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Slovo kněze 
Jak nacházet Boha v této době 
 
Milí farníci, 

Svatý otec František vyhlásil 8. prosince 2020 rok svatého Josefa. List 
papeže k tomuto roku stojí za přečtení. Můžeme v něm číst také 
následující: 

„První etapou každého pravého vnitřního uzdravení je přijetí vlastního 
údělu, neboli otevření se také tomu, co jsme si ve svém životě nevybrali.“ 
A dále: „Josef nechává stranou svoje úsudky, aby dal prostor tomu, co 
se děje... Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje se se 
svým životním údělem. Pokud svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme 
jít dál, protože budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných 
zklamání. Duchovní život, který nám Josef ukazuje, není cestou, která 
vysvětluje, nýbrž cestou, která přijímá. Pouze skrze přijetí a smíření je 
možné vytušit větší příběh a hlubší smysl událostí.“1 

Svatý Otec dále poukazuje na to, že přijetí toho, co se stalo i v životě 
sv. Josefa, je základem a zároveň výzvou k tomu, aby byl člověk tvořivý 
a hledal prostředky, které má k dispozici, nesedí tedy s rukama v klíně. 
Nejednou, díky přijetí, objeví v sobě netušené síly, o kterých se mu ani 
nezdálo. 

Myslím, že myšlenky papeže Františka o sv. Josefovi nás mohou 
provázet celým rokem, který je před námi. Špatných zpráv je kolem nás 
dost. Není lehké přijetí toho všeho, co se ve světě děje. Ale pamatujme, 
Bůh je s námi a nějaké prostředky máme vždy po ruce, abychom mohli 
žít jako věřící se vztyčenou hlavou, přitom s pokorou, nadějí a odvahou. 
Nedávno jsem trochu bilancoval, kde se nacházíme jako farnost 
uprostřed pandemické doby. Není lehké přijmout fakt, že některé 
z farníků jsem dlouho neviděl. To, co se mi jevilo po sčítaní účastníků 
bohoslužeb jako nadějeplné, totiž, že jsme středně velká komunita 
katolíků, přitom ji vnímám jako životaschopnou. Stav v lednu 2021 je 
takový, že nás chodí na bohoslužby polovina. To by ještě nebyl důvod 
obav, a jsou pro to různé důvody – někteří jsou v karanténě, jiní jsou 

                                                 
1 Apoštolský list Svatého otce Františka „Patris Corde“ u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa 
patronem univerzální církve, 8. prosince 2020. 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201208undefinedpatris-cordeundefined-undefined-apostolsky-
list-venovany-sv-josefu 
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nemocní. Co mě mrzí, že jsme navzájem ztratili pravidelný kontakt. 
Uvědomuji si to, že někteří farníci mají na ostatní farníky jen křehkou 
vazbu, nedělní bohoslužby jsou jediným pojivem, kdy se vidí s jinými. 
Když se tohle pojivo narušilo, moc toho nezbylo. 

Mrzí mě to, ale to vše vnímám jako výzvu. Budeme se snažit ještě více 
využít moderní technologie, abychom se mohli více propojovat. Věřím, 
že pandemická doba tady nebude napořád a je potřebné se připravit na 
dobu po ní. Nechceme jen čekat. Znovu doporučuji, abychom se každý 
večer ve 20 hod. modlili růženec. Nebudeme růženec vysílat, jak tomu 
bylo na jaře, ale každý z nás se může duchovně propojit s jedním cílem 
– modlit se za sebe navzájem, zvláště za nemocné, také za umírající a za 
všechny zdravotníky a za ukončení pandemie. Nic nebrání v tom, abyste 
se propojili také jinak. Jedna moje známá mi říkala, že se každý večer 
modlí růženec se svými dětmi, zavolají dědečkovi a babičce, kteří žijí 
daleko, a spolu se modlí. Máme chytré telefony, je dobré je využít. 
Povzbuzuji Vás k tomu, abyste zavolali našim starším farníkům, kteří jsou 
sami doma a pomodlili se s nimi alespoň desátek růžence. Pro ty, kteří 
jsou zdatní v technologiích – můžete na webu vytvořit konferenci a spojit 
se s dalšími a modlit se společně. Brzo vytvoříme jakousi „konferenční 
místnost“ také na našem webu, kam se budou moct zájemci „podívat“  
a když tam někoho potkají, společně se pomodlit. Další možnosti jsou 
věcí tvořivosti a ochotné lásky myslet na druhé. 

