešní 
složité době je velká vzpruha pro všechny. Děkuji také Městu Kolín 
zastoupené panem místostarostou Najbrtem za pomoc při zajištění 
sbírky a zejména všem dárcům, jak v Kolíně, tak v celé republice. 
Darované potraviny a drogerie budou využity k pomoci lidem a rodinám 
v nouzi. Přeji vám krásné Vánoce a do nového roku jen to dobré,“ uvedl 
ředitel Farní charity Kolín Petr Zavřel. 
 
Celorepublikový výnos čítá 63 tun potravin a drogistického zboží. 
  

Zdroj: kolin.cz 



10 

Kostel Nejsvětější Trojice 
Kaple sv. Františka 
 

Doba předvánoční, na adventním věnci zapalujeme svíčky, 
očisťujeme svá srdce, připravujeme se na příchod Ježíška v jesličkách.  

Tradici jesliček založil sv. František. Na oltáři v kapli sv. Františka jsou 
dva plastické obrazy, které připomínají Kristovo narození. Na levé straně 
oltáře je plastika Zvěstování Panně Marii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem. Svátek se slaví 25. 

března.  
Sv. Lukáš tuto dějinnou událost na začátku svého evangelia zobrazil 

takto: „Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se 
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu 
Davidova, jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, 
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milosti plná, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila  
a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, 
počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího…“ 
Maria řekla: „Hle jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.„ 

Na plastice vpravo je zobrazeno Ježíšovo narození v Betlémě.  
„Maria zavinula syna do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 

nenašlo místo pod střechou.“ 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Dušek 
 

 

 
 

Autor článku: Josef Dušek 
Autor fotografií: František Stráník 
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Kalendář akcí v prosinci 2020/v lednu 2021 

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený  
o Vánocích ve dnech 25., 26., 27. 31. prosince a také 1., 2. a 3. ledna 
v době od 14 do 17 hodiny. V ostatních kostelích budou betlémy 
přístupné pro veřejnost vždy půl hodiny před mší svatou podle 
programu. 

Tříkrálová sbírka začíná od 1. ledna 2021. V neděli 3. ledna 2021 
odpoledne bude na Karlově nám. program Tříkrálové zastavení. 
 
6. leden 2021 – v rámci běžících výběrových řízení na opravu varhan a 
na stavební část v programu IROP bude pro přihlášené zájemce 
obhlídka místa – 10:00 varhany, 13:00 – stavba.  
 
Farní pastorační rada má své zasedání v pondělí 25. ledna 2021 v 19:00 
na faře. 
 
Redakční rada farního časopisu se sejde v úterý 26. ledna 2021 v 19:30 
na faře/nebo online. Prosíme abyste své příspěvky do farního časopisu 
zasílali do 25. ledna. 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020  
Den Bohoslužba Čas Místo konání 

24. 12. 2020 

čtvrtek 
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 

6:30 
14:30 
15:00 
15:00 
16:30 
17:00 
22:00 
23:00 

Sv. Bartoloměj, Kolín 
Velký Osek 
Pňov-Předhradí 
Sv. Bartoloměj, Kolín 
Veltruby 
Velim 
Červené Pečky 
Sv. Bartoloměj, Kolín 

25. 12. 2020 

pátek 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

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

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

26. 12. 2020 

sobota 
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

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

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

27. 12. 2020 

neděle 
SVÁTEK SVATÉ RODINY 

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

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

31. 12. 2020 

čtvrtek 

SV. SILVESTR 
ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO 

ROKU 

8:00 
16:00 

Nejsv. Trojice, Kolín 
Sv. Bartoloměj, Kolín 
 

1. 1. 2021 

pátek 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY 
MARIE, NOVÝ ROK 

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

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

6. 1. 2021 

středa 
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

8:00 
9:30 
18:00 

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

10. 1. 2021 

neděle 
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

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

Sv. Bartoloměj, Kolín 
Velký Osek  
Velim 
Sv. Vít, Kolín-Zálabí 
Pňov-Předhradí 
Červené Pečky 
Veltruby 
Nová Ves 
Nejsv. Trojice, Kolín 
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Zápis z 9. jednání farní pastorační rady 
Římskokatolické farnosti Kolín 
Volební období 2018 – 2023 

 
Zahájení, úvod 
Předseda pastorační rady otec Ján Halama přivítal všechny přítomné 
členy, PR se sešla v počtu 10 členů. Zatím nebyl určen zástupce Farní 
charity v PR, nový ředitel pan Petr Zavřel musí zástupce teprve 
jmenovat, sám se může dalších jednání účastnit jako host.  
Program jednání byl schválen bez připomínek. 
 
