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Slovo kněze
Georges Makonzo Mondo SVD
1. července 2016, na první pátek v měsíci, jsme spolu s otcem
Georgesem složili svoje zavazadla u dveří fary na Brandlově ulici
a nastoupili do pastorační služby v kolínské farnosti. Je tomu 5 let.
Kdosi mi řekl, že v tuto chvíli se Kolín otevřel světu, pracuje zde kněz
z afrického Konga. Georges trpělivě pozoroval běh a způsob fungování
farnosti. Pamatuji si na jeho první komentář: „V Africe máme hodně lidí
a málo kostelů, tady máme hodně kostelů a málo lidí.“ Nešlo
o porovnávání, protože kontext života je jiný tady a tam. Spíše šlo
o jakýsi moment překvapení, údiv.
Své místo si Georges v naší farnosti našel, také lidi, s kterými se
skamarádil a oni
s ním. Naučil se
jazyk a měl oko
otevřené pro vnímání potřeb jednotlivců i skupin.
Věřím, že své
zkušenosti, které
zde v Kolíně a
předtím v Praze
získal, mu budou
užitečné v jeho
dalším životě.
Otec Georges bude od září pokračovat ve své misii v Německu.
Nejdřív jej samozřejmě bude čekat roční kurz jazyka a adaptace na
novou kulturu. Poté jeho nový přestavený rozhodne, v které části
Německa bude působit. Pole působnosti bude mít opravdu velké.
Děkujeme otci Georgesovi za jeho ochotnou službu v kolínské
farnosti a přejeme mu Boží požehnání do dalších let jeho misionářské
práce.
Ján Halama SVD
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Porciunkule
Porciunkule, italsky Porziuncola (z latinského Portiuncula, malý podíl,
malý pozemek) je starobylá kaple 4 km jihozápadně od Assisi v Umbrii
ve střední Itálii. Kaple je písemně doložena poprvé v roce 1045. Kaple
časem zpustla v ruiny. Svatý František z Assisi ji a další dvě malé kaple
obnovil, a to poté, co v jedné z nich (v San Damiano) slyšel k němu
promlouvat Krista: „vidíš, jak se můj dům rozpadá? … Dej ho do pořádku!“.
V roce 1208 opat benediktinů z kláštera na Monte Subiasio Františkovi
nabídl, že mu toto místo i s kaplí daruje za podmínky, že z něho František
učiní centrum své společnosti. To František odmítl pro rozpor s principem
chudoby a kapli Porciunkula se rozhodl pouze najmout za roční nájemné
koše ryb.
Na Květnou neděli roku 1214 František v kapli přijal Kláru (+ 1253),
věnoval jí řeholní roucho a ona začala žít jako řeholnice. Klára později
založila se svými družkami v San Damiano řád klarisek.
Svatý František toto místo velmi miloval a proto když cítil, že se blíží
konec jeho života, nechal se v září roku 1226 dopravit do této kaple a zde
v sobotu 3. října 1226 zemřel.
Roku 1569 přikázal papež Pius V. postavit nad kaplí novou velkolepou
baziliku. Stavba baziliky zasvěcené Panně Marii Andělské skončila až
v roce 1679. Tato bazilika, stejně jako bazilika sv. Františka v Assisi, je
patriarchální bazilikou (tzv. basilica maior).
Uvnitř je kaple jednoduše zařízená. Některé kameny pocházející
z Monte Subiasio byly zasazeny na své místo samým svatým
Františkem, když kapli obnovoval. Kapli zdobí gotické fresky ze 14. a 15.
století. Šestidílná freska v apsidě kaple pochází od kněze Ilaria z Viterba
(1393); uprostřed je zobrazeno Zvěstování (mimochodem toto zobrazení
Panny Marie je tzv. Mater domus řádu kapucínů).
Historie porciunkulového odpustku
Podle nejstarší františkánské tradice si svatý František z Assisi
vymodlil na svém Pánu a jeho Matce Panně Marii, aby se kaple, kterou
opravil poblíž italského města Assisi a byla zasvěcena Panně Marii,
Královně andělů, stala místem zvláštních milostí: aby zde bylo možno, po
splnění určitých podmínek, získat plnomocné odpustky. K tomuto ve 13.
století neobvyklému privilegiu bylo nutno získat papežské potvrzení, což
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se stalo údajně roku 1216. Neexistuje však pro to žádný písemný
papežský schvalovací dokument a ani nejstarší písemné františkánské
prameny o tomto odpustku nemluví. Až do roku 1310 to byla jen ústně
předávaná tradice. Teprve z roku 1310 pochází první písemná zpráva,
nazývaná „Diploma di Theobaldo“ (Theobaldův dekret), sepsaná
biskupem z Assisi Theobaldem (1296‒1329), kde se píše: Jedné noci roku
1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku
Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velké světlo a František spatřil
nad oltářem Krista a po jeho pravici Nejsvětější Matku, jak byli obklopeni
množstvím andělů. František se mlčky klaněl tváří k zemi svému Pánu.
Otázali se ho, co by si přál pro spásu duší. Františkova odpověď byla
okamžitá: „Nejsvětější Otče, i když jsem ubohý hříšník, prosím tě, abys

všem, kdo v pokání a vyznání hříchů přijdou navštívit tento kostel, udělil
široké a velkodušné odpuštění s úplným prominutím všech vin“.
„To, co žádáš, bratře Františku, je veliké“, řekl mu Pán, „ale větších
věcí jsi hoden a větší budeš mít. Přijímám tedy tvou prosbu, ale pod
podmínkou, že o tento odpustek požádáš mého vikáře (náměstka) na
zemi“. František, doprovázen bratrem Masseem, se hned dostavil
k papeži Honoriovi III., který se v těch dnech nalézal v Perugii a upřímně
mu vyprávěl své vidění. Papež řekl: „Na kolik let chceš tento odpustek“.
František rázně odpověděl: „Nejblaženější Otče, kéž se zalíbí Vaší
Svatosti nedát mi roky, ale duše“. A pokračoval: „Chci, jestliže se Vám

