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Slovo kněze 
List Ježíškovi 

Co si přeji? Jako dospělý. Dokázal/a bych napsat list Ježíškovi? Je to 
dětinské něco chtít, něco si přát? A přece, když dovolíme své fantazii 
probudit dítě v nás, co bychom si přáli?  

Zdá se, že s věkem ubývá našich potřeb a očekávání. Klademe si 
malé cíle, na které snad zvládneme dosáhnout. Jsme rádi za dobré 
zdraví, a děkujeme Bohu za dobré vztahy. Věci potěší, ale víme, že 
na chvíli. 

A přece je jedna oblast, která by nás neměla nechat v klidu. Jde  
o poznání Boží vůle, poznání Ježíše a poznání mého poslání v tom, co 
učedníci Ježíše nazvali Církev. 

V této oblasti můžeme nechat naši fantazii pracovat naplno. Možná 
jsme ji nikdy neměli „vypnout“. Poznání našeho Pána se děje srdcem. Co 
bychom tedy napsali Ježíšovi v našem listu? Jaké je to moje přání? 

P. Ján Halama SVD, farář 

 
Kalendář akcí v prosinci 2021 a lednu 
2022 
 
26. prosinec (neděle) – Vánoční koncert města Kolína v podání 
pěveckého sboru Cantores Cantant a pozvaných sólistů. Začátek v 16:00 
hod. v chrámu sv. Bartoloměje. 
9. leden – při mši svaté v 8:00 u sv. Bartoloměje doprovází pěvecký sbor 
Chorus Angelicus z Kostelce nad Černými lesy. 
16. leden – termín odevzdání příspěvků do únorového čísla farního 
časopisu Bartoloměj. 
30. leden – termín vydání únorového čísla farního časopisu Bartoloměj. 
Kostel sv. Bartoloměje bude o svátcích pro veřejnost otevřený 25. 
prosince, 1. a 2. ledna, vždy od 14 do 17 hod. 
Betlém na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje bude otevřený od 28. 11. 
2021 do 9. 1. 2021 denně od 8:00 do 19:00 hod. Na Štědrý den 24. 12. bude 
otevřen do půlnoci. 



3 

Slovník křesťanství 
 
V tomto díle dokončíme popis symbolů, zkratek a ikonografických typů 

Pána Ježíše Krista a Panny Marie. 
alfa a omega - /AΩ/ první a poslední písmeno řecké abecedy. Typ 

monogramického znaku Ježíše Krista. V NZ symbolizuje věčnost 
Boha nebo Ježíše Krista. Je grafickým symbolem začátku a konce 
světa, věčnosti (Zj 1,8; 22,13). Smysl: v Bohu a v Kristu je počátek  
i konec všeho. V ikonografii se obě písmena nejčastěji nacházejí 
nalevo a napravo od Kristova monogramu; někdy jsou také – 
vyrobená z bronzu – pomocí řetízků zavěšována na trámu 
vztyčeného kříže. 

arma Christi - Lat. „znak Kristův“. V ikonografii: sestavení nástrojů 
umučení Ježíše Krista na způsob znaku. Vyskytuje se od 15. století. 
Vedle kříže se setkáme s dalšími nástroji Kristova umučení nejen ve 
formě relikvií, ale také na výtvarných a umělecko-řemeslných dílech. 
Uctívání těchto „erbovních znaků Krista“ vedlo k jejich častému 
vyobrazení. Patří sem: lucerna; konvice s vodou (v níž si Pilát umyl 
ruce); kohout z výjevu Petrova zapření; mučící kůl (v S. Prassede 
v Římě je kůl, u něhož měl být Ježíš bičován); důtky; purpurový plášť 
Ježíšův; rákosová hůl, kterou bili vojáci Ježíše a kterou mu pak vložili 
do ruky jako žezlo; kladivo, jímž byly zatlučeny hřeby; hřeby z kříže; 
nápis na kříži (domnělý originál se nachází v Římě - S. Croce in 
Gerusalemme); trnová koruna (domnělý originál je v Paříži); pouta; 
třtina s houbou namočenou v octě; kopí (lokalizované v Jeruzalémě, 
poté v Istanbulu); kalich; roucho Ježíšovo; hrací kostky vojáků 
(losovali o oděv Ježíšův); žebřík a lněná plátna (snímání z kříže); 
kleště; rýč, motyka, meč, sudlice. Součástí může být rouška sv. 
Veroniky. 

D.N.I.C. - Zkratka latinského Dominus noster Jesus Christus, „Pán náš 
Ježíš Kristus“. 