Bod č. 1 – Kde se nacházíme uprostřed karantény?  
Shrnuta byla opatření, která byla provedena v rámci nouzového stavu, 
zhodnocení situace. Dále byl přidán osobní pohled členů.  
Diskutována byla podoba štědrovečerní vigilie, bohužel dopředu nelze 
odhadnout opatření vlády a možné počty věřících na mši svaté. 
Doporučeno bylo ve vesnických kostelích otevřít kostely o trochu déle, 
režim v Kolíně bude oznámen 20. 12. 2020.  
 
 
 
 

Název 9. jednání farní pastorační rady 

Datum 30. 11. 2020, 19:00 – 21:00 hod. 

Místo 
Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 
25 

Přítomní 

Ján Halama, Georges Makonzo Mondo, 
Jaroslaw Batóg, Karel Sova, Filip Dvořák, 
Zdeněk Líbal ml., Tomáš Těmín, Ivana 
Erbenová, Libuše Kubíčková, Kateřina 
Tesařová 

Omluvení Zdeněk Líbal st., zástupce Farní charity 

Přizvaní hosté 0 

Přílohy zápisu 0 
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Bod č. 2 – Pastorační plán farnosti 
Pastorační plán arcibiskupství stále není vydán, farnost Kolín se jím bude 
zabývat v příštím roce. Je třeba definovat jednoduchou vizi farnosti, kým 
chceme být. Na základě této vize budou stanoveny konkrétní body 
akčního plánu.  
 
Bod č. 3 – Kalendář akcí farnosti – advent a vánoční období 
Út a čt v 6.30 hod rorátní mše v kostele sv. Bartoloměje. 
 
Výstava fotografií s duchovní tematikou – od 5. prosince do 8. ledna  
v kostele sv. Bartoloměje, projekt fotografického spolku Člověk a víra.  
 
Výstavu je možné vidět v časech před a po bohoslužbách a také ve 
dnech, kdy bude kostel otevřený k návštěvě betléma. 
 
Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře 
je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie 
Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr 
fotografií provedl Jaroslav Pejša. 
 
Betlém v chrámu sv. Bartoloměje bude otevřený o svátcích ve dnech 25., 
26., 27., 31. prosince, a také 1., 2. a 3. ledna v době od 14 do 17 hodin. Je 
třeba se zapisovat na hlídání kostela. 
 
Odložené biřmování proběhne v roce 2021, ihned, jak to situace dovolí, 
ideálně ještě před postní dobou.  
 
Bod č. 4 – Příprava nové webové stránky farnosti – ukázka  
Z. Líbal ml. představil novou webovou stránku farnosti, důraz je kladen 
na praktičnost, stručnost a nezahlcenost. Podoba souvisí s vizí farnosti. 
Na stránce se bude dále pracovat.  
 
Bod č. 5 – IROP – rekonstrukce sv. Bartoloměje: varhany, stavební 
rekonstrukce, restaurování, nový oltář a vybavení presbytáře 
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Otec Ján Halama seznámil přítomné s procesem schvalování dotace 
v projektu IROP (evropské dotace). Došlo k aktualizaci projektu, celkový 
rozpočet 61 mil. s DPH. 
 
1. Varhany – 1/3 rozpočtu, je připraveno výběrové řízení (dále VŘ) na 
opravu varhan. 
 
2. Stavební úpravy – 1/3 rozpočtu, je připraveno VŘ, součástí je oprava 
Kokovské kaple, kůru, krypty, zrevidování zdí věží a pochozí lávky na 
půdě, osvětlení, ozvučení, zabezpečení, kamerový systém, dokončení  
a vybavení sakristie a výroba a instalace mříže pod kůrem  
 
3. restaurování oltářů v Kokovské kapli a v kaplích pod kůrem, dále 
restaurování soch, obrazů, precios (kalichy, monstrance, ciboria, 
relikviáře apod.) 
 