Blíží se postní doba. Budeme Vám na našich stránkách nabízet 
myšlenky, povzbuzení, sdílet videa a duchovní konference také z jiných 
farností, nebo křesťanských webů. Máme před sebou vhodnou dobu, 
kterou nám dává Bůh, abychom prohloubili svoji víru a také vazby mezi 
námi. Dnes tu dobu vnímáme jako přítěž, ale možná je to nejlepší doba 
v našem životě, kdy se přiblížíme ke Kristu. 

Přeji Vám i sobě požehnanou postní dobu!  
Ján Halama SVD, farář 

Únorová zamyšlení 

Hromnice 
Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému 

v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. V lidovém 
křesťanství byl svátek oslavou přicházejícího jara a byl také spojen  
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s ochranou před bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Svátek 
připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Ježíšova matka Maria 
přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do 
jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde 
se setkává s prorokyní Annou a Simeonem, který Ježíše nazval „světlem 
k osvícení národů“. Od tohoto proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, 
který se začal šířit od 11. století. V tento den se světily svíčky – 
„hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly 
spolu s modlitbou chránit domácnost před bouřkou. 

Tento svátek liturgicky ukazuje setkání Ježíše se světem. Simeon je 
postavou typickou – v něm mu nabízejí náruč všichni, kdo v něho uvěřili. 
Simeon a Anna v tuto chvíli reprezentují celý svět. 

A proto také ty svíčky – abychom s nimi šli Kristu vstříc: 
1. Znamení jeho přítomnosti – blízkosti Boží. Mesiáš už je v našem středu. 
Jeho dnešní přítomnost ve slabosti je zárukou budoucí Boží přítomnosti 
ve slávě. 
2. Znamení jeho světla v nás. My se mu máme stále více otevírat, aby se 
jeho světlo v nás čím dál tím víc rozhořívalo. A jednou, až projdeme 
branou smrti, se rozhoří docela. 
 
Panna Maria Lurdská 

Na 11. únor připadá v církevním kalendáři památka Panny Marie 
Lurdské. V roce 1858 se v jihofrancouzských Lurdech od 11. února do 16. 
července 18krát zjevila Panna Maria čtrnáctileté Bernadetě Soubirous. 
Panna Maria se představila jako Neposkvrněné Početí a vyzývala lidstvo 
k pokání a obrácení. Později bylo zjevení prohlášeno církví za pravé. Jen 
na svědectví chudé a nevzdělané Bernadety se zakládá poutní místo 
Lurdy, dnes jedno z nejnavštěvovanějších na světě. Lurdy jako místo 
zjevení Panny Marie se staly poutním místem všech nemocných, z nichž 
mnoho si zde vyprosilo uzdravení. Tento den je tradičně také Světovým 
dnem nemocných. Světový den nemocných ustanovil papež Jan Pavel 
II. v roce 1992, a to velmi příhodně na 11. únor, tedy na památku Panny 
Marie Lurdské, neboť Panna Maria je uctívána mj. jako Uzdravení 
nemocných. 

Bernadeta nevykonala žádná velká díla a nic nenapsala. A přesto byla 
církví roku 1933 oficiálně svatořečena. Nebyla však svatořečena pro svá 
zjevení, ale proto, že celým svým životem zůstala věrna evangeliu. 
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Světlo, skryté moudrým a chytrým, ale odhalené maličkým (L 10,21), je 
světlo Bernadetino. Bernadeta jednou řekla: „…Matko, snížila ses na zem 
a zjevila ses slabému dítěti. Chtěla jsi použít to, co je podle světa 
nejslabší.” A Panna Maria se musela v té modlitbě poznat; vždyť sama 
kdysi řekla: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Shlédl na svou 
nepatrnou služebnici...”    

 
Popeleční středa 

Popeleční středa předchází první neděli postní a označuje zahájení 
postní doby. Postní doba trvá 40 dní (kromě nedělí). Popeleční středa má 
své jméno podle církevního obyčeje, že se toho dne spalují ratolesti, 
které byly posvěceny o Květné neděli minulého roku. Tímto popelem se 
uděluje popelec. 

