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Slovo kněze 
Na hlubinu 

Když nás něco v životě zaujme, rádi danou oblast zájmu prohloubíme. 
Nechceme zůstat na povrchu. Vstoupit do hloubky je proces společný 
pro psychoanalýzu a také pro meditaci. Nemůžeme očekávat, že 
budeme odměněni novým pohledem, náhledem nebo poznáním, pokud 
bychom chtěli zůstat na povrchu a nevstoupili do hloubi.  

Vzpomínám si na svoji SOČ – středoškolskou odbornou činnost. Na 
gymnáziu jsme si měli vybrat téma, sehnat si materiály a napsat o tom 
práci. Vybral jsem si téma „Dějiny mojí obce“. Po ruce jsem měl oblastní 
archív, kde jsem našel docela rychle fascikl s několika desítkami stránek 
dějin své obce na základě pramenů. Byl jsem překvapen, co všechno 
jsem se dověděl, o čem nikdo v obci nemluvil a ani v publikacích se o tom 
nepsalo. Napsal jsem svých prvních 17 stránek „odborné práce“, a na 
chvíli jsem se cítil být v dané oblasti expertem. Věřím, že každý z nás 
udělal „objev“ v té či oné oblasti. 

Pokud nevstoupíte do hloubky v oblasti, která Vás zajímá, nikdy 
nepoznáte radost z dané aktivity. Je jedno, jestli se to týká sportu, umění, 
tance apod. Když vstoupíte do hloubky, můžete opravdu obejmout 
danou aktivitu, vtělit ji do svého života a udělat z ní součást svého já, 
součást své identity. 

Myslete na chvíli na to, jak se představujete jiným lidem. Většina lidí 
ve svých produktivních letech mluví o své profesi, o své kariéře. Je to 
pochopitelné, protože jde o oblast, ve které jste vstoupili do hloubky. Je 
to více než jen práce. Stala se podstatnou složkou vaši identity. 
V případě, že nemáte rádi svoji práci, představujete se třeba jinak. 
Srdcem vaši identity je třeba to, že jste rodič, trenér volejbalu, mentor, 
aktivní člen farního společenství nebo nějakého spolku apod. To, jak jste 
ochotni jít do hloubky, vás bude nejspíše definovat.  

Příběh z evangelia podle Lukáše (5,1–11) reflektuje tuhle skutečnost. 
Ježíš stojí u Galilejského moře, a protože se na něho tlačí zástup, požádá 
majitele loďky, aby mu dovolili nastoupit. Z té loďky učí zástup. Jeden 
z nich je Šimon Petr. A tady nastává důležitý moment. Rád používám 
výraz, že Ježíš je mistrem učících momentů. Nejdřív něco naznačí, 
použije obraz, nejčastěji však vystaví své učedníky jisté zkušenosti  
a potom je vede do hloubky a pomáhá jím pochopit, oč tady jde. 
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Všimněme si jeho logiky. Ježíš učí zástup. Velké množství lidu. Potom 
vidíme obrovský úlovek ryb. Ježíš vyučuje zástup a potom jde do 
hloubky – s malou skupinkou oslovených, povolaných. Když spustili sítě, 
zahrnuli takové množství ryb, až se jim sítě trhaly. Na to Ježíš říká: „Neboj 
se. Od nynějška budeš lovit lidi.“ Jinými slovy řekl, že jedinou cestou jak 
můžete konat službu, která bude přinášet ovoce, je jít na hlubinu. 
Nemůžete mít s někým blízký vztah, pokud nedáte sobě souhlas jít do 
hloubky, tzn. ponořit se na místa intimity a autentičnosti s někým 
blízkým. Blízké vztahy to prostě vyžadují. Jinak nejsou blízké. Jako 
zpěvák nebo básník neoslovíte své posluchače, pokud nejdříve nejdete 
do hloubky, kde můžete vnímat své emoce, myšlenky, ba i bolest,  
a potom to vše vynesete na povrch v podobě umění. Nikdy neuzdravíte 
svoji minulost, pokud nejste ochotný vstoupit do namáhavého procesu, 
v kterém se dotýkáte svých ran, které znepokojují vašeho ducha. 

