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Slovo kněze 
 

Duchovní služba a starost o materiální zabezpečení farnosti se u mě 
střídají v pravidelném cyklu. Je pravda, ještě se nestalo, abych nemohl 
spát kvůli statkům farnosti. Kvůli nedorozuměním už ale ano. Věřím, že 
to máte podobně. Nejistota ohledně budoucnosti vyvolává úzkost, stejně 
tak ale když něco nejde jak má ve vztazích. No a potom je tady také 
duchovní vztah – ten s Bohem a také s lidmi. 

Ještě nikdo nevymyslel univerzální způsob duchovního života,  
tj. stejný pro každého. Sv. František Saleský říkal, že jinak bude vypadat 
duchovní život u mnicha, jinak u biskupa a ještě jinak u řezníka nebo 
řemeslníka. Saleský dochází k poznání, že pro každého člověka je 
připravena vlastní cesta poznání Boha, potažmo jeho/její modlitby. 
Jedno je však jisté, život bez modlitby je jako život ryby bez vody. 
Můžeme mít období, kdy nám to nejde, ale v případě, že jsme přestali 
úplně, je to signál, že se máme vrátit zpátky. V duchovním životě 
nebudou každý den novinky, jako v televizních zprávách. Nebude to ani 
akční film, romantický už vůbec. Naše duše však potřebuje dýchat a to 
právě modlitbou.  

Sv. Otec Jan Pavel II. ve svém listu Novo milenio ineunte psal o tom, 
jak se máme znovu stát učedníky Ježíše Krista, jak vstoupit do jeho školy 
života a také modlitby. Navrhuje tam několik způsobů přístupu 
k modlitbě. Nakonec však píše, modlete se tak, jak umíte, ne tak, jak 
neumíte. A také dodává, že modlit se naučíme jen modlením. Je jisté, že 
modlit se o samotě je důležité, vejít do své komůrky a oslavovat Otce. 
Leckdy to však neumíme. Proto Duch Svatý přichází na pomoc naší 
slabosti a modlí se v nás. Tou pomocí je také společná modlitba, zvláště 
mše svatá. Kristus se ve mši svaté modlí k nebeskému Otci, za nás a také 
spolu s námi. Společné modlitby jsou pomocí naší slabosti. A také 
vyjádřením toho, že si navzájem neseme svá břemena. Jsme tady jeden 
pro druhého.  

Tvoříme jedno Kristovo tělo, tj. církev. Vyznávat jméno Kristovo 
znamená být jedno, alespoň v zásadních věcech. Sv. Augustin měl říct:  
„V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech 
lásku.“ Pomysleme na toho, kdo sedí vedle mě v kostelní lavici, nebo toho 
přede mnou. Co máme společného? Jak mohu nést v modlitbě jeho/její 
břemena a sdílet radosti, a jak on/ona nese moje břemena  
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a sdílí moje radosti. A mysleme také na to, že uprostřed nás je Ježíš 
Kristus a on nás všechny podpírá svým křížem, žehná nám, zve nás 
k sobě blíž a také nás posílá do světa hlásat evangelium a hledat 
ztracené ovce. 

P. Ján Halama SVD, farář 
 

Slovník křesťanství 
 

Dnes uvedeme pojmy vztahující se k andělům. 
 

anděl – Z řec. ánghelos, „posel“; lat. angelus. Duchová bytost, nacházející 
se svou povahou mezi člověkem a Bohem. Ve SZ se nemluví výslovně 
o stvoření andělů, ale vyplývá ze skutečnosti, že Bůh je stvořitel všech 
bytostí. Přítomnost pokušitele v podobě hada v pozemském ráji dává 
tušit pád andělů proměněných v démony. Andělé se starají o lidi, někdy 
však z Božího příkazu lidi trestají. V NZ jsou andělé představováni jako 
neviditelní duchové, kteří nemají tělesné potřeby. V katolické  
a v pravoslavné církvi jsou andělé uctíváni v rámci kultu svatých. 
Židovské členění andělů do čtyř skupin podle funkcí (andělé, 
archandělé, cherubové, serafové) křesťanství na základě Ef 1,21 a Ko 
1,16 rozšířilo o dalších pět skupin, které kolem roku 500 vřadil Dionýsius 
Areopagita do systému 9ti andělských kůrů sdružených do tří 
nebeských hierarchií (třikrát posvátné číslo tři): 
1) cherubové /cherubíni/ (v ikonografii jsou modří nebo zlatožlutí, mají 
knihu, na prsou Boží oko v trojúhelníku; se stejným počtem křídel jako 
serafové), serafové /serafíni/ (v ikonografii jsou červení, se svící; mají 
jen hlavu a 1–3 páry křídel; slouží u Božího trůnu), trůny (nesou trůn); 
tyto tři kůry hledí na Boha; 
2) panstva (mají na hlavě korunu, drží říšská jablka nebo žezla; mají  
1–3 páry křídel), knížata (chrání pozemské říše), mocnosti (jsou oblečeni 
ve zbroji, brnění); tyto tři kůry pečují o věci světa; 
3) síly (mají lilie nebo červené růže), – archandělé, andělé; tyto tři kůry 
plní zvláštní Boží příkazy. Prostředkující roli mezi člověkem a Bohem 
nechal Bůh jen andělům a archandělům. 