zalíbí, aby každému, kdo ve vyznání hříchů a zkroušenosti přijde do
tohoto kostela, byly prominuty všechny jeho hříchy, viny a tresty na nebi
i na zemi, ode dne křtu až do chvíle, kdy vstoupí do toho kostela“. Papež
namítl: „Není u římského dvora zvykem udělovat takový odpustek“.
František odpověděl: „Ta žádost není z mé strany, ale od Toho, který mě
poslal, to je, od našeho Pána Ježíše Krista“. Papež tedy řekl: „Líbí se nám,
abys ho dostal“. Když se František šťastně vydal ke dveřím, papež ho
zavolal: „Jakže, nechceš žádnou listinu?“. A František řekl: „Svatý Otče,
mně stačí Vaše slovo! Jestli je tento odpustek Božím dílem, On se
postará, aby své dílo ukázal. Já nepotřebuji žádnou listinu. Tím listem má
být Nejsvětější Panna Maria, Kristus notářem a andělé svědky“.
Františkova žádost, aby mohl návštěvník Porciunkule získat
odpustky, tedy to, co dosud bylo možno získat jen účastí na nějaké velké
pouti (Jeruzalém, Řím, Santiago de Compostella), jako hlavní formou
pokání, bylo něčím zcela novým, něčím, co mělo změnit celou dosavadní
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kající praxi. Někteří kardinálové měli právem námitky kvůli ekonomické
podpoře Svaté země, kam poutníci přinášeli finanční dary, jako
nejdůležitější zdroj obživy a podpory pro místní církev. A právě proto byl
porciunkulový odpustek zpočátku omezen jen na jediný den v roce, na
2. srpna. Nový porciunkulový odpustek však uvítali jako pomoc
především ti, kterým chyběly prostředky nebo síly na pouť do Svaté
země, kdo nemohli dát nic víc, než svoji víru, modlitbu a ochotu žít podle
evangelia v podmínkách chudoby, tedy ti, pro které byl už sám jejich
každodenní život naplněním pokání. A tak prostá kaple Panny Marie –
Královny andělů se trvale stala, jak si to přál sv. František, opravdu
trvalým místem zvláštních milostí a dodnes je centrem velké světové
rodiny všech mužských i ženských řádů, postupně zakládaných na
základě řehole sv. Františka z Assisi.
Udělení porciunkulového odpustku bylo časem změněno ve smyslu
rozšíření možností získání odpustku. Papež Sixtus IV. v roce 1480 a 1482
rozšířil možnost získat 2. srpna porciunkulový odpustek na všechny
františkánské kostely (tj. kostely minoritů, františkánů a později
i kapucínů), ale pouze pro členy řádu. Papež Řehoř XV. je roku 1622
rozšířil na všechny věřící, kteří františkánské kostely 2. srpna navštíví,
papež Inocenc XI. pak roku 1687 potvrdil, že je možné odpustky přivlastnit
i duším v očistci. A k ještě většímu rozšíření došlo roku 1910, kdy papež
Pius X. stanovil, že 2. srpna je možno, po schválení diecézním biskupem,
porciunkulový odpustek získat dokonce už i ve všech farních kostelích
diecéze. Papež Pavel VI. roku 1967 konstitucí všeobecně upravující
předpisy o odpustcích určil, že odpustky je možno získat jen jednou
denně, ale porciunkulový odpustek je možno získat 2. srpna a nebo
i v den (např. v neděli), na který je liturgická oslava Slavnosti Porciunkule
přenesena, a to od poledne předcházejícího dne až do půlnoci dne
oslavy. V samotné Porciunkuli u Assisi byla rozšířena možnost získat
porciunkulový odpustek nejen 2. srpna, ale na každý den v roce. A toto
vše platí v zásadě až dodnes.
Jan Vosáhlo

Historický kalendář kolínské farnosti – červenec
4. července 1921 byla zbořena kaplička sv. Jana Nepomuckého v Kolíně.
Stávala v dnešní Legerově ulici před tzv. Linhartovou hospodou (na
jejímž místě se dnes nachází dům čp. 277). Vznikla pravděpodobně již ve
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dvacátých letech 18. století, v době, kdy teprve probíhal proces
svatořečení sv. Jana (1721 blahořečen, 1729 svatořečen). Zbourána byla
pod záminkou, že překáží provozu na frekventované ulici. Stalo se tak
v tichosti, v den, kdy byli kolínští farníci na pouti do Sázavy.
9. a 10. července 1921 proběhlo za účasti opata strahovského kláštera,
spisovatele a senátora Metoděje Jana Zavorala slavnostní otevření
Katolického domu v Kolíně. Ten se stal v následujících letech centrem
společenského života kolínských katolíků. Objekt stále stojí v Legerově
ulici, pořád je v něm restaurace, ovšem v nedávné době získal nepříliš
logický název Obecní dům.
13. července 1399 zemřel v Praze Petr Parléř (1332 či 1333–1399), architekt,
stavitel, kameník, sochař. Do Čech přišel na pozvání císaře Karla IV., aby
po smrti Matyáše z Arrasu převzal vedení hutě při stavbě katedrály sv.
Víta na Pražském hradě. Máme doloženo několik dalších jeho realizací,
zejména stavbu chóru našeho chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.
16. července 1896 vysvětil pražský pomocný biskup Ferdinand Kalous
nový kostel sv. Jiří v Lošanech. Projektantem byl architekt Ludvík Lábler,
blízký spolupracovník Josefa Mockera. Novostavba kostela nahradila
starší stavbu, původně středověkou, barokně přestavěnou (dostavěnou).
Jaroslav Pejša