Popelec je obřad znamenající ochotu se změnit, obrátit se k Bohu. 
Tento obřad, který byl svého času vyhrazen jen veřejným kajícníkům, 
rozšířil papež Urban II. (+1099) na všechny věřící. Účelem postní doby má 
být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na 
největší křesťanské svátky roku – Velikonoce. Zároveň má probouzet 
větší citlivost vůči ostatním lidem. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, 
neboť křesťanská spiritualita považuje půst za Boží milost, kdy člověk 
naslouchá Božímu slovu a svůj život podle něho uzpůsobuje. 

 
Jan Vosáhlo 

 
Historický kalendář kolínské farnosti – únor 
 
3. února 1885 se v Benešově narodil ThDr. Ignác Veselý (1885-1964), 
kněz, děkan staroboleslavské kapituly, teolog, odborník na islám (autor 
prvního českého překladu Koránu). Před první světovou válkou krátce 
působil jako kaplan v Kolíně a při pohřbu skladatele Františka Kmocha 
přednesl nad jeho rakví vlasteneckou řeč. 
 
7. února 1818 (často nesprávně uváděno 17. února) se v Kutné Hoře 
narodil Ladislav Antonín Dlask (1818-1894), kněz a spisovatel (který se 
přátelsky stýkal například s J. K. Tylem). Od roku 1854 působil jako 
katecheta a ředitel Hlavní školy v Kolíně. Za jeho působení byla 
postavena nová školní budova v Kutnohorské ulici (dnes v ní sídlí 
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obchodní akademie a před několika týdny byla kvalitně opravena 
v původní podobě z roku 1860). 
 
12. února 1295 byla vydána (datována) listina, kterou pražský biskup 
Tobiáš z Bechyně urovnal spor mezi kolínským rychtářem Gisilbertem 
a faráři z Kolína a Starého Kolína ve věci důchodu z masného krámu. 
V listině je poprvé zmíněn kolínský dominikánský klášter (zničený za 
husitských bouří).   
 
15. února 1870 se ve Falknově nad Ohří narodil Josef Krištof Winter 
(1870-1951), hudebník a hudební skladatel. V roce 1895 nastoupil na místo 
ředitele kůru v Kolíně. Vedl také kolínské pěvecké spolky Dobroslav  
a Dobromila a stál u zrodu kolínské filharmonie.  
 
25. února 1880 se v Kolíně narodil Vladimír Radimský (1880-1977), 
diplomat, v letech 1928-1939 první vyslanec Československé republiky ve 
Vatikánu. 
 
25. února 1914 zemřel Antonín Kolář (1825-1914), kněz, v letech 1854-1878 
farář v Ovčárech u Kolína. Po nějaký čas u něj pobýval jeho synovec 
Emil Frída (pozdější spisovatel Jaroslav Vrchlický), jak připomíná 
pamětní deska na ovčárecké škole. 
 
25. února 1929 zemřel v Kolíně děkan Václav Sixta (1871-1929). V Kolíně 
působil od roku 1903 jako kaplan, v roce 1909 se stal kolínským děkanem. 
Byl uznávaným znalcem umění a zasloužil se (i výrazným vlastním 
finančním příspěvkem) o zakoupení křížové cesty v chrámu sv. 
Bartoloměje od sochaře Františka Bílka.  
 
27. února 1811 se v Rychnově nad Kněžnou narodil Antonín Kopřiva (1811-
1872). Pravděpodobně v roce 1832 vstoupil do řádu kapucínů a nejspíše 
ve čtyřicátých letech 19. století přišel do kolínského konventu. Jeho 
koníčkem bylo fotografování a je považován za prvního kolínského 
fotografa amatéra. 

 
Jaroslav Pejša 
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Bylo, nebylo 
Neztrácejme naději 
 

Jistě si vážení čtenáři a čtenářky 
vzpomínají na dívku jménem Dhanya, která 
žije na jihozápadě Indie a vzdělává se  
v centru sv. Ignáce, o které jsme psali 
v našem posledním článku. My jsme na 
Dhanyau a všechny přátele v centru sv. 
Ignáce velmi mysleli a modlili se za jejich 
zdraví a bezpečí, proto jsme byli velmi rádi, 
že nám o sobě Dhanya dala znovu vědět 
prostřednictvím velmi milého dopisu.  

Je skvělé, že celá Dhanyaina rodina je 
v pořádku, přestože bydlí pohromadě 
všechny tři generace rodiny, daří se jim 
udržet si dobré zdraví. Otec stále dochází do 
zaměstnání, kde pracuje velmi tvrdě, aby 
zajistil rodině všechny potřeby a matka se stará o domácnost  
a prarodiče.  