Musím říct, že jsem v průběhu svého života potkal několik exemplářů 
věřících, kteří mluvili o uzdravení ran, ale velice šikovně se vyhýbali tomu, 
aby své rány někomu ukázali. Nemůžeš být učedníkem Ježíše, pokud 
nevstoupíš do hloubky ve vztahu s Bohem a Ježíšem Kristem. 

Vyhýbáme se hloubce, protože „jít do hloubky“ vyžaduje něco z nás, 
energii a také naší zranitelnost. „Odejdi ode mne, protože jsem člověk 
hříšný“, říká Petr. Vyžaduje si to otevřít se Bohu se vším našim hříchem  
a bolestí. Vyžaduje si to nejen pohlédnout na sebe upřímně a pravdivě, 
ale také to, že ukážeme Bohu také části svého života, které bychom 
raději hluboce ukryli. 

Být Ježíšovým učedníkem znamená odhalit před Bohem všechno  
a jít do toho celý. Je to nepohodlné? Je. Nahání to strach? Zajisté. Ale co 
říká Ježíš těm, které vzal s sebou na „hlubinnou“ expedici? „Neboj se!“ Je 
dobrý důvod, proč Ježíš začíná větu těmito slovy. 

Ježíš ví, jak náročná jeho mise je. Ví, jak náročné požadavky má 
opravdové učednictví – jsou období bez jakéhokoliv úspěchu, nebe je 
zatažené, lodě děravé a sítě roztrhané. Ale on také ví, že jít na hlubinu 
přinese bohatý úlovek pro Boha, velké vítězství pro Ježíše a jeho misi 
v tomto světě. 

Zástupy lidí, které poslouchaly Ježíše, byly hladové po dobré zvěsti, 
po poznání, po naději. Oni budou potřebovat pomoci, aby se naučili, jak 
se z posluchačů mají stát následovníky. Potřebují pomocníky, aby mohli 
jít do hloubky. 
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Není divu, že první symbol, který používali křesťané, byla ryba. 
Znamení ryby na prvních shromážděních věřících označovalo 
přítomnost učedníků, nejen seskupení fanoušků nebo zvědavců. Byli to 
ti, kteří riskovali svůj život, aby jiným pomohli poznat Ježíše. Byli 
odvážnými „lovci lidí“, byli těmi, kteří měli odvážné srdce nejen se vydat 
na cestu, ale také jít do hloubky. 

Až budete přistupovat k svatému přijímání, zvu vás, abyste šli 
s Ježíšem do hloubky, abyste ponořili sebe do těla a krve Spasitele světa, 
a řekli ano jeho volání k „hloubce“ svého vztahu k němu, řekli ano svému 
ponoření do vod tohoto světa, abyste zachránili tonoucí a ztracené. 
Parafrázujíc slova Churchilla: „Stačí málo, aby zachránilo mnohé.“ 

  
P. Ján Halama SVD, farář 

 

Slovník křesťanství 
 

Dnes si připomeneme pojmy vztahující se k Písmu svatému (Bibli). 
Příště se blíže zaměříme na evangelia. 
 
apokryfy – Z řec. apokryfos, „skrytý“, „vzdálený“. Židé tak nazývali 

posvátné svitky, které nesloužily k liturgickému použití, protože byly 
opotřebované; byly proto odloženy neboli „skryty“ na místě 
připojeném ke kultovní budově. Sv. Jeroným a sv. Augustin tak 
nazývají ty knihy SZ, které netvořily součást židovského kánonu, ale 
jen kánonu křesťanského. Souběžně s vymezováním biblického 
kánonu označoval tento výraz spisy, které do kánonu nepatřily, ale 
kterým se podle titulu, obsahu nebo autora, jehož napodobovaly, 
dostávalo posvátné úcty, rovnající se vážnosti kanonických knih. 
Apokryfy byly sepsány mezi 2. stol. př.Kr. – 6. stol. po Kr. 