4. Na nové prvky (oltář a ambon) – připraví se oslovení sochařů s návrhy.  
Dále byly diskutovány další programy Ministerstva kultury  
a Středočeského kraje na opravu kostelů. Na opravy přispívá i město 
Kolín a další obce (Červené Pečky, Velký Osek). 
 
Bod č. 6 – Pasportizace budov a další postup 
Týká se budov (ne kostely a sídelní fary) a pozemků, požadavek 
arcibiskupství.  
 
Do konce ledna je třeba označit všechny budovy kritériem 1) ponechat, 
2) pronajmout, 3) prodat.  
 
Ekonomická rada bude požádána o prostudování a dodání návrhu PR, 
která musí vše schválit.  
 
Bod č. 7 – Farní charita – info 
Komunitní centrum na Zálabí je dokončeno, bude zde mimo jiné klub 
seniorů. Dále je otevřené spolkům a sdružením, které by chtěli vykonávat 
svoji činnost a potřebují prostory. 
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V jednání s městem je přesunutí charitního šatníku do objektu bývalé 
záchytky, pro potřebné zde bude možnost osprchování, vyprání, získání 
jídla i ošacení, město by na provoz přispívalo.  
 
Rodinné centrum sv. Zdislavy bude ke konci roku končit, ukončení 
projektu.  
 
Tříkrálová sbírka – důležitý projekt pro rozvoj charitativní činnosti, 60% 
vybraných prostředků zůstává farní charitě.  
 
Bod č. 8 – Další témata a diskuze  
Zřízení knihovny v komunitním centru na faře – proběhne v lednu 2021 – 
odpovědni manželé Pavelovi.  
 
Termín nejbližší PR 
PR se usnesla na termínu 25. 1. 2021  
 
Farní komunitní centrum 
 
Přílohy zápisu: nejsou 
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR   
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR 
Dne: 8. 12. 2020 
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Příběhy veltrubské farnosti 
Pater Karel Šimek 

P. Šimek oslavil 10 let kněžství a od místních věřících dostal 
bohoslužebná roucha. Při májových pobožnostech se dívčí část dětí 
střídala v přednesu básniček. Pánská část se příliš neosvědčila, protože 
kluci byli na učení básniček poněkud tvrdší, o přednesu ani nemluvě.  

Ve Veltrubech byly každy rok pořádány Staročeské máje. Mladí 
svobodní muži si v JZD vypůjčili traktor s valníkem, v lese nařezali mladé 
břízky, ty potom postavili před každým domem, v němž žila buď jejich 
slečna, nebo dívka starší 15-ti let. V sobotu chodil krojovaný průvod po 
vsi a u každé májky za doprovodu Kmochovy hudby bylo provedeno 
předtančení. 

V neděli byly předvedeny tance Staročeských májů a další program. 
Lidovou veselici ukončila večerní taneční zábava. V tomto roce 
mládežníci zaskočili P. Šimka, protože i jemu u fary postavili májku. 
V sobotu místní krojované slečny přemluvily P. Šimka a jemu nezbylo než 
si se všemi postupně zatancovat. Tato májová inovace se ujala  
a mládežníci stavěli májku před farou každý rok, a to i letech, kdy 
staročeskou veselici pořádal Socialistický svaz mládeže. 

Na začátku roku 1968 v Kolíně chyběl kněz, duchovní správu 
vykonával pouze kaplan. Z tohoto důvodu P. Šimek vypomáhal 
sloužením mší v kostele sv. Víta na Zálabí a ještě ve vánočním období 
sem přizval i veltrubský chrámový sbor. Otec děkan Pravoslav Hájek 
začal působit v Kolíně až 1. dubna. 