Na druhou stranu Dhanya popisuje, že situace ohledně koronaviru se 
každým dnem zhoršuje a že se také každý den modlí, aby se vše co 
nejdříve vrátilo do normálu a všichni zůstali zdraví a mohli se opět sejít  
s přáteli. Nejvíce ji trápí, že jsou momentálně zavřené školy, včetně té, 
kterou navštěvovala. Ovšem učitelé i přesto občas navštěvují dané 
oblasti a děti plní úkoly doma. Dhanya plní své úkoly vždy včas a zvládá 
mezi nimi pomáhat své matce s domácími pracemi nebo učit svého 
mladšího bratra anglickou abecedu a anglická slovíčka, čímž se 
připravuje i na své vysněné povolání, kterým je učit děti. Velmi jí také 
baví kreslení a ke svým dopisům pravidelně přikládá obrázky. 

Přestože se centrum sv. Ignáce snažilo udržet zpočátku školy 
otevřené, ve formě například menších skupin nebo vyučování venku, 
nakonec muselo přistoupit k uzavření po několika pozitivně testovaných 
žácích. Někteří učitelé se pokusili s žáky spojit pomocí nahraného videa 
na mobilní aplikaci Whatsapp nebo dokonce vysíláním na lokálním 
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televizním kanále v určitou dobu. Je 
však jasné, že ne všechny děti, hlavně 
z venkovských oblastí byly schopné se 
toho účastnit, proto byl zachován  
i model, že si děti vyzvednout ve škole 
nějaký větší úkol a pak ho tam zase jen 
odevzdají. 

Centrum sv. Ignáce i nadále dělá vše, 
co je v jeho silách, aby podpořilo rodiny a děti v této těžké době. 
Dokonce se mu podařilo rozšířit okruh jeho pomoci o další vzdálenější 
vesnice a nadále dodává těmto rodinám jídlo a prostředky k osobní 
hygieně. „Lockdown“ tam dopadl právě na ty nejchudší a nezranitelnější 
rodiny, které jsou tak tlačeny nebo už balancují na hranici chudoby. 
Centrum sv. Ignáce ovšem nedodává jen materiální pomoc, dodává  
i duchovní pomoc a naději. 

Tomáš Těmín 

 
Ekumenická bohoslužba v Českém Brodě 
 

Ve středu 20. 1. 2021 se konala v Českém Brodě během Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů ekumenická bohoslužba. 

Ekumenická bohoslužba se letos konala v kostele sv. Gotharda. 
Bohoslužbu vedl otec Martin Sklenář, texty vybíral farář Marek Lukášek 
z Českobratrské církve evangelické z Českého Brodu. 

Ústředním textem letošních modliteb byla perikopa Jan 15, 1-12,  
O kmeni a ratolestech. Během bohoslužby zazněly 3 texty z Písma, po 
každém byla chvíle ticha a zpěv žalmu. Druhý text zazněl 1 Kor 1, 4-13a, 
třetí poslední text byl čten úryvek Zj 7, 9-17. 

Doporučuji si texty přečíst a promeditovat nad nimi myšlenku  
o jednotě křesťanů. 
 

Mgr. et Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
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Kalendář akcí v únoru 2021 
 
7. únor – Návštěva a představení společenství Služebníků Ježíšova 
Velekněžského Srdce (proběhne po skončení nedělních mší) 
17. únor – Popeleční středa, začátek postní doby 
19. únor – poslední den odevzdání příspěvků do farního časopisu 
21. únor – 1. postní neděle, obřad vyvolení katechumenů 
22. únor v 19:00 hod. – zasedání redakční rady farního časopisu 
Přihlašování kostelů do programu Noc kostelů do 13. března 2021 – 
nahlásit p. faráři. Noc kostelů bude v pátek 28. května 2021. 
 
Úklid v kostele Nejsvětější Trojice 
Leden a červenec – skupina E. Francové 
Únor a srpen – skupina H. Prachařové 
Březen a září – skupina P. Čambora 
Duben a říjen – skupina E. Zelenkové 
Květen a listopad – skupina M. Francové 
Červen a prosinec – skupina P. Lněničky 
Prosíme o potvrzení, jestli je soupis aktuální. Seznam je v sakristii kostela. 
Noví zájemci jsou vítáni. 
 