chrismon - /christogram • Kristův monogram/ jeho existence je 
doložena od 3. století. Nejprve se Kristův monogram objevuje nejen 
jako I + X (Ježíš Kristus), nýbrž i jako X + P (Kristus). Byl užíván 
především v Římě, a to zprvu ne jako triumfální vyznání Krista, nýbrž 
prostě jako zkratka, jako splynutí písmen. Přesto byl – později – 
objeven důležitý význam tohoto monogramu: znak IX v kruhu je kolo 
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se šesti paprsky, tedy symbol kosmu a Slunce (liturgie nazývá Krista 
sol invictus, Neporažené slunce). Druhý znak, který se od prvního 
odlišuje pouze připojeným ouškem písmena P, značí Slunce na výši 
světové osy, ucho jehly, úzkou bránu, ba dokonce sluneční bránu, 
skrze kterou povede odchod z tohoto světa jako ovoce vykoupení 
skrze Krista. Teprve od 4. stol. se objevuje s monumentální hojností  
a důrazně symbolickým charakterem; je také často obehnán kruhem 
nebo věncem vítězství. Tento obyčej přichází zároveň s labarem; 
tehdy byl vykládán jako vláda Boha nad světem a Kristovo vítězství 
nad zlem. Přidání písmen AΩ (alfa a omega) připomíná, že Kristus 
představuje začátek i konec. V řecké nebo latinské podobě 
rozlišujeme: XP (chí rhó) - Christos (od dob císaře Konstantina 
Velikého); TP (teo rhó) - crux monogrammatica; IX (ióta chí) - Iesus 
Christos (ve starokřesťanské symbolice jej zastupuje ryba (→ 
Ichthys); IHS (IHE) - monogram Krista (od 16. stol. IHS doplňuje 
symboly a nápisy na jezuitské architektuře, plastikách, knihách  
a jiných uměleckých dílech); někdy je psán uprostřed slunce (tzv. 
bernardinské slunce podle sv. Bernardina Sienského) - přenesený 
význam IHS: a) Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidstva), b) In 
Hoc Signo (V tomto znamení) míněno zvítězíš, bývá doplněno kotvou; 
IHXP - Iesus Nasarenus Christos; INRI - Iesus Nasarenus Rex Iudeorum 
(Ježíš Nazaretský král Židů); IC XC NIKA - zkratka řeckého odkazu na 
Krista (IC XC) jako vítěze (NIKA) nad smrtí a hříchem.  

IHS - Monogram Krista, používaný v latinské církvi. Zkratka Božího 
jména (Iésús = ) měla ve středověku velkou oblibu. Při převodu do 
latiny se z ní stalo IHS = Jesus. Zkratka se šířila především od 15. století 
díky sv. Bernardinu ze Sieny a jeho stoupencům. Řád jezuitů převzal 
tento trigram za svůj jako heslo a zkratku pro „Jesum habemus 
socium“. Existuje několik interpretací monogramu: a) vlastně řecké 
IH; monogram jména Ježíš, skládající se z prvních tří písmen řeckého 
jména Jésůs: I = J, H = řecké dlouhé E, řecké  = latinské S; b) lat. Iesus 
Hominum Salvator, „Ježíš, lidstva Spasitel“; c) lat. Iesum habemus 
socium, „Ježíše máme za spojence“; d) lat. In hoc salus, „V tomto 
spása“. Tyto varianty užívají jezuité, kteří často přidávají ještě srdce  
a tři hřeby umučení Páně, někdy je v prostřední liteře ještě malý 
křížek.; e) lat. In hoc signo, „V tomto znamení“. Tato možnost postrádá 
poslední slovo vinces, „zvítězíš“ z nápisu, který se zjevil císaři 
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Konstantinovi (předpověď vítězství nad Maxentiem); f) lat. Iesus homo 
sanctus, „Ježíš – svatý člověk“. 

ichthys - Řecky „ryba" (ιχθυς) , avšak v křesťanském prostředí se jedná 
o starobylý řecký akrostich či „zkratku", která znamená: „Iésús 
Christos Theú Hyjos Sótér, = Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel". Již 
první křesťané spatřovali v ideografu ryby symbol Spasitele. V Bibli se 
rovněž objevují podobenství ryb (tj. věřících, jejichž duši přinese víra 
spásu) a rybářů - apoštolů, zejména pak sv. Petra (Mt 4,19; L 5,10)  
a také církve přirovnávané k rybářské síti (Mt 13,47). Podle symbolu 
ryby se v prvokřesťanských dobách pronásledovaní křesťané 
poznávali, když rybu např. nakreslili do písku a ten druhý (byl-li 
křesťan) okamžitě reagoval. 

I.N.D. - Zkratka lat. in nomine Dei (Domini), „ve jménu Božím (Páně)“. 
I.N.R.I. /titulus/ začáteční písmena latinského nápisu umístěného na 

kříži, na němž byl ukřižován Ježíš (Mt 27,37; J 19,19-22): Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum, „Ježíš Nazaretský, král židovský“. Nápis 
dal na kříž vsadit Pilát. Byl napsán v trojím jazyce: aramejském (řeč, 
kterou mluvil palestinský lid), latinském (úřední řeč římského impéria) 
a řeckém (obecná řeč římského imperia). Později byl abreviatuře INRI 
přidán ještě význam In nobis regnat Iesus, „V nás kraluje Ježíš“. 

korpus - Lat. corpus, „tělo“. Speciálně název pro samostatné tělo 
ukřižovaného Krista (v sochařské tvorbě), užívané zejména ve 
středověké, ale také v barokní plastice. Tělo společně s křížem se 
nazývá „krucifix“. 

La Purísima - Typ zobrazení Panny Marie, který byl v období barokním 
v katolickém prostředí nejčastějším mariánským tématem. 
Konverguje často s námětem „Vítězky nad hadem“, který se objevuje 
ve výtvarném umění od 12. století. Rozdíl mezi oběma není velký. 
V druhém případě vychází motiv z námětu apokalyptické ženy  
a Panna Maria (s 12ti hvězdami) může v náručí držet dítě-Krista, které 
na některých vyobrazeních probodává draka křížem. La Purísima má 
jednoznačně formulovanou ikonografii. Mladistvá Panna Marie (vždy 
bez Krista) se zahalenou hlavou nebo s rozpuštěnými vlasy, s rukama 
sepjatýma k modlitbě stojí na půlměsíci nebo na sféře obtočené 
hadem s jablkem hříchu v tlamě. Okolo hlavy má podobně jako 
apokalyptická žena dvanáct hvězd a je nadnášena anděly s růžemi  
a liliemi v rukou. 
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mariagram - Graficky upravené jméno MARIA v rovnoramenný 
trojúhelník, jehož základem je písmeno M, do něhož a nad nějž jsou 
napsána všechna písmena jména Mariina. 