Historický kalendář kolínské farnosti – srpen
1. srpna 1848 se narodil v Zásmukách František Kmoch. Je znám
především jako hudební skladatel. V roce 1872 založil kolínskou
sokolskou hudbu, později se stal i městským kapelníkem. Méně známé
je, že na přelomu 70. a 80. let 19. století krátce vyučoval zpěv na kolínské
reálce (reálném gymnáziu) a k jeho povinnostem patřilo doprovázet na
varhany i studentské mše v klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Ty se
staly velmi oblíbené a četně navštěvované. I v následujících letech
vypomáhal jako varhaník svému příteli, „řediteli kůru“ chrámu sv.
Bartoloměje, Václavu Polákovi.
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10. srpna 1924 byl v Kolíně za účasti papežského nuncia Francesca
Marmaggiho vysvěcen prapor místního Orla. Kolínská Orelská jednota
vznikla v roce 1920 jako sportovní organizace místních katolíků.
15. srpna 1933 se v Chebu narodil Karel Šimek (1933–1994), farář ve
Veltrubech. Blíže je představován v seriálu Příběhy veltrubské farnosti,
vycházejícím na stránkách tohoto časopisu.
20. srpna 1884 se v Mančicích nedaleko Kolína narodil Alois Tylínek
(1884–1965), kněz a politik. V letech 1921 až 1959 spravoval farnost
v Praze-Nuslích. Poslední roky strávil v Kolíně, kde zemřel a byl pohřben
na centrálním hřbitově. Byl významným lidoveckým politikem,
podvakrát náměstkem primátora hl. města Prahy (1934–1938 a 1945–
1948) a od roku 1946 poslancem Ústavodárného Národního
shromáždění. Za války byl pro svá vlastenecká kázání vězněn. Po válce
obdržel řadu vyznamenání a ocenění. Mimo jiné byl v roce 1946 zvolen
i čestným občanem města Kolína.
27. srpna 1978 byl v chrámu sv. Bartoloměje při nedělní posvícenské mši
přečten dekret pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška
o povýšení kolínského děkanství na arciděkanství. Stalo se tak při
příležitosti sedmistého výročí úmrtí zakladatele kolínského chrámu, krále
Přemysla Otakara II. a šestistého výročí vysvěcení nového choru
(a zároveň i úmrtí Karla IV. jakožto patrona chrámu, za nějž k výstavbě
chóru došlo).
Jaroslav Pejša

Kříž, který mluvil ke svatému Františkovi
U Assisi stojí poutní kostel San Damiano. Na počátku 13. století byl
téměř opuštěn. Když mladý sv. František hledal smysl života, tak často
toto místo navštěvoval. Zde uslyšel hlas z kříže, který ho vybízel k opravě
kostela. On tento kostel opravil a spolu s ním opravil i kostelík Panny
Marie Andělské (Porciunkule).
Tento kříž od sv. Damiána byl zhotoven ve 12. století v Umbrii
syrskými mnichy. Je 2,1 m dlouhý a široký 1,3 m; je malovaný na dřevě.
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Celek ohraničují motivy z lastur
(lastura je v křesťanské ikonografii
mariánským symbolem).
Na každém konci ramene kříže
se nachází anděl, obrácený
k Ukřižovanému. Dvě dvojice
andělů pod rameny vyjadřují údiv
nad tajemstvím spásy. Nad
Ježíšovou
hlavou
je
scéna
Nanebevstoupení: Ježíš vystupuje
k Otci a ruka Otce mu žehná
a přijímá ho. Ruka Otce je
namalovaná v kruhu, jehož horní
polovinu není vidět, neboť Bůh Otec
zůstává neviditelný. Ruka prostřednictvím tří spojených prstů zjevuje
tajemství tří Božských osob. Dva
zbývající narovnané prsty symbolizují vtělení. Ježíš je vítězem nad smrtí, vstupuje do Boží věčnosti.
V levé ruce drží zlacený kříž, nástroj svého vítězství, pravou ruku vztahuje
k Otci. Zmrtvýchvstalý není uzavřen v čase a prostoru, což znázorňuje
skutečnost, že Jeho hlava a pravá ruka vystupují z kruhu, čímž vstupuje
do prostoru Boží nekonečnosti. Andělé kolem asistují při vstupu Božího
Syna do slávy.
Pod rameny kříže je pět osob. Po pravé Ježíšově straně stojí Panna
Maria a Jan, milovaný učedník. Maria stojí u kříže rovně; levou ruku drží
u tváře na znamení utrpení. Jan reprezentuje věřící, kteří se jsou věrni
Ježíšovým přikázáním. Po levé Ježíšově straně jsou dva první svědkové
zmrtvýchvstání: Marie Magdaléna a Marie Kleofášova, a také římský
setník, který rukou potvrzuje Božství Ježíšovo. Nad levým ramenem
setníka je malá postava. Buď se jedná o setníkovo dítě uzdravené
Ježíšem a obrácené na víru s celou rodinou nebo může reprezentovat
dav. Viditelné překrývající se obloučky jako by potvrzovaly tuto možnost.
Marie Magdaléna, podobně jako Panna Maria, si přidržuje levou rukou
bradu na znamení velké bolesti. Evangelium (L 8,1-3) zaznamenává
přítomnost Magdalény ve společenství učedníků. Tato žena se starala
o materiální zajištění učedníků a Mistra v době Jeho apoštolské činnosti.
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Byla přítomna při Jeho umučení a smrti a také je první ohlašovatelkou
pravdy o zmrtvýchvstání Páně. Markovo evangelium obsahuje zmínku
o jejím setkání se Zmrtvýchvstalým. Podle této události obdržela
v prvotní tradici titul apoštolka apoštolů. Ve dvou postavách, umístěných
v úrovni Ježíšových kolen, rozeznáváme dva vojáky, kterým tradice dala
jména Stefan a Longin. První, strážce chrámu, podal Ježíšovi houbu
namočenou octem. Longin, po pravé straně Ježíšově, to je ten, který
Ježíšovi probodl bok: Jména těch dvou nacházíme v apokryfním
evangeliu Nikodémově z 2. století. Malá velikost jejich postav svědčí
o tom, že mají druhořadý význam. U nohou Páně, v polovině jeho levého
lýtka, se nachází kohout. Symbolizuje výzvu k obrácení a pokání. Pod
Ježíšovýma nohama bylo objeveno šest postaviček, ale jen dvě z nich
jsou zachovalé. Reprezentují svaté.
Když se sv. Klára rozhodla následovat sv. Františka, tak on jí tento
kostel věnoval. Klára tu potom se sestrami prožila 42 let až do 11. srpna
1153, kdy zde zemřela. Sestry klášter sv. Damiána opustily roku 1260.
Klášter se totiž nacházel mimo hradby města a sestry tak byly neustále
v nebezpečí. Navíc Klára byla uznána jako světice, pro kterou by hrob
mimo hradby města nebyl dostatečně důstojným místem posledního
odpočinku. Stěhování sester bylo důležité i proto, aby mohly být blízko
hrobu své duchovní matky (v Assisi). Kříž vzaly s sebou a chránily ho 700
let. Tradovalo se, že mají v klášteře kříž, který zázračně promluvil k sv.
Františkovi, ale nikdo nevěděl, jak kříž vypadá. Až roku 1953 (700 let od
smrti sv. Kláry), poprvé v dějinách vystavily klarisky tento kříž ve Svatém
týdnu k veřejnému uctíváni. Byl umístěn v kapli sv. Jiří u jejich kláštera.
Dnes je kříž umístěn v Assisi v bazilice sv. Kláry, v kapli Ukřižování. Vchod
do této kaple je na pravé straně lodi baziliky.
Jan Vosáhlo