Bible – /Písmo svaté/ z řec. biblia, „knihy“, „sbírka knih“. Soubor knih, 
které židovské a křesťanské náboženství považuje za zjevené Bohem. 
Slovo „bible“ se neobjevuje ve svatých knihách; ve 3. stol. ho začínají 
používat Origenes a Klement Alexandrijský. Bible je teologické  
a literární podstaty a skládá se ze 73ti spisů, rozdělených do dvou 
větších skupin: Starý zákon (SZ) má 46 knih a Nový zákon (NZ) má 27 
knih. Výraz Zákon znamená „smlouvu“. Z praktických důvodů jsou 
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knihy Bible rozčleněny do kapitol (zavedl ve 12. stol. anglický kardinál 
Stephan Langton) a veršů (zavedl v 16. stol. francouzský tiskař Robert 
Estienn). Víra přijímá Bibli jako jednotící skutečnost, ale z pohledu 
literární skladby, historického vzniku a teologického obsahu jde  
o různorodou sbírku knih. Knihy Bible, především SZ, prošly do dnešní 
podoby dlouhým procesem ústního podání a poté písemným 
předáváním. Tak se utvářely knihy, které nejdříve Židé a potom 
křesťané uznali za knihy „svaté“ (kanonické). Kanonické jsou ty knihy, 
které tradice vždy uznávala za vnuknuté Bohem; Bible je tedy 
považována za „slovo Boží“. Termín → protokanonický a → 
deuterokanonický, užívané pro jednotlivé knihy, vzešly od Sixta ze 
Sieny (16. stol.); ten knihy SZ rozlišil na ty, které byly všemi shodně 
uznávány, a na ty, o jejichž vnuknutém charakteru vznikla během 
staletí pochybnost. Židé se ustálili na kánonu knih, které považovali za 
svaté, na synodě v Jamně ke konci 1. století. Jde o kánon, který 
vylučuje právě knihy deuterokanonické. Pro katolíky byl však kánon 
SZ prakticky už stanoven dříve než židovský; převzali převážnou část 
knih obsažených v řecké verzi Septuaginty. Ustálení textů NZ bylo 
poměrně jednodušší a nejistoty se vztahují pouze na málo případů. 
Pokud se týká jazyka, byl SZ napsán téměř celý hebrejsky, NZ byl 
napsán řecky, kromě Matoušova evangelia v aramejštině. 

Druhy biblických knih: naučné (mudroslovné): zabývají se 
především všedním každodenním životem a chováním, které Bůh 
očekává od člověka v prožívání malých i velkých životních problémů. 
Patří sem knihy: Přísloví, Job, Kazatel, Píseň písní, Kniha Moudrosti, 
Sirachovcova kniha a Kniha žalmů; prorocké: Knihy SZ, které jsou 
důležité pro pochopení dějin spásy. Je zvykem rozdělovat je na knihy 
velkých proroků (Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel Daniel) a knihy malých 
neboli 12ti proroků (Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, 
Habakuk, Sofoniáš, Zachariáš, Malachiáš, Naum, Ageus). 

Významy Písma svatého: smysl Písma svatého je jediný, ale má 
různé doplňující aspekty. Lze proto rozlišovat: pokud jde o duchovní 
význam, s ohledem na jednotu Božího plánu, nejen text Písma, ale  
i skutečnost a události, o nichž je zmínka, mohou mít: a) alegorický 
význam (lze dospět k hlubšímu pochopení událostí, jestliže se jim 
přizná jejich význam v Kristu; tak např. průchod Rudým mořem značí 
Kristovo vítězství a rovněž křest); b) morální význam (příhody, které 



6 

Písmo vypráví, nás mohou vést ke správnému jednání; byly napsány 
„pro naše napomenutí“); c) anagogický (eschatologický) význam 
(jisté skutečnosti a jisté události lze chápat v jejich věčném významu, 
který vede /řec. anagógé, „povznesení“/ do nebeské vlasti; tak 
pozemská církev je obrazem nebeského Jeruzaléma). Jedno 
středověké dvouverší výborně shrnuje tento čtverý výklad: „doslovný 
význam učí, co se stalo, obrazný význam, v co věřit, mravní, jak jednat, 
a anagogický, kam směřovat“. Naprostá shoda těchto čtyř významů 
zajišťuje živé četbě Písma v církvi celé jeho bohatství. 