mariánské symboly - Marie „naplňuje“ a převyšuje Starou smlouvu. 
Typologicky vzato je Marie novou Evou (obrácení latinského 
andělského pozdravení Ave, L 1,28). Miniatury a dřevořezby pozdního 
středověku přebírají symboly z mariánských litanií, se kterými se 
setkáváme zejména v modlitebních knihách, jako slunce, měsíc, 
hvězda, nebeská brána, lilie, cedr, růže, oliva, studna, zrcadlo (které do 
sebe přijme obraz, aniž by doznalo újmy), město Boží. V souvislosti 
s myticky zabarveným středověkým pojetím přírodovědy se dále 
setkáváme s početnými bájnými živočichy nebo zvířaty oplývajícími 
neobyčejnými vlastnostmi, která byla dříve vykládána jako symboly 
Krista a dodatečně pak také jako obrazy Mariina panenství (např. lev, 
pelikán, fénix). 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako obraz čistého a svatého 
vnitřního života Matky Boží, především její čistoty a lásky k Bohu  
a lidem, se v 17. a 18. stol. stalo předmětem zvláštní úcty. Papež Pius 
XII. zasvětil 31.10.1942 celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  
a r. 1944 ustanovil zvláštní svátek pro celou církev na 22. srpna. Nyní 
se připomíná jako památka sobotu po slavnosti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova.  

Paládium - 1. zvláštní označení milostného obrazu, jemuž se přiznává 
přímluvná účinnost, např. nad určitým územím. Je uctíván jako 
symbol ochrany nebo záštity. Paládium země české: starobylý 
kovový reliéf Panny Marie uchovávaný ve Staré Boleslavi;  
2. Velehradské paládium: Ikona Matky Boží s Ježíškem (z r. 1919, 
namaloval prof. Emanuel Dítě) podle vzoru ikony Salus Populi Romani 
v římské bazilice Panny Marie Větší Obraz je namalován na bronzový 
plát, přičemž podklad tvoří dubové dřevo. Nad svatováclavskou 
královskou korunou je v medailonu uložen trn z trnové koruny 
Kristovy. V postranních pásech a dole jsou miniatury českých patronů 
s relikviemi. Panna Maria na Velehradě je uctívána jako „Matka 
jednoty“. 

Samadruhá - Název pro zobrazení těhotné Panny Marie. 
 

Jan Vosáhlo 

http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1239
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1239
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Historický kalendář kolínské farnosti – leden 
 
4. ledna 1867 se narodil ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové P. 
Milo Lahulek (1867–1936), kněz a člen řádu kapucínů. V roce 1895 přišel 
do kolínského kláštera a v roce 1911 se stal kvardiánem (představeným) 
kláštera. Zároveň působil jako velice oblíbený katecheta na místních 
školách. 
 
9. ledna 1874 se narodil v Bánově nedaleko Uherského Brodu sochař 
Štěpán Zálešák (1874–1945). Na počátku 20. století se spolupodílel na 
restauraci chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Vytvořil návrhy nových 
chrličů a volnou repliku severního (většího) gotického portálu. Byl 
autorem řady plastik, např. tympanonu hlavního portálu kapitulního 
kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, představujícího Poslední soud, či 
vyřezávaných středních dveří pod Wohlmutovou varhanní kruchtou ve 
svatovítské katedrále, které vhodně doplnily postranní z roku 1630.   
 
20. ledna 1360 se započalo s výstavbou nového chóru chrámu sv. 
Bartoloměje v Kolíně. Informuje nás o tom nevelká kamenná nápisová 
deska, zasazená do zdi chrámu nedaleko vstupu do sakristie. Je na ní 
latinský nápis, který v překladu zní: „Započata stavba tohoto chóru léta 
Páně M. CCC. LX. o XIII. kalendách únorových za časů vznešeného knížete 
pana Karla z Boží milosti císaře římského a krále českého skrze mistra 
Petra z Gmündu, kameníka“. (Již předem se omlouvám panu prof. 
Duškovi za nepřesný překlad.) Spíše pro zajímavost uveďme, že denní 
datace je v nápisu uvedena jako xiiio k(a)l(endas) febru(ari)i – což se 
přepočítává tak, že počet dnů předchozího měsíce zvýšíme o dvě  
a odečteme číslo uvedené v datu před kalendami, tedy (31+2) – 13 = 20. 
ledna.   
 
25. ledna 1917 proběhla v Kolíně rekvizice zvonů z chrámu sv. 
Bartoloměje pro válečné účely. Byly rozbity a odvezeny tři. Největší, 
nesoucí jméno sv. Bartoloměje, byl sice „jen“ z roku 1891, ovšem byl přelit 
ze staršího zvonu, který byl v roce 1797 ulit ze zbytků legendárního, 
pozdně středověkého zvonu zvaného Vůžan. Při rekvizici v roce 1917 se 
jeho drobný úlomek podařilo uschovat a jeho nepatrná část byla v roce 
2000 symbolicky vhozena do zvonoviny při odlévání současného zvonu 
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Bartoloměj. Následujícího dne, 26. ledna 1917, byl vzat i jeden zvon ze 
zálabského kostela sv. Víta, dva z kostela sv. Jana Křtitele a jeden z dnes 
již nestojící kaple Panny Marie Bolestné na Pražském Předměstí. 
 