Adopce na dálku
Adopce na dálku představuje způsob dobročinnosti, který je
založen na pravidelné finanční podpoře dětí z chudých rodin, a to
zejména v zemích třetího světa. Tato forma dobročinnosti je velmi
výhodná pro děti, jejichž rodiny jinak nemají finanční prostředky na
podporu jejich vzdělání, a díky štědrosti dárců jsou dětem nabídnuty
široké možnosti vzdělání v jejich rodné zemi. Podpora dětí také zahrnuje
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financování jejich mimoškolních aktivit a zdravotní péče, různé
konzultace, dárky, školní uniformy a jiné studijní pomůcky a materiály.
Farní charita Kolín se zabývá programem adopcí na dálku a má
v této formě pomoci dětem rozsáhlé zkušenosti. V rámci tohoto projektu
dárci finančně podporují vzdělávání dětí z nejchudších indických rodin.
Cílovou skupinou jsou především rodiny s dítětem nebo s více dětmi, děti
a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími
jevy.
Již dříve jsme vám představili jeden inspirující příběh se zdárným
koncem, ve kterém byl ovšem chybně uveden hlavní dárce a sponzor
indické dívky Deepiky. Farní charita Kolín léta podporovala dívku
jménem Deepika Gopal pocházející z města Bidar, které se nachází
v samém srdci Indie. Deepika se narodila 12. listopadu 1998 a je jí
aktuálně 22 let. Nedávno jsme obdrželi radostnou zprávu, že Deepika
úspěšně dokončila své vzdělání a ukončila tak svou dlouhodobou účast
v programu. Deepika ukončila své vzdělání na úrovni B.com 3rd a získala
tak bakalářský titul v oblasti obchodu.
Deepika byla zapojena do
programu Adopce na dálku od
útlého dětství a díky tomu tak
bylo financováno celé její
vzdělání. Díky dobrosrdečným
darům obdržela i množství
studijních pomůcek a také
každoroční dárky k Vánocům.
Také měla možnost účastnit se
různých studijních a vzdělávacích programů, které ji poskytly
pomoc s výběrem budoucího
povolání. Deepika se také
zúčastnila setkání dětí v rámci
programu Balamilana, kde probíhá množství různých aktivit
a her pro děti a zároveň vzdělání
dětí v oblasti víry a náboženství.
Během svého dětství dostávala
Deepika pravidelné dopisy od
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svého sponzora a bylo na ni pamatováno v našich myšlenkách
i modlitbách.
Deepika nedávno zaslala dopis, ve kterém zasílá pozdravy ze slunné
Indie a sděluje, že je v pořádku a zdravá. Deepika mluví o svém zdárném
ukončení školy a vyjadřuje vděčnost za veškeré dary, pomoc
a povzbuzení, které ji byly poskytovány v průběhu celého studia. Celá
rodina Deepiky je velmi šťastná a vděčná za veškerou pomoc a nadále
pamatují na její sponzory ve svých modlitbách.
V současné době má Deepika v plánu si najít práci, aby mohla
podpořit jak sebe tak svou rodinu. Studium ukončila s velmi dobrými
známkami a nyní má šanci postavit svůj život na pevných základech.
Vzdělání, které ji bylo umožněno díky našim darům, bude mít zcela jistě
zásadní vliv na její budoucnost. Pevně věříme, že šanci na změnu
k lepšímu má jak Deepika, tak i celá její rodina a komunita. Příběh
Deepiky Gopal, která se zúčastnila programu Adopce na dálku a dostalo
se jí tak velké podpory již od útlého dětství, má tedy zdárný konec.
Věříme, že budoucí dospělý život Deepiky bude úspěšný a nadále ji
věnujeme své myšlenky a modlitby.
Dalším úspěšným příběhem je poté vzdělání a podpora indické dívky
Nikithy M, která zasílá dopis s pozdravy. Ve svém dopise Nikitha sděluje,
že se má velmi dobře, mají krásné počasí a dostatek vody. V současné
chvíli má již zcela jistě dostavený nový dům pro celou její rodinu. Nikitha
žije se svou maminkou, strýcem, babičkou
a starší sestrou Ambikou. Nikitha poctivě
navštěvuje školu každý den společně se
svojí sestrou a jejími dvěma kamarádkami.
Nikitha vypráví o svých zážitcích jak ze
školy, tak z domova. Například zmiňuje
den dětí, na kterém dostaly děti množství
sladkostí nebo také oslavu Deepavali
nebo Díválí festival, který se každoročně
slaví od poloviny října do poloviny
listopadu. Nikitha zmiňuje, že festival
oslavila doma s rodinou, kdy zapalovali
olejové lampy, které pté rozmístili jak
v domě tak venku na zahradě.
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Dále popisuje shromáždění dětí, kdy
se sešlo 80 dětí ze čtyř různých škol.
V rámci shromáždění obdržely děti různé
dárky a ocenění, následně měly
pohoštění se snídání a obědem a největší
radost
dětem
udělala
ochlazující
zmrzlina. Nikitha také děkuje za ocelové
talíře, které obdržela jako dar.
Na závěr dopisu pak Nikitha děkuje
za veškerou podporu ve svém vzdělání,
myslí na své sponzory ve svých
modlitbách a doufá, že si užívají mír,
štěstí a dobré zdraví.
Další zprávu máme také od Jacinthy,
které v současné době studuje vysokou
školu v Bidaru. Jacintha sděluje, že ji
škola velmi baví, aktivně se účastní všech hodin a pilně se připravuje na
závěrečné zkoušky. Mezi její záliby patří především kreslení, čtení a zpěv.
Dokonce se účastnila soutěže v kreslení. Jacintha bydlí se svou rodinou
ve skromném domku a sděluje, že její rodiče i ona jsou velmi vděční za
podporu Farní charity Kolín, která ji umožňuje nadále studovat, a myslí
na své sponzory v každodenních modlitbách.
Závěrem autor tohoto článku uvádí na pravou míru informaci
z minulého pojednání o adopci na dálku, kdy po jeho přečtení mohl
vzniknout dojem, že jsem to snad já, kdo některé z adoptovaných
podporuje. Nesprávné znění textu vzniklo při přepisu článku mojí
kolegyní podle diktátu, které jsem nepříliš důsledně zkontroloval. Za
uvedené nedorozumění se omlouvám, nesprávný dojem, že adoptuji já
namísto Farní charity jsem vyvolat nechtěl. Děkuji za pochopení.
Tomáš Těmín