Příběhy veltrubské farnosti 
Pater Karel Šimek 
 
     12. února 1969 se P. Šimek ve skupině padesti kněží a tisíci laiků 
z Česko-slovenska zúčastnil pouti do Říma, která se konala k 1100-mu 
výročí smrti slovanského věrozvěsta sv. Konstantina-Cyrila. Byla to první 
pouť československých katolíků po třeceti letech. S touto poutí byla 
spojena i audience u kardinála Berana a audience u sv. Otce Pavla VI. Po 
návratu do farnosti ještě proběhly oslavy sv. Cyrila a po nich P. Šimek 
podstoupil operaci kýly, kterou si přivodil při opravách kostela ve Velkém 
Oseku.  

V květnu zpívala rytmická skupina z České Třebové při bohoslužbách 
v Kolíně. P. Šimek byl nadšen a ihned je pozval i do Veltrub. Díky této 
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události v něm začala klíčit myšlenka vytvořit podobnou skupinu i ve 
veltrubské farnosti. Sám naučil skupinu mládeže několik rytmických 
písniček a na podzim již zpívali při mši, zatím s doprovodem varhan. 

17. května zemřel kardinál Josef Beran, den před zpíváním skupiny  
z České Třebové.. To ale ve zdejší farnosti 18. května ještě nikdo nevěděl. 
Na svátek apoštolů Petra a Pavla přistoupilo k 1. sv. přijímání ve 
Veltrubech 10 dětí a ve Velkém Oseku 27 dětí. Ve Velkém Oseku při této 
slavnosti bylo ještě 7 křtů, z toho čtyři starší a tři malé děti. Na výuku 
náboženství se ve Veltrubech přihlásilo 25 dětí a ve Velkém Oseku 45 
dětí. 

P. Šimek začínal tušit, že náboženská svoboda již dlouho nepotrvá,  
a proto v tomto roce pro farníky zorganizoval několik poutí a výletů pro 
děti, mládež i pro dospělé. Zájezd dětí do Prahy, pouť na Velehrad, pouť 
na Svatou Horu, společná pouť s kolínskou farností po stopách sv. 
Václava atd. Dále organizoval sám, nebo společně s knězi okolních 
farností různé přednášky, promítání a ekumenické bohoslužby. 

Ve Velkém Oseku místní farníci založili chrámový sbor, který ale 
dlouho nevydržel. 

Aby MNV mohlo vybudovat chodník před kostelem a farou, byl starý 
plot před oběma budovami zbourán a nový byl postaven dále od silnice 
na úroveň lip vysazených před kostelem a farou. Stavitelé ale bohužel 
zapomněli, že lípy porostou a plot roztrhají. Stejně jako národnímu 
výboru, věnoval P. Šimek část pozemku i oběma sousedům, aby mohli 
na své parcely jezdit autem. 

V tomto roce Marii Šindelářovou srazilo nákladní auto a smrtelně ji 
zranilo. Farnost tím ztratila členku farní rady, usilovnou organizátorku, 
výbornou zpěvačku a osobu, která se ochotně zapojila do každé práce. 
Jako by to bylo málo, její setra následkem šoku spadla ze žebříku  
a s otřesem mozku byla převezena do nemocnice, takže nebyla 
přítomna ani na pohřbu.  

Během roku probíhala normalizace hlavně uvnitř KSČ. Soudruzi měli 
spoustu práce s vylučováním a trestáním bývalých soudruhů a prozatím 
neměli sílu rázně zakročit na ostatní, včetně církví. Úbytek věřících byl ve 
veltrubské farnosti způsoben úmrtím dvanácti farníků a několika 
svatbami v řadách mládeže, protože sezdané páry ve Veltrubech 
většinou nezůstaly. 
 

Josef Sixta 
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Fratelli tutti 
 

V roce 2020 vydává papež František svou druhou encykliku Fratelli 
tutti, encykliku o bratrství a sociálním přátelství. Encyklika je rozdělena 
do 8 kapitol. 

Papež František pro svou encykliku o bratrství a sociálním přátelství 
používá příběh, který Ježíš Kristus vyprávěl před dvěma tisíci lety  
a jelikož encykliku věnuje všem lidem dobré vůle, věří, že toto vyprávění 
osloví i lidi mimo církev. 