6. ledna 1683 zemřel v Rumburku P. Bruno, kapucín, stavitel kolínského 
kláštera a v letech 1671–1674 jeho první kvardián. Klášter sám 
vyprojektoval (jeho podpis se nachází na dochovaných plánech z roku 
1666, které ovšem vycházejí ze vzorového projektu, vypracovaného 
v roce 1603 řádovým bratrem benátské provincie P. Antonio  
z Pordenone) a jeho stavbu řídil. V pozdějších letech projektoval a stavěl 
i kláštery v Opočně, Žatci a Rumburku (poslední však již nestihl 
dokončit). 

Jaroslav Pejša 
 

Synoda v naší farnosti 
 

 

Když se řekne synoda, pokud si vůbec něco vybavíme, pak nejspíš 
setkání biskupů kdesi v Římě. Že by se něco takového ale mělo týkat  
i nás ostatních, to působí pořád trochu nezvykle. Přesto je to tak, k aktivní 
účasti na této synodě jsou pozváni všichni pokřtění. Máte někdy pocit, že 
církev je jen hierarchie a na váš názor se nikdo neptá? Leží vám na srdci 
téma, které se týká církve a chcete ho sdílet s ostatními? Vidíte konkrétní 
příležitosti ke zlepšení v životě církve? Zapojte se do aktivit synody! 

Synoda prakticky 
Pro snazší práci existuje seznam tematických okruhů, kterým se můžeme 
ve farnostech podrobněji věnovat. Ze zájemců vznikne pracovní skupina 
(případně skupiny), která si zvolí, jakým tématem (nebo tématy) se chce 
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zabývat. Během ledna a února pak proběhnou 2-3 setkání pracovní 
skupiny. Z nich bude vytvořen zápis, který se odešle na arcibiskupství. 

Chcete se zapojit? Přihlaste se prosím do 7. ledna 2022 na farních 
stránkách: www.farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/.  

Zdeněk Líbal ml. 

Tematické okruhy pro synodu 
1. Na společné cestě 

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. 

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých 
se zdá, že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, 
abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo 
jednotlivci jsou zanecháni na okraji? 

2. Naslouchat 

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, 
bez předsudků. 

Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se 
naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo 
ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji 
společnosti? Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co 
představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, 
kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu 
menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj 
společnosti nebo sociální vyloučení? 

3. Ujmout se slova 

Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, 
pravdivě a s láskou. 

Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve 
společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak 
dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje vztah s místními 
médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského 
společenství a jak jsou tyto osoby vybírány? 

http://www.farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/
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4. Slavit 

„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného 
naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. 

Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v 
našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše 
nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící 
aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do 
služby lektora a akolyty? 

5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání 

Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k 
tomu, aby se na něm podíleli. 

Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba 
volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání 
pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti 
zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým 
způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký 
výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských 
práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým 
členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským 
způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, 
jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje? 

6. Vést dialog v církvi a ve společnosti 

Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné 
porozumění. 

Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných 
národností? Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým 
způsobem? Jak podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi, 
náboženskými společenstvími v dané oblasti, s laickými sdruženími a 
hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke 
konfliktům a potížím? Jakým zvláštním záležitostem v církvi 
a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost? Jakou zkušenost 
ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s 
těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s 
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jinými oblastmi společnosti a jak se od nich učí: oblast politiky, 
ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě? 

7. S jinými křesťanskými denominacemi 

Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním 
křtem, má na synodální cestě zvláštní místo. 

Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských 
tradicí a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké 
plody jsme získali tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže? Jaký 
další krok kupředu můžeme učinit ohledně společného putování? 

8. Autorita a spoluúčast 

Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni 
nesou odpovědnost. 

Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, 
způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci 
naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe 
uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí 
vyhodnocování? Jaké podpory se dostává službám svěřovaným laikům 
a jak je podněcována odpovědnost laiků? Je naše zkušenost se 
synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují synodální orgány na 
úrovni místní církve (pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská 
rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení a 
ve vedení? 

9. Rozlišovat a rozhodovat 

V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co 
Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. 

Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze 
zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do 
rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které používáme 
při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký 
je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? 
Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a 
odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování? 
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10. Formovat se v duchu synodality 

Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení 
se. 

Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni 
„putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního 
poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti 
rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem? 

Zdroj: Arcibiskupství pražské 

 
Příběhy z historie veltrubské farnosti 
Veltrubská lokálie 
 
Stavba nového kostela 

Pozemek pro stavbu nového kostela byl získán směnou za zádušní 
pozemek a byl vybrán v nezastavěné části obce mezi bývalými 
Jezeřany a Veltruby. O stavbě rozhodl patron zdejšího kostela baron 
Albert Steiger, protože původní kostel se sesedal a praskalo zdivo. Není 
divu, protože byl postaven na vyvýšenině z jílu a písku a jíl mění svůj 
objem podle toho, zda je rok suchý nebo vlhký. Jak se však později 
ukázalo, pod novým kostelem byla voda a dá se tedy s jistotou říci, že 
veltrubský kostel byl přemístěn z bláta do louže. 