Nastoupilo nové vedení státu i KSČ a začalo uvolňovat dohled nad 
církvemi. Již v polovině ledna pozval P. Šimek asi 80 farníků na promítání 
filmu Evangelium svatého Matouše a poté byly uspořádány besedy 
v obou kostelích. V únoru jel s farníky na představení v kolínskéhém 
divadle „Hry o umučení a slavném vzkříšení našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista“. 
  Když 24. března přečetl pastýřský list, bylo zřejmé, že jsou padesátá 
léta minulostí. V neděli 31. března podepsalo 232 věřících rezoluci 
požadující církevní svobody. Začínali být aktivní i jednoroční 
dobrovolníci. Ze statistiky té doby lze vyčíst, že o Velikonocích bylo ve 
farnosti podáno 504 sv. přijímání. (Pro srovnání: Za celý rok 1967 bylo 
podáno 8500 sv. přijímání) Na květnou neděli a na slavnost Vzkříšení se 
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průvody konaly poprvé od roku 1948 venku. Rovněž při slavnosti Božího 
Těla byly oltáře postaveny mimo kostely. V chrámu svatého 
Barkoloměje v Kolíně provedl sbor studentů Bradleyho university velký 
koncert duchovního zpěvu. Zintenzivnila se práce s dětmi. Anička 
Šindelářová při hře na varhany a nacvičování chrámového sboru založila 
ještě dívčí sbor. P. Šimek založil ministrantskou skupinu Slavníkovci, 
organizoval naše schůzky, měli jsme svoje stanovy a dokonce i svůj 
prapor. Soutěžili jsme v ministrantských dovednostech i v počtu účastí 
na mši svaté a byli jsme bodově hodnoceni. Odměnu ale nakonec dostali 
všichni a na výlety jsme s P. Šimkem také jezdili všichni. Na jednom 
výletě jsme navštívili i Otce biskupa Tomáška. 

V květnu byl P. Šimek na sjezdu biskupů, kněží, řeholníků a laiků jako 
zvolený delegát. Na tomto sjezdu byly dohodnuty směrnice pokoncilové 
obnovy. Po ukončení sjezdu byla zvolena farní rada ve Veltrubech i ve 
Velkém Oseku. P. Šimek začal organizovat poutě věřících, a různé 
přednášky. 

Veltrubští farníci opravili kapličku na návsi. V minulém roce ji 
předseda MNV chtěl zbourat, že prý hyzdí náves, ale odpor věřících byl 
tak silný, že to vzdal. 
  Stát předal vyučování náboženství do církevní pravomoci a ve 
Veltrubech se přihlásilo 30 dětí a ve Velkém Oseku 45 dětí. P. Šimek 
dohodnul s předsedou MNV odstěhování knihovny z fary. Jednání 
probíhala několik měsíců, ale když předseda zjistil, že bude muset platit 
nájemné, nechal knihovnu z fary přestěhovat do místního hostince. 

První akce farní rady byla přeměna bývalé knihovny na učebnu. Ve 
vybavení nechybělo ani harmonium pro nácvik zpěvu. Od září zde 
probíhala výuka náboženství, různé přednášky a promítání. Práci 
s mládeží začal P. Šimek zřízením diskusního kroužku o věcech 
náboženských a při této příležitosti začali mládežníci zkoušet první 
zpívání s kytarami. V září se z fary odstěhovali i nájemníci a z jejich bytu 
byla zřízena farní kancelář.  

Výuka náboženství ve Velkém Oseku probíhala od září v modlitebně 
Českobratrské církve evangelické. 16. srpna se P. Šimek s Veltrubskými 
ministranty zúčastnil pohřbu svého velkého příznivce, děkana 
svatovítské kapituly Dr. Josefa Kubíka, který měl velkou zásluhu na tom, 
že P. Šimek dostudoval a byl knězem (i když ve Veltrubech) a ne 
zaměstnancem Plzeňských papíren. 
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Po předchozích setkáních se uskutečnila v Poděbradech ekumenická 
bohoslužba církve Katolické, Českobratrské evangelické a Česko-
slovenské husitské. Bohužel za katolické laiky se zůčastnili pouze věřící 
z veltrubské farnosti. Výsledky své práce během podzimu děti za hojné 
účasti dospělých předvedly na vánočních besídkách. Činnost ve farnosti 
byla po celý rok nesena nadšením ze svobody, ale nade vším se již 
vznášel stín okupace soudruha Brežněva a jeho českých následovníků. 
 
    Josef Sixta

 
Okénko do DKSŠ 

Příjemného předvánočního zastavení se dostalo všem návštěvníkům, 
kteří na okamžik zavítali do naší školy ve dnech 10. a 11. prosince. V rámci 
adventních trhů si mohli vybrat drobné dárky z výrobků našich žáků  
a pedagogů. Výběr byl opravdu veliký a návštěvníci odcházeli 
spokojeni. Letošní adventní trhy se vydařily. Všem, kteří přišli naši školu 
podpořit srdečně děkujeme. 

 
Renata Burešová 
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