bible chudých – Lat. biblia pauperum (tj. bible přístupná lidem „chudým 
v umění číst); obrázková bible pro negramotné: 1. náboženská 
příručka užívaná od 13. stol., původně v Německu. Byl to rukopis,  
v němž byly na 50ti obrazech znázorněny hlavní výjevy z NZ. K nim 
vpravo i vlevo byl připojen předobraz ze SZ a nahoře i dole byli 
zobrazeni proroci s textem proroctví vztahujícím se k příslušnému 
výjevu. Pod obrazem bylo vysvětlení ve verších; 2. nástěnné malby 
v kostele podávající seskupení výjevů z NZ a předobrazů i proroctví 
ze SZ. 

deuterokanonické knihy – Z řec. deuteros, „druhý“. Biblické spisy SZ,  
o jejichž inspiraci byly v některých dobách a v některých 
křesťanských společenstvích pochybnosti. Tyto knihy totiž nebyly 
vždy a všude součástí kánonu. Ve starší době byly přesně odlišovány 
od protokanonických knih. Dnešní protestanti jim říkají „apokryfy“  
a odlišují je od pseudepigrafů (tj. katolických apokryfů). Pravoslavní 
jim říkají „knihy nekanonické“. Patří sem: Tobiáš, Júdit, Kniha 
moudrosti, Eklesiastikus, Baruch s listem Jeremiášovým, obě knihy 
Makabejské. Dále jsou sem počítány: List k Židům, List sv. Jakuba,  
2. list sv. Petra, 2. a 3. list sv. Jana, List sv. Judy a Zjevení sv. Jana; Mk 
16,9–20; L 22,43–44; J 7,53–8,11. Důvodem pro zařazení 
deuterokanonických knih do kánonu Bible katolickou i pravoslavnou 
církví byla skutečnost, že deuterokanonické knihy byly součástí tzv. 
Septuaginty – tj. řeckého překladu Starého zákona, který používala 
prvotní církev. 

homologumena – Jiný název pro protokanonické knihy Bible. Tyto 
knihy přijala stará církev do novozákonního kánonu. Protikladem jsou 
antilegomena. 
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inspirace – Z lat. in-spirare, „vdechnout“. Na rozdíl od Božího zjevení 
daného prorokům nebo skrze ně předaného se tak nazývá 
charismatický Boží vliv na autory všech knih Bible, díky němuž (aniž 
by přitom tito spisovatelé přestali být literárními původci těchto knih) 
se Bůh stává ve zvláštním smyslu „původcem“ těchto spisů, takže ty 
jsou neomylným Božím slovem (2 Tm 3,16). Způsob, jak je Bůh 
původcem knih Bible, se nazývá aktivní inspirace; způsob, jakým 
zakouší lidský pisatel jeho zásah, se nazývá pasivní inspirace. 

Itala – Název nejstaršího latinského překladu Bible. Pro SZ spočívá na 
Septuagintě (2. století). Sv. Jeroným jej podrobil revizi v části 
novozákonní, kdežto SZ přeložil znovu z hebrejštiny. Jeho revize, 
známá pod názvem Vulgáta, zatlačila pak Italu úplně. 

kánon biblický – Z řec. kanón, v úzkém smyslu „rákos“, „tyč na měření“, 
„měřítko“; v širším významu „směrnice“, „předpis“. Tridentským 
koncilem (1546) sestavený seznam knih, které tvoří Bibli. Knihy Bible, 
jejichž příslušnost ke kánonu nebyla nikdy popírána, se nazývají 
protokanonické; byla-li jejich příslušnost někdy nebo někde 
zpochybněna, nazývají se deuterokanonické. Protestanti je nazývají 
„apokryfy“ (tímto slovem označují katolíci raně křesťanské spisy, 
které nepocházejí od apoštolů), protestanti zde mluví o pseu-
depigrafech. Koncil přijal knihy protokanonické i deuterokanonické. 

konkordance biblická – Z lat. concordō, „souhlasit“, „shodovat se“. 
Abecední slovník obsahující veškerá slova (osoby, místa, předměty, 
události, témata aj.) v určité jazykové verzi (překladu) Bible, v pořadí 
jednotlivých knih, kapitol a veršů biblického textu, seřazená v pořadí, 
jak v Bibli následují, s uvedením celé věty nebo verše, z něhož jsou 
vyňaty; obvykle je uvedeno, z jakého ekvivalentu originálních 
biblických jazyků (hebrejština a řečtina, v malé míře aramejština) jsou 
jednotlivé výrazy přeloženy. Umožňuje rychlé hledání v Bibli. První 
biblické konkordance se objevují ve 13. století. 