20. září 1843 přijel kolínský vikář čestný kanovník staroboleslavský 
farář ze Svojšic Josef Ballatý, kterého doprovázel děkan ze Zásmuk 
František Pečka. Sláva to byla veliká. Zvonilo se na oba zvony, střílelo se 
z hmoždířů, hrála hlasitá hudba a mládež vytvořila špalír. Samozřejmě 
k tomu všemu patřilo velké množství přihlížejících. Přivítání se konalo  
u panského dvora a vzácnou návštěvu přivítal místní kněz, který poté 
tuto vizitu seznámil se stavem veltrubské lokálie. Následující den mezi 
pátou a šestou hodinou ráno proběhlo „buzení“ vesničanů opět pomocí 
střelby z hmoždířů. První mši v tomto dni odsloužil novokněz Jan Cvrček 
již v sedm hodin. V osm hodin další mši sloužl P. Josef Cvrček a v devět 
hodin koncelebroval spolu s duchovními z okolních farností kolínský 
vikář Josef Ballatý. Při této mši zpívaly místní školní děti, opět hrála 
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hlučná kapela a střílelo se z hmoždířů. Okolo jedenácté hodiny oznámila 
střelba z baucharonu (nevím, co je baucharon) příjezd zástupce 
mecenáše a patrona v jedné osobě barona Alberta Steigera. Na toto 
znamení se všechno duchovenstvo, za znění zvonů hlučné hudby  
a bubnů, v průvodu odebralo ze stávajícího chrámu k místu pro nový 
chrám. Brzy po příchodu duchovenstva dorazil i baron, který  
u základního kamene „držel“ řeč. Po ukončení řeči se konala pobožnost 
u kříže postaveného v místě budoucího hlavního oltáře. Potom do dutého 
prostoru vytvořeného v základním kamenu levého pilíře byla vložena 
„dobře cínovaná podlouhlá piksla“ do které byla předtím uzavřena 
paměťní listina, všechny druhy mincí platné v té době v Čechách a jedno 
číslo německých Pražských novin.  

Listina obsahovala jména příslušných vrchností světských od císaře 
Ferdinanda I. až po barona Steigera, a z církevní hierarchie byl zmíněn  
papež Řehoř XVI. a pražský biskup Aloisius Josef.  

Předmětem listiny bylo povolení stavby nového kostela stvrzené 
podpisy barona Steigera, správce veltrubského statku, kolínského vikáře 
a místního kněze. Po vložení schránky byla dutina zasypána suchým 
pískem a uzavřena maltovou směsí. Na maltovou směs byl usazen další 
kámen a na ten se již začalo poklepávat. Lidí poklepávajících základní 
kámen bylo poměrně velké množství. Dá se říci, že kdo měl ruce, peníze 
a vliv a byl zrovna na místě, ten klepal. Každý třikrát!!! Samozřejmě 
nechyběla ani střelba z hmoždířů a hlučná hudba. Když bylo doklepáno, 
všichni se v průvodu vrátili do kostela a slavnost byla ukončena  
požehnáním. 

Je tedy zřejmé, že v základech veltubského kostela je uschován 
poklad z 19. století, který obsahuje stavební povolení, noviny z roku 1843 
a hromádku mincí.. V platidlech panoval v této době v Rakousko- 
Uhersku poměrně zmatek, protože zde byla měna platná po celém státě, 
potom měna platná v Čechách a dále měna spolková, která až do 
Rakousko-Pruské války platila v Rakousku a Německu. Nejběžnější 
mince byly: Tolar, krerý měl hodnotu dvě zlatky, a krejcar, kterých bylo  

šedesát v jednom tolaru. Tolar byl zlatý, zlatky stříbrné a krejcary podle 
hodnoty buď mosazné, nebo ze slitiny mědi a stříbra. V roce 1858 byla 
do tohoto zmatku zavedena desítková soustava, což znamenalo, že 1 
zlatý se rovná 100 krejcarů. 
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Životnost veltrubských kostelů je historicky asi 300 let. Až budou naši 
potomci tento kostel bourat, bylo by dobré, aby si vzpomněli na jeho 
začátky a na jeho „poklad“. 

Poklepáním základního kamene skončily pro rok 1843 veškeré práce 
na novém kostele. V následujícím roce začátkem dubna přišla do Veltrub 
velká voda. Pod vodou bylo mnoho polí a luk a část obce a 27. května 
přišla další povodeň. Celý rok 1844 byl deštivý, to, co na polích  
a na stromech narostlo, se podařilo sklidit pouze částečně a navíc již 
začátkem listopadu přišly holomrazy a mlhy, které vydržely až do konce 
roku. 

7. května 1844 započala stavba kostela. Bohoslužby se během stavby 
konaly ve škole, starý kostel byl bourán a ze získaného materiálu byl 
stavěn nový kostel. Na stavbě pracovalo 10 zedníků a v půli října byla 
hrubá stavba dokončena a pod střechou. Pouze pokrytí kostelní věže 
břidlicí bylo provedeno v první polovině ledna, když trochu polevily 
mrazy. Na stavbě kostela se nestal ani jeden úraz a to ani v zimě při 
pokrývání střechy věže. 

Na konci roku si P. Cvrček zápisem do kroniky postěžoval na barona 
Steigra. Ten o Vánocích vždy rozdával ulovené zajíce. Tři dal správci 
dvora, dva právníkovi, dva obročnímu, jednoho hajnému, jenom na 
lokalistu (kněze) si nevzpomněl. Asi proto, že nebyl helvetského vyznání 
jako pan baron. 

Aby nebylo problémů málo, po povodních a deštivém lětu postihnul 
v lednu zdejší kraj dobytčí mor při kterém uhynulo velké množství skotu. 
Naštěstí se mor netýkal koní, prasat a ovcí. Všechen hovězí skot byl 
v karanténě a nesměl být nabízen k prodeji. Začátkem února přišla 
obleva, ale vzápětí napadlo velké množství sněhu a mrzlo tak hodně, že 
bylo možné přejíždět zamrzlé Labe i s povozy.  

Koncem března tuhou zimu vystřídala další velká voda tak rychle, že 
se téměř všichni zajíci, které baron Steigr se svou loveckou partou před 
zimou nezastřelil, utopili. 