Papež František zde uvádí příběh o Milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 
25-37). Podle papeže Františka máme na sebe tento příběh nechat 
působit a vžít se do všech postav, které zde vystupují, a ne pyšně se 
tvářit, že mi jsme ti milosrdní Samaritáni, ale přiznat si, že v každé 
postavě se za určitých situacích nalézáme i my sami. 

Encyklika Fratelli tutti není pouze o příběhu Milosrdný Samaritán, 
nejdeme zde i mnoho dalších podnětů pro náš křesťanský život, ale 
nejprve si promeditujme příběh Milosrdný samaritán (Lk 10, 25-37). 
 

Mgr. et Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
 
Stanovisko České biskupské konference k očkování 
proti covid-19 
 

Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby 
vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci covid-
19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje a výroby některých 
očkovacích látek, které jsou (domněle či skutečně) spojeny s použitím 
tkání pocházejících z potracených lidských plodů. 

Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný  
a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch 
počátečních momentech, které předcházejí jeho narození,“ napsal svatý 
Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae. Křesťanská tradice proto vždy 
odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké mravní zlo.  
Z tohoto důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém 
potratu k lékařským účelům za nepřípustné. 
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Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit  
a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející  
z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilovně 
pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která bude u nás 
pravděpodobně během několika následujících měsíců dostupná, byla 
vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu. 

V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje  
o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19. 

Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji 
vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených 
lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo výrobě 
očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV).  
V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala účinnost 
výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně 
nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax). 

Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska) 
rovny. 

V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské 
akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 
2008. Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců 
a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický 
materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud 
není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného 
ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, 
a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně 
problematickým způsobem. Ke stejnému závěru dochází i nejnovější 
dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále 
upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům  
a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde 
je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování  
a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy 
vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu 
k očkování“. 

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce 
takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle 
svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně 
přijatelná alternativa. 
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Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože 
představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické 
církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou 
součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé 
lidi a o společné dobro. 

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje 
nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě 
oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často 
kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly 
jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím 
zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým 
úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků. 

Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či 
Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit 
největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto 
chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci 
je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí  
a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, 
ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí 
covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě. 

Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí 
nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto 
musí být dobrovolné.“ V takovém případě však člověk musí 
zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby případně 
nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů 
nemohou být očkováni………. 

 
Olomouc, 22. prosince 2020 

Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky 
 

Redakčně kráceno 
Celý text na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-
ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19 
 
 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19
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Zápis z 10. 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 9 členů. Zatím nebyl určen zástupce Farní 
charity v PR, nový ředitel pan Petr Zavřel musí zástupce teprve 
jmenovat. Program jednání byl schválen bez připomínek. 
 
Bod č. 1 – Kde se nacházíme uprostřed karantény?  
Zhodnocení situace a osobní pohled členů. Diskutovány byly stávající 
komunikační kanály farnosti a nové možnosti, jak informovat členy 
farnosti o aktivitách. Je třeba definovat cílové skupiny a oslovit je 
konkrétními možnostmi.  

1. stávající a fungující komunikační kanály farnosti: časopis, web, 
facebook, živé vysílání mše svaté 

2. nové možnosti, jak informovat cílové skupiny o aktivitách:  
 hromadné rozesílání ohlášek či následně newsletterů – 

možnosti připraví Z. Líbal ml. 
 whats up či messenger skupina – připraví K. Tesařová 

Název 10. jednání farní pastorační rady 

Datum 25. 1. 2021, 19:00–20:30 hod. 

Místo 
Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 
25 

Přítomní 

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

Omluvení Filip Dvořák, Tomáš Těmín, zástupce 
Farní charity 

Přizvaní hosté 0 

Přílohy zápisu 0 
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 jaké jsou možnosti komunikace se staršími farníky?  
 
Bod č. 2 – Pasportizace budov – schválení návrhu ekonomické rady: 
Požadavek arcibiskupství – týká se budov (ne kostely a sídelní fary)  
a pozemků, do konce ledna je třeba označit všechny budovy kritériem: 
1) ponechat, 2) pronajmout, 3) prodat.  
Ekonomická rada zpracovala návrh a označila všechny budovy 
konkrétním kritériem. V případě, že je na daném místě více budov na 
jednom místě, rozhodovala rada o všech budovách jako o jedné položce. 

Farní pastorační rada nevznesla žádné námitky proti návrhu 
ekonomické rady.  
 