Písmo svaté – Často používaný název pro Bibli; soubor knih  Bible. 
protokanonické knihy – Z řec. prótos, „první“, a kanon, „norma“, 

„pravidlo“; protokanonikós, „shodný s normou“. Posvátné knihy Bible, 
které byly vždy a všemi křesťanskými společenstvími považovány za 
inspirované a zařazené do kánonu.  

pseudepigrafa – Z řec. pseu, „mylný“, „podvodný“; epigrafo, 
„přepisovat“. Knihy lživě nadepsané, tj. neprávem někomu jako 
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autorovi připisované. Vedle kanonických a apokryfních knih jsou 
třetím druhem náboženských spisů, obsahujícím domnělé zjevení. 
Jsou to knihy prvokřesťanského původu (heretické i pravověrné), od 
neznámých autorů, připisované ke zvýšení vážnosti, bez podvodného 
úmyslu, některé známé osobnosti náboženského izraelského 
starověku (Adam, Noe atd.). 

Septuaginta – /také: Alexandrijský překlad/ z lat. „sedmdesát“; odtud 
často označovaná římskou číslicí LXX nebo řeckým Οʹ. Nejstarší 
zachovalý překlad Starého zákona z původního jazyka (tj. 
hebrejštiny) do řečtiny, pořízený ve 3.–1.stol. př. n. l. v Alexandrii. Název 
má odtud, že na něm pracovalo 70 židovských učenců. Překlad byl 
určen Židům žijícím mimo Palestinu, kteří měli problémy rozumět 
tehdy již v běžném styku nepoužívanému hebrejskému jazyku. 
Překlady jednotlivých knih dosahují rozdílné kvality. Jako Septuaginta 
se též mohou označovat pouze druhotně vzniklé kánony vzniklé  
v diaspoře kolem 6.stol. př. n. l., které nebyly později uznány 
protestantskou církví, ale pouze katolickou. V židovství ztratila 
Septuaginta svůj význam po přijetí palestinského kánonu v Jamnii  
r. 92 n. l., když Židé postupně přestávali používat řečtinu v reakci na 
skutečnost, že Septuaginta byla sbírkou posvátných textů 
používaných křesťanskou církví. Septuaginta se stala také součástí 
prvního pokusu o jakési kritické vydání Starého zákona, když ji 
alexandrijský kněz Órigenés zařadil do své Hexaply – paralelního 
textu jemu dostupných biblických textů. Septuaginta doznala, přes 
svou snahu se chápat jako autoritativní a konečná, několika 
překladových revizí. V západní církvi se z jazykových důvodů prosadil 
nakonec (zřejmě až v 6. stol.) latinský překlad (Vulgata), avšak jeho 
autor, sv. Jeroným, nejprve porovnával Septuagintu s hebrejským 
textem; nakonec však přeložil většinu Vulgaty přímo z hebrejštiny 
(kromě některých knih dostupných jen v řečtině). 

Vulgáta – Z lat. vulgata, „rozšířená“, „lidová“. Latinský překlad Bible, 
připisovaný téměř celý sv. Jeronýmovi, který ho provedl v letech 383–
406 z pověření papeže Damase I. Byl oficiálním textem latinské církve 
až do reformy 2. vatikánského koncilu, který nařídil jeho revizi, 
uveřejněnou r. 1979 pod názvem Neovulgáta (= Nová Vulgáta). 

 
Jan Vosáhlo 
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„Svatý Bartoloměj – kolínský gotický 
skvost“ 

 
Po podzimním odmlčení opět několik informací o stavu našeho projektu.  
 
Stavba: na sklonku loňského roku byla za ještě vhodných klimatických 
podmínek provedena nová betonová konstrukce podlahy s odvětráva-
nou dutinou v Kokovské kapli. Došlo k upřesnění provedení osvětlení 
interiéru a nového ozvučení a byly zahájeny práce na elektrorozvodech 
silno i slaboproudu. Odsouhlaseno bylo provedení vybavení novým 
dřevěným nábytkem a jeho výroba byla zahájena. Proběhla demontáž 
obou zádveří, nyní je dokončováno jejich restaurování. Do dílny kováře 
byla odvezena část mříže Řeznické kaple a podle ní zhotoven vzorek pro 
výrobu mříží do zbývajících kaplí. Rakve z krypty pod presbyteriem byly 
vystěhovány a nyní probíhá jejich průzkum. 
 