Voda díky nočním mrazům začátkem dubna rychle opadla, ale 
v polovině dubna zde byla další povodeň. Zdejší obec dopadla ještě 
dobře, ale na Mělnicku v povodních zahynulo několik lidí a množství 
dobytka. Trápení ovšem neskončilo a pro změnu v tomto roce zdejší 
obec postihnul ptačí mor. Uhynuly téměř všechny kachny, husy i slepice 
a teprve v listopadu mor odezněl. 
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Práce na novém kostele pokračovaly od května zhotovením omítek 
a dlažeb. Tyto práce byly ukončřeny 24. října a následovalo zasklívání 
oken, výroba a usazení dveří.. 22. listopadu byly přivezeny a následně 
zprovozněny nové varhany a zároveň byla opravena a postavena 
kazatelna. Veltrubský truhlář Procházka vyrobil nábytek do sakristie. 
Z původního kostela byl použit i hlavní oltář z roku 1676 a do nového 
kostela byl umístěn na pravou stranu lodi. 

V roce 1845 byla dokončena stavba železnice z Vídně do Prahy, což 
znamenalo, že od tohoto roku bylo možné jezdit z Kolína do Prahy 
vlakem. Prvním vlakem přijel 20. srpna bratr Ferdinanda I., Karel 
František. Vlak jezdil zpočátku dvakrát týdně (ve čtvrtek a v neděli, ale 
od 11. září se již jezdilo podle jízního řádu každý den. Cesta z Kolína do 
Prahy trvala 2 hodiny. I pro Veltruby to byl ohromný pokrok pro 
cestování do Prahy. 

Prosinec byl poznamenán silnými mrazy a množstvím sněhu. 
Koncem ledna přišla velmi výrazná obleva, a povodeň, kterou tato 
obleva provázená silným deštěm a větrem způsobila, co nikdo z vesnice 
nepamatoval. Zatopený byl i panský dvůr a po lávkách přes potok se 
nedalo přejít, protože hrozily zřícením. Povodeň byla ukončena mrazy  
a dalšími přívaly sněhu. Počasí se umoudřilo až 24. února, to do Veltrub 
dorazilo předčasné jaro a všichni mohli klidněji dýchat.  

V dubnu byly práce na kostele hotové, chyběl pouze hlavní oltář. Byl 
sice zhotoven jeho základ, vyroben držák k ukotvení do zdi, ale baron 
Steiger odmítl oltář dofinancovat. Řekl, aby na dofinancování oltáře byla 
založena sbírka. P. Cvrček ale věděl, že založení sbírky po dvou tuhých 
zimách, čtyřech povodních a dvou zvířecích morech je nereálné. Všechno 
bylo na zdejší poměry velice drahé a bohatí přispět nechtěli, chudší 
zchudli a báli se co nastane a chudí v tomto roce živořili. Proto P. Cvrček 
rozhodl, že prodá část zádušního pole. To ale nemohl udělat pouze svým 
rozhodnutím a tak začalo shánění povolení. Nejprve zajistil zhotovitele 
oltáře, štafíře z Kutné Hory, Karla Heizzicha, který mu práci ocenil na 40 
zlatých ve stříbře. Poté vyjednal povolení na prodej pole  
u kolínské vrchnosti, u děkana ze Zásmuk a vikáře z Kolína. Zbývalo 
dojednat povolení od pražského arcibiskupa a proto se P. Cvrček vydal 
do Prahy. Zde s prodejem nepochodil, ale pražský arcibikup mu peníze 
na oltář věnoval. Kutnohorský štafíř (řezbář) zhotovil hlavní oltář, baron 
se trochu „chytil za nos“ a kostel nechal dovybavit. Okolí kostela a příjezd 
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ke kostelu upravil a osázel stromky sládek z místního pivovaru a práci 
mu zaplatil Adolf Heidrich, místní vrchnostenský obroční.  

Zbytky starého kostela byly ze hřbitova odstraňovány 
v následujících letech. Při odstraňování základů objevil P. Cvrček asi  
4 lokte pod zemí románský křížek a odeslal ho do Prahy. Vznik tohoto 
křížku je datován do 12. století a křížek je uložen.v Národním muzeu. 

 
Josef Sixta 

 

Okénko do DKSŠ 

 
Požehnané Vánoce a pokojný nový rok přejí žáci a zaměstnanci DKSŠ. 
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Vitráže v kolínském chrámu svatého Bartoloměje  

 

Co je vitráž? Slovo vitráž pochází z latiny: vitrum je sklo. Vitráž je obraz 
z barevných skel, někdy zčásti malovaných (například obličeje, detaily), 
spojených olověnými pásy. Vitráže byly známé už v antice, v 19. století 
nastal jejich rozvoj. První dílna v císařství rakouském na výrobu vitráží 
byla v Innsbrucku. Nejstarší české vitráže pocházejí z doby císaře Karla 
IV. V době husitských válek byla chrámová okna rozbíjena. 
Obrazoborecké hnutí (ikonoklasmus) poničilo množství klášterů, 
památek, soch, obrazů.  

Pokud jde o Urbanovy vitráže v kolínském Bartoloměji, návrhy Františka 
Urbana realizovala firma Kryšpín v Praze, která nejčastěji 
spolupracovala s Fr. Urbanem. Jen jedinou Urbanovou vitráž realizovala 
rakouská firma v Innsbrucku. 

František Urban 
Většina vitráží v chrámu sv. Bartoloměje je zhotovena podle návrhu Fr. 
Urbana. Pár řádků o jeho životě a tvorbě.  
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František Urban se narodil 15. 
července 1868 v Praze v Karlí-
ně. Jeho tvorba je velmi pestrá: 
nástěnné malby, divadelní 
opony, obrazy, knižní ilustrace, 
plakáty, diplomy a hlavně 
návrhy vitráží, obrazy a malby 
pro sakrální prostory. 