Hlasování:  
Farní pastorační rada schvaluje návrh ekonomické rady farnosti  
a označení budov kritériem:  
I. Veltruby /celý areál: PONECHAT  
II. Kolín / čp. 17: PONECHAT 
III. Křečhoř / čp. 49, čp. 58, chlévy, stodola, sýpka: PONECHAT 
IV. Lošany / čp. 7 (fara): DLOUHODOBÝ PRONÁJEM  
V. Nebovidy / čp. 15 (fara), ostatní objekty areálu: PONECHAT 
VI. Pňov-Předhradí / čp. 1 (fara), ostatní objekty areálu: PONECHAT 
VII. Starý Kolín / čp. 1 (fara), ostatní objekty areálu: PONECHAT 
VIII. Suchdol / čp. 36 (fara), ostatní objekty areálu: PONECHAT 
 
PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
Návrh ekonomické rady farnosti a označení budov příslušnými kritérii 
byly schváleny.  

 
Bod č. 3 – Pastorační plán farnosti 
Pastorační plán arcibiskupství stále není vydán. 
Rok 2021 byl označen ROKEM RODINY a také ROKEM SV. JOSEFA, téma 
rodiny bude zapracováno do farního pastoračního plánu – Z. Líbal ml.  
Stále platí, že je třeba definovat jednoduchou vizi farnosti, na základě 
této vize budou stanoveny konkrétní body akčního plánu.  
 
 



16 

Bod č. 4 – Kalendář akcí farnosti – jaro 2021 
- Odložené biřmování proběhne ihned, jakmile proti-

epidemický systém ČR klesne na hodnotu 4. 
- Velikonoce – budou řešeny na příštím setkání PR 
- Noc kostelů – 28. 5. 2021, kostely je třeba přihlásit do 13. 3. 

2021  
 
Výstava v komunitním centru – dobové fotografie s kaplí Panny Marie 
Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr 
fotografií provedl Jaroslav Pejša. 
 
Bod č. 5 – Plán účelových sbírek na rok 2021 
Doporučeno je pokračovat v účelových sbírkách farnosti.  
Díky propagaci účelových sbírek se vytvořila skupina dárců, kteří svými 
dary podporují farnost a její projekty. Díky těmto přímým darům (které 
rovněž nejsou zatíženy odvody) nebyl pokles výnosu ze sbírek v roce 
2020 díky Covid opatřením tak markantní.  
Diskuze – návrh, aby se zjednodušilo vydávání potvrzení pro dárce, 
případně se někdo věnoval korespondenci. Pracuje se na tom. Budou 
připraveny různé variabilní symboly pro účelové sbírky.  
 
Plán účelových sbírek farnosti na rok 2021:  
18. 4. 2021 – Projekt na opravu kostela Nejsvětější Trojice 
6. 6. 2021 – Pojištění kostelů 
29. 8. 2021 – Rekonstrukce varhan v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně 
 
Bod č. 6 – Další témata a diskuze  
Další témata nebyla diskutována.  
 
Termín nejbližší PR 
PR se usnesla na termínu 22. 3. 2021  
Farní komunitní centrum 
 
Přílohy zápisu: nejsou 
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR   
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR 
Dne: 26. 1. 2021 
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Kostel Nejsvětější Trojice 
Kazatelna 
 

Kazatelna je součást kostela- místo, ze kterého kněz prováděl kázání. 
Bývaly vyvýšené, přístupné po schůdkách. Gotické kazatelny bývají 
kamenné, později dřevěné a opatřené stříškou s křížkem. Na kazatelně 
bývají zobrazováni čtyři evangelisté – sv. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. 
Pravidelně při bohoslužbách jsou čteny úryvky evangelií, promluvy 
navazují na výklad přečtených textů. 
 

Pár slov o evangeliích a jejich 
autorech 
 

Slovo evangelium pochází 
z řečtiny (eu=dobře, příznivě, 
euangelion=dobrá, radostná 
zpráva). Původně toto slovo 
znamenalo odměnu tomu, kdo 
přinesl radostnou zprávu. 
V Ježíšově době již dobrou, 
radostnou zvěst – evangelium 
=radostná zvěst o příchodu 
Božího království. V kánonu 
evangelií je na prvém místě 
uváděno evangelium Matou-
šovo. Nejstarší – první evange-
lium je ale Markovo evange-
lium. Proto jej v tomto textu 
uvádím na začátku.  
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Evangelium podle Marka 
 

Z Nového Zákona víme, že 
Markova matka měla v Jeruzalé-
mě dům, kde se scházeli jeruza-
lémští křesťané na bohoslužby,  
i svatý Petr, který Marka patrně 
také pokřtil – protože ho nazývá 
„svým synem“.  