Mše neofytů
V úterý 15. 6. 2021 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě konala tradiční poutní mše při příležitosti svátku
hlavního patrona tohoto chrámu svatého Víta. Tento rok byla navíc
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mimořádně spojena i s mší neofytů, tedy nově pokřtěných, z celé
pražské arcidiecéze.
Jsem velice rád, že jsem se mohl této bohoslužby zúčastnit jako
zástupce neofytů kolínské farnosti. Mši celebroval pražský arcibiskup
Dominik kardinál Duka OP společně s oběma pomocnými biskupy
Václavem Malým a Zdenkem Wasserbaurem a dalšími kněžími a jáhny.
Homilie pronesená otcem kardinálem, zaměřená na úlohu a poslání
křesťana v současném světě, byla nepochybně námětem na nejedno
zamyšlení. Celý zážitek z bohoslužby byl pro mě samotného umocněn
i tím, že to bylo první slavení liturgie, kterého jsem se v katedrále naší
arcidiecéze kdy zúčastnil. Na závěr celé slavnosti ještě kardinál Duka
ocenil medailí biskupa Podlahy čtyři osobnosti za jejich práci pro
pražskou arcidiecézi a popřál otci biskupovi Wasserbauerovi k jeho 55.
narozeninám.
Po skončení bohoslužby pokračoval večer neformálním setkáním
v arcibiskupském paláci, kde v krásném prostředí zahrady bylo
připraveno pohoštění pro všechny zúčastněné, při kterém bylo možno
i promluvit pár slov třeba s arcibiskupským ceremoniářem nebo si
nechat popřát dobrou chuť od samotného otce kardinála. Pro mne se
ten den symbolicky uzavřela má cesta ke křtu, která začala takřka
přesně před třemi lety na témže místě, v pražské katedrále, přijetím do
katechumenátu.
Chci poděkovat všem, kteří mě na této cestě provázeli, především
samozřejmě otci Jánovi Halamovi, mé kmotře Haně Prachařové, všem
spolukatechumenům a i všem farníkům, kteří mi tak či onak pomohli. Pán
Bůh zaplať!
Martin Křídlo

„Svatý Bartoloměj – kolínský gotický skvost“
Ve středu 16. června od 16 hodin proběhlo „Rozloučení s varhanami“.
Za účasti zástupců vedení města Kolín, zhotovitele, organologa
Arcibiskupství pražského a zájemců z řad farnosti a veřejnosti byl krátce
představen projekt obnovy varhan. Organolog, pan Štěpán Svoboda,
blíže seznámil se současným stavem nástroje, jeho historií i tím, jaké
varhany by měl chrám v roce 2023 získat. Představil se pan Mettler,
zástupce varhanářské firmy, která bude obnovu provádět a zaznělo
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několik ukázek varhanních skladeb. Poté nabídl pan Svoboda možnost
prohlídky přímo na kůru, kde jsme se dověděli další podrobnosti
z minulosti, současnosti a připravované budoucnosti varhan. V první ½
července budou provedeny zvukové zkoušky a v srpnu vlastní demontáž
a odvoz nástroje a následně i varhanní skříně k restaurování.
V kryptě pod presbyteriem proběhla ve stejný den úvodní schůzka,
na které byli přítomni zástupci památkového ústavu a zhotovitele.
Jednalo se o první z předpokládané řady setkání, na jejímž konci by měl
být stanoven postup řešení při opravě rakví.
Dobíhá výběrové řízení na zhotovitele restaurování mobiliáře, které
je rozděleno na 9 částí takto:
-

Část 1 – oltáře v podkruchtí, jesličky
Část 2 – oltář v Kokovské kapli, kazatelna, chórová přepážka,
křížová cesta
Část 3 – dřevěný nábytek, sanktuáře
Část 4 – polychromované plastiky
Část 5 – obrazy
Část 6 – kamenné prvky
Část 7 – kovové prvky
Část 8 – kasule se souborem
Část 9 – preciosa

Smlouvy s jednotlivými zhotoviteli budou podepsány na přelomu
června a července a poté bude následovat demontáž jednotlivých prvků
a jejich odvoz do dílen restaurátorů. V průběhu prázdnin by tak mělo
dojít k výraznému „vyklizení“ interiéru kostela a také k postupnému
zahájení stavebních prací.
Petr Čech st.