Spolupracoval se svou manžel-
kou Marií, která pro sakrální 
objekty doplňovala jeho vitrá-
že, nástěnné malby především 
stylizovanými květy.  

Urban dal světcům podobu 
v podstatě obyčejných lidí, 
individualizované tváře najed-
nou působí jako portréty, jejich 
výraz vyjadřuje vše, co tyto 
postavy právě prožívají. Také 
oblečení svatých je pečlivě 
vybráno podle jejich spole-

čenské vrstvy, svatí se nepohybují v nebeské sféře, nýbrž v prostotě 
v jaké prožili svůj zdejší život. Světci jsou přes všechnu svou pozemskou 
přirozenost stále ještě trochu idealizovaní. (Tereza Cachová, Vitráže Fr. 
Urbana).  

K. B. Mádl o Urbanově tvorbě napsal: „Co cítil a myslel, také provedl  
a tak vzniklo dílo které má radostnost…“  

Na Urbanových obrazech je důraz na hodnotu mateřství, rodiny. Rodinu 
tvoří matka, otec, děti. Obraz Mateřské štěstí – dítě – to je veliký dar, 
radost, dar nad zlato, to je bohatství.  

Fr. Urban zemřel 9. března 1919. Manželka Marie přežila svého manžela 
o 26 let. Manželé Urbanovi neměli žádné přímé potomky. Fr. Urban  
i manželka Marie jsou pohřbeni na Vyšehradském hřbitově.  
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Nejznámější místa Urbanových vitráží, obrazů, výmalby kostelů:  
 Chrám sv. Ludmily v Praze 
 Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (mimořádné, velmi 

rozsáhlé dílo se značným počtem obrazů) 
 Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně 
 Vlašský dvůr v Kutné Hoře  
 chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
 kostel Panny Marie v Gruntě u Kutné Hory 
 Kostel sv. Štěpána v Kouřim 
 Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie v malém městečku 

v Neustupově 
Autor textu: Josef Dušek 

Autor fotografií: Josef Čáslava 
Konzultace a spolupráce archivář: Jaroslav Pejša 

 
Zápis z 14. jednání farní pastorační rady Římskokato-
lické farnosti Kolín 
Volební období 2018–2023 
 
Název: 14. jednání farní pastorační rady 
Datum: 22. 11. 2021, 19:00 – 21:00 hod 
Místo: Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 25 
Přítomní: Ján Halama, Karolus Tefa, Karel Sova, Zdeněk Líbal ml., 
Zdeněk Líbal st., Filip Dvořák, Ivana Erbenová, Libuše Kubíčková, 
Kateřina Tesařová  
Omluvení: Jaroslaw Batóg, Tomáš Těmín 
Přizvaní hosté: Václav Plánka, Iveta Isabella Anderlová, Mgr. Petr Mach, 
Bc. Ivana Nováková 
Přílohy zápisu: 0 
 
Zahájení, úvod 
Předseda pastorační rady otec Ján Halama přivítal všechny přítomné 
členy. PR se sešla v počtu 9 členů. Přizváni byli ředitelka organizace 
Městské sociální a zdravotní služby Bc. Ivana Nováková a Mgr. Petr 
Mach, vedoucí OSVZ MÚ Kolín.  
Program jednání byl schválen bez připomínek. 
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BODY PROGRAMU 
1. Zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kolína 

– možnosti řešení některých sociálních problémů.  
Hosté Mgr. Petr Mach a Bc. Ivana Nováková představili základní 
možnosti poradenství nebo zprostředkování pomoci v sociální 
oblasti nejen pro seniory: řešení nedostatku financí, závislostí, 
péče o blízké, exekuce, obtížné životní situace.  
Tel. linka 721 952 438 
Dále byla představena organizace Městské sociální a zdravotní 
služby – terénní služby, půjčovna kompenzačních pomůcek atd.  
Diskutována byla témata Milostivé léto, noclehárna pro lidi bez 
domova, hospicová péče.  
Na faře jsou k dispozici materiály s podrobnými informacemi, 
v případě zájmu o pomoc se lidé mohou obrátit na linku pomoci 
721 952 438.  
 

2. Synodální cesta – představení pojmů, procesu, očekávaných 
výstupů, potřeba koordinátora/ů – Zdeněk Líbal ml.  

17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na 
biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy 
vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve.  
V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní 
skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat  
i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční 
v lednu 2022. 
Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat  
a k tomu, jak se lze zapojit, připravíme pro prosincové číslo 
časopisu Bartoloměj. Podrobnosti na webu cirkev.cz a apha.cz. 

 
3. Varhany – jak rozjet PR?  

V rámci projektu obnovy chrámu sv. Bartoloměje v programu 
IROP probíhá také rekonstrukce varhan. Realizační firma navrhla, 
abychom uvažovali o možnosti rozšíření projektu a realizaci 3-
manualových varhan, místo stávajících 2-manualových. P. farář 
Halama prověří na Arbiciskupství pražském, jestli je možné 
uvažovat o rozšíření projektu. Do konce roku 2021 by mělo 
padnout rozhodnutí, kolik manuálů budou varhany mít, zda 2 
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nebo 3. S tím souvisí částka, kterou bude třeba vybrat. Řeč je  
o částce 2-3 mil. Kč, které bude třeba získat na realizaci záměru. 
Je třeba oslovit veřejnost, malé dárce i firmy. Předpoklad je, že 
varhany jsou zejména pro Kolíňáky zajímavé a rezonující téma.  
Inspirace adopce píšťal, crowdfundingové projekty, organizace 
akcí, jejichž výtěžek půjde na tuto sbírku (výroba adventních 
věnců, vánoční koncert města Kolína atd.) Zdeněk Líbal ml.  
a Kateřina Tesařová připraví návrh webové stránky, nebo 
aplikace, která by tvořila základ oslovování dárců. Spojí se 
s diecézním organologem Štěpánem Svobodou, který má 
zkušenost se získáváním zdrojů na katedrální varhany. 
Uvažujeme o několika koncertech, které by mohly věc podpořit.  
 