Marek doprovázel na první 
apoštolské cestě sv. Pavla. Byl  
i s apoštolem Pavlem, který byl 
v první římské vazbě. Brzy poté byl 
opět v Římě s apoštolem Petrem.  

O roku smrti sv. Marka není 
zaručených zpráv. Církev jej slaví 
25. dubna jako mučedníka. Tento 
den je dobře známý rolníkům 
v úsloví: „Na svatého Marka – 
brambor plná jamka“, jinými slovy 
– brambory už mají být nasázené.  

Marek nebyl očitým svědkem 
života Kristova. Čerpal hlavně 
z kázání Petrových, patrně  
i z kázání sv. Pavla a i z jiných 
hodnověrných pramenů (logia – 
Ježíšovy výroky). 

Protože Marek začíná své 
evangelium vyprávěním o kázání 
Jana Křtitele na poušti, kde bývají 
lvi, Markovým atributem je lev. 

Doba vzniku Markova evange-
lia je kladena do konce šedesá-
tých nebo na začátek sedmde-
sátých let. Markovy údajné ostatky byly přeneseny z Alexandrie do 
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Benátek do pověstného nádherného chrámu sv. Marka. Sv. Marek je také 
patronem Benátek. 
 
Evangelium podle Matouše 
 

Sv. Matouš byl celníkem – 
výběrčím daní v městečku Kafar-
naum na severní břehu Genezare-
tského jezera. Na Ježíšovo vyzvání 
„Pojď za mnou“ vstal a šel za ním, 
stal se Ježíšovým učedníkem, 
později apoštolem. 

První tři evangelia se nazývají 
evangelia synoptická – přehledná, 
„souhledná“. Řecké synop-
sis=přehled. Tato evangelia obsa-
hem a uspořádáním se sobě 
podobají. Všechny knihy Nového 
zákona byly napsány řecky. Jen 
Matouš napsal své evangelium 
aramejsky – tehdy běžnou řečí 
v Palestině. Aramejský originál se 
brzy ztratil. Matoušovo evangelium 
se dochovalo v řeckém překladu – 
aby se mohlo snadněji šířit v římské 
říši. Řecký překlad Matoušova 
evangelia od nejstarších dob byl 
chován v úctě, což je dokladem 
věrnosti řeckého překladu. 

O době sepsání tohoto 
evangelia se odborníci rozcházejí. Sv. Jeroným udává dobu sepsání 
Matoušova evangelia do roku 60 – 63. 
Symbolem evangelia sv. Matouše je člověk, jeho evangelium začíná 
Ježíšovým rodokmenem. 

 

Autor článku: Josef Dušek 
Autor fotografií: František Stráník 
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Povánoční inspirace 
 
     Když jsem se díval na velké skupiny lidí, kteří o Vánocích navštívily 
kostel sv. Bartoloměje a možná jich ještě více šlo na procházku na 
parkány u kostela, znovu jsem si řekl, že by bylo fajn mít i venku na 
parkánech betlém – velký, vyřezávaný. Náš farník pan Jan Hora mě po 
Vánocích oslovil, jestli bychom neudělali u kostela betlém. Přiznám se, 
myslím na to už minimálně tři roky. Možná už dozrál čas pustit se do díla. 
Oslovit sochaře, připravit si plán třeba i na několik let – první rok můžeme 
zkonstruovat dřevěný domeček nebo přístřeší pro svatou rodinu, 
k nejbližším vánocům nechat udělat tři sochy Svaté rodiny a další léta 
přidávat Tři krále, pastýře, ovečky... A možná bychom sehnali na Vánoce 
i živé ovečky, oslíka. Jak se Vám to líbí? 
 

Ján Halma SVD, farář 
 
P.S.: Děkuji všem dárcům vánočních stromů pro naše kostely – za 
vzrostlou jedli ze Suchdolu (pro kostel sv. Bartoloměje), za krásné jedle 
z Poďous (pro kostel Nejsv. Trojice) a za vzrostlý smrk z Kolína (pro 
kostel sv. Víta). Myslím, že můžeme v tradici pokračovat i příští Vánoce. 
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