Noc kostelů – 28. 5. 2021 Kostel Nejsvětější Trojice
Dne 28. 5. 2021 se v Nejsvětější Trojici konala Noc kostelů od 19:00. Po
mém příchodu jsem si šla sednout ke vchodu a neprodleně jsem začala
počítat lidi, kteří přicházeli ve velkém množství už po mši svaté. Ze
začátku jsem jen tak stíhala zapisovat, ale v průběhu času se vše
uklidnilo a lidé přicházeli v rozumných počtech. Většinou bývali ve
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skupinkách a úplně nejvíce kostel navštěvovaly rodiny s dětmi. Od
počátku jsem byla opravdu mile překvapena, kolik lidí v kostele bylo. Už
za první půl hodinu jsem měla započítaných více lidí, než bylo celkově
minulý rok.
Program měl původně být: od začátku zpěv a od 20:00 měli mít lidé
prostor na modlení. Z toho ale nakonec sešlo a zpěv se protáhl až do
konce, což bylo do 21:00. V polovině programu mi přišel s počítáním
pomoct Honza Broža, se kterým mi šlo počítání od ruky.
Tento rok byl o mnoho lepší, než ten minulý. Kostel letos navštívilo
225 lidí. To je na poměry z minulého roku opravdu mnoho. Proto doufám
a věřím, že příště se kostel bude hemžit nejen lidmi, ale i dobrou
atmosférou, která panovala i dnes.
Kateřina Polesná

Chrám svatého Bartoloměje
Do černa ožehnutý časem
vztyčuje k nebi sepjaté ruce věží
zbarvené tmavým mrakem
Za ta staletí kolikrát stvořený
svět dále spěje
studený kámen jako z ledu stvořený
zahřívá slabé prosící
Stíny podivuhodných hran dopadají na parkán
Tajemství krásy, okorá dveře dokořán
Dotkni se veršem kamene
Dotkni se rukou plamene

Jiří Červín

Zpráva z charity
Milé čtenářky, milí čtenáři,
rád bych Vás nejprve informoval o využití části Vašich příspěvků
z postní sbírky. Část prostředků bylo využito na nákup 100 ks šamponů
proti vším, což zejména za současné situace je velká obtíž u rodin v nouzi.
Rodiny v nouzi budou moci získat prostředky standardním procesem –
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např. návštěvou na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Kolín, kde získají poukaz na šampony, které si následně
vyzvednou v Centru Kohoutek.
Zároveň oznamujeme, že v Centru Kohoutek nyní aktivně
připravujeme provoz sprchy a pračky se sušičkou. Zkušební provoz bude
zaveden již velmi brzy, pomoc bude určena opět pro osoby v nouzi, které
nemají jinou možnost této hygieny. Nebude tedy určena pro osoby, které
jen budou chtít snížit své náklady. Využití pomoci opět bude odvislé od
vydání poukazu, např. ze zmíněného sociálního odboru.
Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji Vám za náš tým Farní charity krásné
léto, spoustu nových zážitků a letní pohody.
Petr Zavřel