 
Restaurované zádveří 
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Varhany: kontrolní den u varhanářů proběhl v září loňského roku, práce 
probíhají podle dohodnutého harmonogramu. V rámci stavebních prací 
na kůru (rozvody elektro) bylo zjištěno napadení prken podlahy 
červotočem. Nyní statik zpracovává posudek s návrhem potřebných 
úprav.    

 
Mobiliář: všechny předměty určené k restaurování v rámci projektu, 
které mohly být odvezeny, jsou již v dílnách restaurátorů. Ti postupně 
provádí průzkumy a zpracovávají záměry na restaurování. Proběhlo již 
několik kontrolních dnů, při kterých jsou navrhované postupy 
odsouhlasovány a dolaďovány. Při demontáži oltáře v Kokovské kapli 
byly v jeho spodní části nalezeny původní vitráže z oken. Po provedení 
průzkumu budeme hledat možnost jejich opravy a vhodné prezentace.   

 

 
Kontrolní den – restaurování soch           

Petr Čech st. 
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Tříkrálová koleda v Červených Pečkách 
                

 
 

Dne 8. – 9. 1. 2022 se v Červených Pečkách a blízkém okolí konala již 
počtrnácté Tříkrálová sbírka, která vynesla 15 098 Kč. Tuto tradici 
zavedly skautky z 9. oddílu, které spolupracují s Farní charitou Kolín. Ke 
skautům se přidávají i děti z naší farnosti s rodiči.  

Prohlížela jsem si fotky z minulých ročníků a všimla si, že z dětí, které 
dříve koledovaly, se nyní stávají vedoucí skupinek a nesou tradici koledy 
dál.  

I když se Tříkrálová sbírka vzhledem k epidemiologické situaci 
přesouvá do on-line prostoru, nic nenahradí malé koledníky zpívající 
svoji koledu a křídou značící domovy K+M+B. Máme u nás vyšlapané 
cestičky a vždycky se na začátku domlouváme s vedoucími, kam zajít  
a koho nezapomenout navštívit. Jak je milé slyšet: „Už jsme na vás 
čekali.“ A vidět ve tvářích úsměv a dojetí ze setkání s koledníky, kteří jsou 
často odměněni sladkostí či ovocem.  
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Pro mne je Tříkrálová sbírka srdeční záležitostí. Nejde jen o získání 
finančních prostředků na dobrou věc, ale právě o setkání, které je 
vzájemně obohacující.  Výzvou do příštího roku je zavítat i do míst, kde 
právě nemáme vyšlapanou cestičku. Náhodně jsme zazvonili u jednoho 
domu a otevřel nám starší pán. Poté, co děti odzpívaly svoji koledu, řekl: 
„Nejsem katolík, ale líbíte se mi.“ A štědře přispěl. Bohužel toto se nestává 
často. Je smutné, když děti zazvoní u domu, vidí, že jsou lidé doma  
a neotevřou. Proto raději koledujeme tam, kde víme, že na nás čekají. 

Ráda bych poděkovala dárcům za jejich štědrost a příspěvky, které 
podpoří projekty charity a také dětem, jejich dospělým doprovodům  
a organizátorům Tříkrálové sbírky hlavně za jejich čas a nadšení 
podpořit dobrou věc. 

L. Trpišovská 
                                                                                                                                                     

Kalendář akcí v březnu 2022 
 
2. březen (středa) – Popeleční středa, zahájení postní doby. 
6. březen (neděle) – Pobožnost Křížové cesty Na Vinici. Začátek v 14 hod. 
12. březen (sobota) – Postní duchovní obnova pro farnost. Povede ji otec 
Michael Slavík, biskupský vikář pro pastoraci. Začátek v 9:30 ve farním 
komunitním centru v Brandlově ul. 25. 
14. březen (pondělí) – mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže 
Františka. Celebruje Mons. Charles Balvo, apoštolský nuncius. Místo: 
Katedrála sv. Víta v Praze. Začátek v 17:00 hod. 
20. březen (neděle) – Termín odevzdání příspěvků do farního časopisu. 
27. březen (neděle) – Změna zimního času na letní, posuneme si čas  
o jednu hodinu napřed.  
2.–3. duben (sobota/neděle) – Příprava snoubenců na manželství, 
začátek v 9:30 ve farním komunitním centru.  
3. duben (neděle) – Termín vydání prosincového čísla farního časopisu. 
 
Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 
2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo 
doplníme. Minulé ročníky se vydařily i díky silné duchovní podpoře Vás 
farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli 
ve svých modlitbách. 
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Příběhy z historie veltrubské farnosti 
Veltrubská lokálie 

Revoluce v mocnářství 
Rok 1848 byl rokem revolucí a bouří v rakouském mocnářství i v celé 

Evropě. 12. června začalo i studentské povstání v Praze, ke kterému se 
přidala ozbrojená národní stráž a část chudiny. Měšťané měli zbraně 
také, ale k povstání se nepřidali. Hrabě Windichkretz proti nim poslal 
vojsko a proto vzbouřenci všude po Praze postavili barikády a vyslali 
posly na venkov s prosbou o pomoc. Sedlákům se ale bojovat nechtělo 
a pomoc z měst se do Prahy nedostala. Cesty vzbouřencům přehradilo 
vojsko, a pokud se nevzdali, byli postříleni. Stejný osud potkal  
i dobrovolníky z Kutné Hory a Kolína, kteří byli rozprášeni u Běchovic. 
V Praze vojsko proti vzbouřencům použilo děla, a ti byli bez šance na 
jakýkoliv úspěch. Za 5 dnů byl konec a vzbouření studenti se rozprchli 
z Prahy.  

Měšťané, i když se k povstání nepřipojili, museli odevzdat zbraně  
a někteří z nich byli i zatčeni, ale nic se jim nestalo a brzy byli propuštěni. 
V říjnu proběhlo i povstání ve Vídni, a i když bylo potlačeno, 2. prosince 
abdikoval císař Ferdinand I., který byl zároveň i českým králem pod 
jménem Ferdinand V. 26. prosince se ujal vlády František Josef I. Jediná 
událost z bouřlivého roku 1848, která se projevila i ve Veltrubech, byla 
oslava ku příležitosti jmenování nového císaře, nic jiného ve Veltrubech 
neproběhlo. 

Bouřlivý rok však přinesl jednu velkou změnu ve financování církve. 
Byly zrušeny desátky, ale ti, kdo je platili, museli složit částku odpovídající 
rozsahu používaného nemovitého majetku, museli se z platby desátku 
vykoupit. Tak vzniknul kapitál, ze kterého úroky nahrazovaly platbu 
desátků. Úroky měla k dispozici farnost, ve které tato benefice vznikla. 
Touto změnou se zhoršily podmínky pro financování církve a život 
drobných rolníků. Bylo vyhlášeno zrovnoprávnění katolického  
i nekatolického vyznání. Nekatolíci ani nečekali na prováděcí zákon, 
zvolili svoje představené a vyzvali členy svých církví, aby přestali 
komunikovat s katolickými duchovními. Pražská konzistoř podala 
stížnost, což donutilo ministra Schvarzenberga, aby dodatečně vydal 
prozatímní zákon. Tento zákon vešel v platnost 30. ledna 1849, umož-
ňoval vést matriku i nekatolickým církvím a pokud se jednalo o smíšený 
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sňatek, ohlášky se konaly v obou církvích. Kdo chtěl přestoupit 
k nekatolíkům, musel zajít se dvěma svědky ke svému knězi a ohlásit mu, 
že chce přestoupit, po čtyřech týdnech opět, a s potvrzením od svého 
kněze se přihlásil v církvi, do které přestupoval.  