4. Nový web farnosti 
Byl spuštěn nový web farnosti, v případě podnětů lze kontaktovat 
Z. Líbala ml. nebo K. Tesařovou.  

 
5.   Další témata a diskuze  

Nic dalšího nebylo diskutováno. 
 
Další termín PR byl stanoven na leden 2022. Místo a čas budou 
upřesněny.  
Přílohy zápisu: nejsou 
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR   
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR 
Dne: 30. 11. 2021 

 
Arcibiskup Jan Graubner a jeho 
vánoční pohled do betléma 
Vánoční pohled do betléma má kouzelnou atmosféru. I když se 
různá zobrazení v mnohém liší, jedno mají společné. 
 

Středem celé scenérie je vždy malé dítě. Všichni ostatní jsou méně 
důležití, nejen dospělí rodiče nebo vyparádění králové s bohatými dary, 
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i sami zpívající andělé. To malé dítě je ze všech nejchudší, nemá nic, jen 
plenky, a přece je důležitější než všichni. Každému se líbí ta tichá 
harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden z nás si ji spojuje s dětskou 
představou rodinné idylky. 

Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit 
v mnoha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. Promiňte laskavě, ale 
láskou nemyslím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost 
nebo podceňování sebe sama. Právě v betlémě vidím krásnou lásku 
tolika lidí, kteří nemyslí na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem, 
k němuž spěchají a s nímž se dělí o svůj majetek. Nehledají sebe, ale 
dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá na chudobu, 
ale dává z mála; neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá 
z radosti a pro radost. 

Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On 
přitahuje a probouzí touhu k následování, protože vyzařuje lásku.  
A láska napodobuje a připodobňuje se. Jen nespěchejte a sami najdete 
nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají malíři či sochaři 
často starší hlavičku, aby vyjádřili jeho věčnou moudrost a božskou moc, 
ale všechny údy má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího 
Boha, který se pro nás stal slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. 
Opustilo slávu nebe a vzalo na sebe náš osud. Přišlo nás vykoupit 
z otroctví hříchu a nabídnout nebeské dědictví. Bůh se stává člověkem, 
aby mě učinil bohem. Ne, nemohu dál. Naplňuje mě úžas. Musím mlčet. 
Ale to mlčení je tak šťastné! 

Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé 
slepí a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu 
nedokážeme milovat, protože to, co v našich očích nemá cenu, 
nevzbuzuje zalíbení, neprobouzí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost  
a cítíme se chudí, někdy nespokojení a ukřivdění, nebo se dokonce 
necháme sžírat závistí kvůli těm, kteří mají něco navíc. Cesta ke štěstí je 
však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se děkovat, mnoho 
děkovat. 
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Umět druhým naslouchat 

Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože 
dovedli být spokojení s tím, co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. 
Když se jiní chlubili a snad se snažili v ní probudit závist, smála se a říkala: 
„Jsem sice chudá, ale ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já 
se raduji s druhými z toho, co mají oni, a tak jsem bohatší o radost.“ 

Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou 
dělat v rodinách ti, kteří umí naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, 
neskáčou do řeči a nechají domluvit. Nepřipravují si svou odpověď, 
dokud druhý mluví. I když mají jiný názor, snaží se pochopit postoj 
druhého nebo v něm hledat aspoň zrnka pravdy. Ten druhý se pak cítí 
milovaný, a proto se neježí, snadněji se disponuje k naslouchání. 

Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená. 
Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který se dívá na druhé 
spatra, který si myslí, že ti druzí mu nesahají ani po kolena, si bude těžko 
druhých vážit. Zato pokorný pohled lásky umí hodnoty druhého objevit. 
Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni 
k obrazu Božímu, už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého, a ví, že jak 
se chová k druhým, tak se chová k Bohu. Úcta dělá naše vztahy 
ušlechtilými a vede nás k takovému ovládání, že nezraňujeme, 
neurážíme, nemluvíme o chybách jiných. 

Pořídit si domů betlém a najít zalíbení v pohledu na něj může být pro 
každou rodinu velkým přínosem, protože může inspirovat  
a přispět k jejímu zrání, až k proměně ve svatou rodinu, moderní svatou 
rodinu, která žije krásnými vztahy a zakouší přítomnost Ježíše uprostřed 
nás. Je pak světlem pro okolí a nadějí pro další generace. 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference 
 

Zdroj: cirkev.cz 
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Bohoslužby o Vánocích 2021 
 

31. 12. 2021 
pátek 

Sv. Silvestr 
Zakončení občanského roku 

8:00 
16:00 

Nejsv. Trojice, Kolín 
Sv. Bartoloměj, Kolín 

 

 
 

1. 1. 2022 
sobota  

 
 

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 

2. 1. 2022 
neděle 

2. neděle vánoční 
 

bohoslužby podle pravidelného 
nedělního pořádku 

6. 1. 2022 
čtvrtek  

 
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

8:00 
9:30 
18:00 

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

 

9. 1. 
2022 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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