Kostel Nejsvětější Trojice
Svatý Prokop (c. 985 – 25. březen 1053)
Svatý Prokop pochází z našeho kraje ze vsi Chotouně nedaleko
Českého Brodu. Jméno Prokop je původu řeckého (latinkou psáno
PROKOPÉ = pokrok, zdar). Poustevník, zakladatel a první opat kláštera
benediktinů na Sázavě, kde se pěstovala slovanská liturgie.
Svatého Prokopa do současnosti připomíná v Chotouni svatoprokopská studánka ve středu obce, socha sv. Prokopa, svatoprokopský
statek – údajně rodný dům sv. Prokopa a světnice, kde se sv. Prokop
narodil. V Chotouni je i kostelíček zasvěcený svatému Prokopovi. Kostelík
postavil známý Giovanni Santini, hlavní tvůrce naší barokní gotiky.
Nejznámější jeho díla jsou klášter v Želivě a kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru – kostel s půdorysem hvězdy.
Svatý Prokop se seznámil se slovanským písmem a slovanskou
liturgií, kterou se na Sázavě uváděl v život. Je to odkaz věrozvěstů
Konstantina – Cyrila a Metoděje. Zavedení slovanského jazyka do
bohoslužby – to byl revoluční čin mimořádné hodnoty.
Svatý Prokop žil zpočátku na Sázavě v jeskyni jako poustevník
v modlitbách a rozjímání v tuhé tělesné práci kácení lesa a obdělávání
půdy. Jako oráč – byl zdrojem lidových obrazů, jak dokládá pověst
o Prokopově orbě s čertem.
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Časem k Prokopovi přicházeli muži, kteří toužili po samotě
a rozjímavém životě. To byl začátek mnišské osady, z které za přispění
knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava vznikl roku 1032 klášter. Vlivem
knížete Břetislava se Prokop stal opatem kláštera. S knížetem
Břetislavem žil sv. Prokop v přátelství, v přátelství žil i s biskupem
Šebířem.
Když Prokop 25. března 1053 zemřel, biskup Šebíř pohřbil Prokopa na
Sázavě. Po smrti Prokopově museli slovanští mniši klášter opustit a do
kláštera přišli mniši latinští německé národnosti. Ale i toto vyhnanství
slovanských mnichů na čas skončilo.
Obnovou svatoprokopského kultu byl klášter Emauzy v Praze,
slovanské Emauzy, klášter založený císařem Karlem IV. roku 1347.
Slavná kanonizace – prohlášení za svatého – byla uskutečněna na
Sázavě 4. července 1204. Uskutečnil ji papežský legát, kardinál Avido.
Svatý Prokop se stává národním patronem.
Ze zpustlého sázavského kostela ostatky sv. Prokopa byly přeneseny
28. května 1588 do kostela Všech svatých na Pražském hradě. Úcta sv.
Prokopa nesmírně vzrůstá. Počet kostelů zasvěcených sv. Prokopu je
stovka. Počet obrazů a soch sv. Prokopa je nepřehledný. Velké úctě se
sv. Prokop těšil u zemědělců (Prokop – oráč oral s čertem) a byl
i patronem horníků (Prokop – vysvěcováno jako prokop-ati se k rudám).
Úcta k sv. Prokopa se šířila českými vystěhovalci i za mořem.
Svatému Prokopu, bylo postaveno v USA několik kostelů. Svatého
Prokopa oslavili i naši básníci Jaroslav Vrchlický, Vítězslav Nezval, Jan
Zahradníček a další. Známé je vyprávění jak kníže Oldřich stíhal na lovu
laň a dostal se až k Prokopově jeskyni, spřátelil se s Prokopem a založil
pro Prokopa klášter.
Zobrazování sv. Prokopa má více podob. Nejznámější je sv. Prokop
od Myslbeka na svatováclavském pomníku v Praze.
V Kolíně máme v kostele sv. Bartoloměje dvojí zobrazení sv. Prokopa.
Od malíře Kramolína – sv. Prokop je zobrazen v opatské důstojnosti
s berlou. Další zobrazení je v ochozu vysokého kůru od Františka Urbana
– sv. Prokop je zobrazen jako mnich se sekerou na kácení buřeně,
divokého lesa. A další zobrazení od Jana Urbana – luneta v kostele
Nejsvětější Trojice: mnich – poustevník promlouvá k shromážděným
mužům i ženám.
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Závěrem: Kronikář sázavského kláštera (z 12. století) o sv. Prokopovi
píše: „Pohrdl ničemnou marností tohoto světa, odběhl se domu,

manželky, polností, příbuzných a přátel… dal výhost lstivému světu a jeho
bídným nádherám.“

Autor textu: Josef Dušek
Autor fotografie lunety: Fr. Stráník
Poznámka: pramenů a literatury k sv. Prokopovi je mnoho. Část textu je
zpracována na základě odborné literatury, část textu je osvojená.

Příběhy veltrubské farnosti
Pater Karel Šimek
V květnu 1977, téměř rok po smrti varhanice zemřel i veltrubský
kostelník pan Alois Štěpař ve věku 82 let. Stejně jako varhanice sloužil
v kostele až do smrti. 1. května nepřišel poprvé na večerní mši, druhý den
ráno ho P. Šimek navštívil a zavolal mu sanitu, do které ještě sám došel.
V nemocnici byl ihned operován, ale ještě ten den večer zemřel. Nejenže
sloužil jako kostelník, ale prováděl na kostelích i na faře všechny
potřebné zednícké opravy.
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Pro P. Šimka byl rok 1977 velmi náročný. Po zranění kolen mu zůstaly
následky, ani kýla nebyla úplně vyřešena, onemocněla mu maminka
a byla hospitalizována, táhnul se spor o dědictví po Anně Šindelářové,
ubývali spolupracovníci i věřící v kostele a ideologický tlak neustával.
V tomto období musel omezit veřejné aktivity s lidmi a proto se více
soustředil na pastoraci jednotlivců a jednotlivých rodin a navazoval
kontakty mimo svoji farnost. Poutě začal podnikat soukromě, nebo jen
s několika málo lidmi z poděbradské, kolínské, nebo plzeňské farnosti.
V tomto roce byl biskup Tomášek jmenován kardinálem a v lednu
v následujícím roce byl jmenován pražským arcibiskupem a českým
primasem.
V roce 1977 byl tajně vysvěcen na kněze pozdější veltrubský
administrátor Bedřich Blažek. S P. Šimkem byli velcí přátelé a P. Blažek
často jezdil do Veltrub na faru. Zpočátku jsem nevěděl, že je vysvěcen,
ale v duchu jsem si říkal: „Kdybych nevěděl, že je dirigent, řekl bych, že
je kněz“. Když jsem se dozvěděl, že knězem již je, vzpomněl jsem si na
průpovídku P. Lukeše: „Kolárek před čertem neutajíš“.
Josef Sixta

Okénko do DKSŠ
Co tě ve škole baví?
Jeden z bez pochyb nejpodivnějších školních roků v novodobé
historii se chýlí ke konci. Poprosili jsme proto studenty o krátké
zhodnocení toho, co jim studium na naší škole přineslo, co považují za
dobré a co nikoliv. Rádi bychom se s vámi podělili o některé z odpovědí.

Ve škole mě nejvíc baví výtvarka a šití, protože je to hezký
a uklidňující a hlavně si maluji doma. Díky škole jsem našla nový
kamarády, se kterými si rozumím. Jsou tu milý učitelé a milá ředitelka
a jsem ve škole trochu ráda. Naučila jsem se pomáhat, vařit, uklízet.
Zážitky z výletů moc nemám, některý mě nebavily.

Katka S.
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Ve škole jsem si našla kamarády, poznala jsem dobré lidi. Líbí se mi
tady, chci tuhle školu udělat, to je důležitý. Mě nejvíc baví tělocvik
a pomáhat v kuchyni, hlavně dělat dětem ze školky svačinky. Z výletů se
mi nejvíc líbilo v Praze v ZOO. Prohlíželi jsme si zvířata, koupili jsme si
jídlo. Já si dala s kamarády hranolky. Bylo to tam nádherný a je to velký,
jela bych tam znova.