Jak již bylo v té době zvykem přišla tuhá zima, že zamrzlo i Labe tak, 
že se dalo přejíždět povozy, ale již 26. ledna přišla velká obleva a k tomu 
3 dny hustě pršelo. Následovalo to, co následovat muselo, totiž další 
povodeň, a z Veltrub se během jedné noci stala ostrovní osada. Povodeň 
překvapila i neobyčejně velkého, žlutého farského kocoura, který v tu 
dobu byl zřejmě na lovu v lese. Kocour se sice dočasně zachránil tím, že 
vylezl na strom, ale objevili ho místní hajní, setřásli ho ze stromu, upekli 
a poobědvali. V říjnu v Kolíně propukla cholera, ale Veltruby příliš 
zasaženy nebyly. Vlivem neustálého zdražování se snižovala hodnota 
mincí což znamenalo, že na stejné množství zboží bylo potřeba více 
stříbrných mincí a postupně jich začal být nedostatek. Prostě řečeno, 
inflace je stejně stará jako peníze. Nedostatek stříbrných mincí začalo 
jako první řešit město Praha. Nechalo vyrobit 100 000 papírových 
cedulek v hodnotě 10 a 20 zlatých. Tento finanční počin začala 
napodobovat i ostatní města a dokonce i jednotliví boháči. Proto zemská 
vláda začala vydávat bankovky o hodnotě jeden a dva zlaté. Lidé, kteří 
potřebovali rozměnit na drobnější peníze tyto bankovky podle potřeby 
trhali na poloviny nebo na čtvrtiny. Aby tomu vláda zamezila, narychlo 
vydala šestikrejcarové a desetikrejcarové bankovky, ale i ty začali lidé 
rozměňovat jejich trháním, a ani desetníky a dvacetníky tomuto osudu 
neušly. Vláda roztrhané peníze stáhla z oběhu, vydala nové a zakázala 
přijímat jakoukoli platbu přetrženými penězi. 

Josef Sixta 

 
Vitráž Fr. Urbana na jižní stěně chrámové lodi, 
dvoudílné okno  
 
Sv. František z Prahy a sv. Anna 

Paula–Paola je městečko na západním pobřeží Calabrie – je to 
nejjižnější část Itálie, pověstná „italská bota“. Sv. František z Pauly, 1416–
1507 (zemřel v 91 letech), má hnědý františkánský hábit, na hlavě kapuci, 
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bílý vous, při těle drží berlu a oběma rukama na hrudi drží světlý ovál – 
ŠKAPULÍŘ – s nápisem CHARITAS (láska – křesťanská).  

František žil jako poustevník, později shromáždil kolem sebe řeholní 
rodinu zvanou MINIMI = Nejmenší (z bratří františkánů). Tito bratří se 
opírají o františkánské zásady chudoby. František byl proslulý léčitel, 
proto byl papežem poslán zachránit život francouzského krále Ludvíka 
XI., ale poskytl králi jen poslední pomazání (svátost nemocných). 
František zůstal na francouzském dvoře jako vlivná osobnost. Konal 
legendární divy. Svatořečen byl již 12 let po smrti v roce 1519.  

V pravé části okna je zobrazená sv. Anna, matka Panny Marie. Vitráž 
věnoval památce svých rodičů Ladislav Potůček v roce 1908. Požadoval 
aby světci měli “národní kroje a české obličeje“, což se odrazilo na lidové 
výšivce oděvu sv. Anny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na vitráži jsou zobrazena rodiště obou rodičů: vlevo rodiště otce 

Františka Přelouč, vpravo Jilemnice rodiště matky Anny Macháčkové. 
Rodiče František a Anna. Proto také na vitráži sv. František a sv. Anna.  
Oba rodiče zemřeli v Kolíně. Otec František působil na Reálném 
gymnáziu v Kolíně (proti kostelu Nejsvětější Trojice), vedl pamětní knihu 
města, byl členem několika kolínských spolků, pracoval v kolínském 
muzeu, stal se kustodem národopisných sbírek a muzejní knihovny.  

Autor textu: Josef Dušek  
Fotografie: Josef Čáslava 
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Prohlášení České biskupské  
konference k aktuální situaci na 
Ukrajině 
Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na 
Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. 
 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na 
Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. 

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní 
formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou 
modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní 
sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. 

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným 
a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. 
Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným 
uprchlíkům. 

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční 
středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu. 

  
Mons. Jan Graubner 

předseda České biskupské konference 
 

Zdroj: cirkev.cz 
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