Lucka H.

Co mě nejvíc baví ve škole? Šití na šicím stroji, protože je to rychlý a
zábavný. Baví mě mechanika stehů a hodně se rozvine jemná motorika.
Baví mě i kuchyň, protože se tu naučíte hodně vařit, péct, nebo dělat
s fritézou.
Míša J.

Ve škole jsem zjistila, co je pomáhat lidem. Zažila jsem hodně výletů.
Za školním rokem bych se moc neohlížela, zažila jsem smutek a pláč, ale
byly i dobré časy. Třeba když jsme začali chodit na praxi do denního
stacionáře pro seniory Clementas, nebo do Dětského centra Kolín. Moje
nejoblíbenější předměty jsou: křesťanská výchova, výtvarná výchova,
čeština a ruční práce.

Samantha F.

DKSŠ
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Farní pastorační rada
Název
Datum
Místo
Přítomní

12. jednání farní pastorační rady
21. 6. 2021, 19:00 – 20:30 hod.
Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 25
Ján Halama, Jaroslaw Batóg, Karel Sova, Zdeněk Líbal ml.,
Zdeněk Líbal st., Libuše Kubíčková, Filip Dvořák, Tomáš Těmín,
Kateřina Tesařová

Omluvení
Přizvaní hosté

Georges Makonzo Mondo, Ivana Erbenová
Petr Zavřel – ředitel Farní charity Kolín, Iveta Isabella Anderlová

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, pan ředitel Petr Zavřel musí zástupce teprve jmenovat.
Program jednání byl schválen bez připomínek.
BODY PROGRAMU
1.

Kalendář akcí farnosti – léto 2021





4. 7. 2021 Poutní mše v Sázavě v 8.30
Letní pobyt na horách v Terchové 9.–15. 8. 2021
Letní farní tábor pro děti v Zásmukách 16.–21. 8. 2021
Posvícení u sv. Bartoloměje a účelová sbírka na opravu
varhan 29. 8. 2021

2. Program bohoslužeb o letních prázdninách
Představen byl program bohoslužeb v kolínské
o prázdninách s důrazem na slavení poutí a posvícení.

farnosti

3. Farní Charita
Projekty Farní charity představil její ředitel pan Petr Zavřel.


Komunitní centrum na Zálabí – v září by měla
proběhnout „dokolaudace“, prostory lze využívat
k setkáním a akcím.
21







Centrum Kohoutek v Kutnohorské ulici 21 (prostor bývalé
záchytky) – nově bude nabízet možnost osprchování
a pračku se sušičkou, na základě spolupráce s MU Kolín,
který vydává poukázky na služby i potraviny pro lidi
v nouzi.
Byly předány informace o využití prostředků z Tříkrálové
sbírky (45 000 Kč) – cílem byla koupě automobilu na
svoz potravinové pomoci. Protože se za danou částku
nepodaří v tomto roce koupit požadované auto (van),
hradí se z ní částečně benzín a část se odloží na
plánované pořízení automobilu. Výnos z postních kasiček
se použil na hygienu, šampony na vši atd.
Budeme rádi za rozvíjení spolupráce mezi farností
a Farní charitou.

4. Digitalizace farních kronik – informace a možné využití
Pan Pejša (Státní okresní archiv Kolín) nabídl spolupráci při
digitalizaci farních kronik, je třeba dořešit následné využití
a umístění dat.
5. Rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje, aktuality.
 Otec Ján informoval o zahájení stavby projektu Svatý
Bartoloměj, kolínský gotický skvost, celkové náklady na
projekt činí cca 61 miliónů Kč, dotace IROP pokryje téměř
58 miliónů Kč. Předpokládá se dokončení do 30. 9. 2023.
 Stavební firma nastoupí v srpnu.
 Dobíhají výběrová řízení na restaurování mobiliáře.
 Varhany jsou předány restaurátorské firmě, rozloučení
s varhanami proběhlo dne 16. 6. 2021. Demontáž varhan
proběhne zhruba v polovině srpna.
 Probíhá interní výběrové řízení na ambon a oltář, další 3
oslovení umělci by měli předat návrhy do konce
července. Výherce navrhne i další vybavení presbytáře
(sezení pro ministranty, manipulační stolky na mešní
knihy, kalich, konvičky apod.).
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6. Další témata a diskuze
Nebylo nic diskutováno.
Termín nejbližší PR
PR se usnesla na termínu 4. 10. 2021.
Místo bude upřesněno.
Přílohy zápisu: nejsou
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR
Dne: 22. 6. 2021

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

Každou sobotu je mše svatá s nedělní platností v 17:00 hod. ve Starém
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 25. 7. v 11:00 hod.).
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Žlutá barva označuje slavení poutě nebo posvícení. í

10:30

11:00

04. 7. 2021

8:30
Sázava

Sv. Vít - Zálabí

XXX

Velký
Osek

11. 7. 2021

Pňov Předhradí

Sv. Vít - Zálabí

Veltruby

18. 7. 2021

Velim

Sv. Vít - Zálabí

PňovPředhradí

Velký
Osek

Sv. Vít - Zálabí

Ovčáry

Velim

Sv. Vít - Zálabí

Velim

Sv. Vít - Zálabí

Pňov Předhradí

Sv. Vít - Zálabí

22. 8. 2021

Velim

Sv. Vít - Zálabí

29. 8. 2021

Pňov –
Předhradí

10:00
Sv. Bartoloměj
Kolín

1. 8. 2021
8. 8. 2021
15. 8. 2021

Velký
Osek
Veltruby
Hradišťko
- kaple

18:00

Nejsv. Trojice - Kolín

9:30

Červené Pečky

8:00

25. 7. 2021

8:00

Sv. Bartoloměj - Kolín

Datum/čas

Velký
Osek
XXX

11:00
Býchory
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