Ikonografie: raně křesťanské umění vyobrazení okřídlených andělů 
dlouho odmítalo, patrně proto, aby se předešlo záměně s eróty  
a bohyněmi vítězství na četných antických obrazech. Teprve od konce 
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4. stol. jsou andělé na obrazech obdařeni nimbem a křídly. V dílech  
z 9.–10.stol. se dokonce opět setkáváme s anděly bez křídel. Jsou to 
mládenci nebo muži, většinou neobyčejně vysoké postavy, čímž je 
zdůrazněna jejich důstojnost; oděni jsou v zářivě bílá roucha na 
znamení dokonalé čistoty; pravoslavná církev jim příležitostně obléká 
purpurový šat na znamení vznešenosti. Hlavu jim obepíná čelenka, 
v ruce někdy drží hůl posla. V době středověku je jejich vybavení 
obohaceno o další předměty (stonek lilie na výjevech Zvěstování Panně 
Marii; palmové ratolesti jako znamení vítězství; hudební nástroje  
a kadidelnice ke chvalořečení Hospodina; plamenné meče k potírání 
zla; nástroje utrpení jako poukaz na umučení Krista; polnice jako úvod 
Posledního soudu). Zatímco andělé v dílech z počátku středověku 
oplývají převážně vznešenou důstojností, v umění 13.–14. stol. se 
intenzivněji a vášnivěji zúčastňují dění (zejména na výjevech umučení  
a Posledního soudu). Stále častěji se objevují andělé odění v kněžský 
šat. Rozšiřuje se typ anděla v podobě dívky. S dívčím andělem se poté 
nezřídka setkáváme v raných dobách renesance, což zřejmě souvisí 
také s častějším vyobrazením andělů provozujících hudbu. Přibývá také 
andělů v podobě dětí, kteří se ojediněle vyskytují již od 12. stol., stejně 
jako okřídlených andělských hlaviček (zejména na svatých obrázcích). 
V době renesance nabývají zjevu antického eróta (tj. nahý okřídlený 
chlapec); v této dekorativní podobě se s nimi znovu setkáme především 
v době baroka. Michelangelo se okázale vrací k mužným andělům bez 
křídel a bez svatozáře. 19. stol. až po secesi více zdůrazňuje důstojnost 
andělů, zatímco umění 20. stol. spíše jejich neuchopitelnost a nezná-
zornitelnost. 

anděl strážný – Anděl, který je druhem a ochráncem člověka. Trvale 
pečuje o určitého člověka, tj. chrání ho před nebezpečím pro tělo  
a zvláště pro duši. Je podle obecného přesvědčení církve dán každému 
člověku (nebo alespoň pokřtěnému) při jeho narození. Svátek andělů 
strážných byl závazně zaveden r. 1670. 

angelofanie – Zjevování se andělů. 
angelolatrie – Uctívání a vzývání andělů. Tato úcta byla povolena 

koncilem nicejským (787) i tridentským (1545–1563). 
angelologie – Učení o andělech. Je součástí katolické věrouky. 
archandělé – Z řec. archangelos, „nejvyšší mezi anděly“; anděl vyšší 

třídy. v Judově listě se tak nazývá anděl Michael (posel Božího soudu; 
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bojuje s ďáblem, doprovází duše zemřelých k Bohu). Poráží ducha 
pýchy a ctižádostivosti a dědičný hřích. Je dnes strážcem Církve svaté.  
V církevní tradici je to pak Gabriel (posel Boží milosti; zvěstuje Panně 
Marii narození Ježíše, Zachariášovi narození sv. Jana Křtitele). Poráží 
mamon, ducha lakoty a hrabivosti (Mt 6,19–34; L 16,1–17); dále Rafael 
(posel Boží ochrany a uzdravení; provází Tobiáše, léčí jeho otce Tobita). 
Je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Rafael nám pomáhá 
rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je 
svěřena svátost Ducha svatého – biřmování. Tito tři jsou slaveni 
v katolické liturgii (29.9.) a v liturgii východních církví. – Někdy jsou 
uváděni i další archandělé: Uriel (posel Boží moudrosti, proroctví  
a ohně; sedí u prázdného Ježíšova hrobu; ten je jmenován v apokryfní 
4. knize Ezdrášově); připomínal se v martyrologiích již ve 4. století. 
Poráží ducha hněvu, nenávisti a netrpělivosti. Chrání všechna místa 
zjevení a obohacení milosti; Jehudiel (Boží chvála) poráží ducha závisti 
a žárlivosti; Sealtiel (modlitba k Bohu) poráží ducha nezřízenosti  
a nestřídmosti v jídle a v pití. Jako nositel milosti drží ve své ruce 
nádobu s květy, znamení slávy a života v Bohu; Barachiel (Boží 
požehnání) poráží ducha lenosti, náboženské povrchnosti a vlažnosti. 
Je přivoláván kněžským požehnáním. 

cherubíni – Ze starobabylónského karibu, „ten, který prosí, přimlouvá se“; 
později v hebr. kerubhim. Podle křesťanské tradice jsou to andělé, 
neviditelní vykonavatelé Boží vůle (Gn 3,23–24); po serafínech nejvyšší 
z devíti andělských kůrů. Podle Božího nařízení dal Mojžíš umístit dva ve 
zlatě tepané cherubíny na vzdálenější strany archy úmluvy, aby tam 
symbolizovali přítomnost neviditelného Jahveho. Jsou zobrazováni 
zpravidla s hlavou se čtyřmi tvářemi, se čtyřmi perutěmi. 

putto – (ital.) (množné číslo „putti“) Nahé děcko podobné andílkovi, ale 
obvykle bez křídel. Jeho typy vytvořila italská renesance, ale užíván byl 
zejména v období baroka. Putto je novověkou obdobou antických 
amoretů a érotů, protějškem středověkého andílka. U nás je 
v dekorativním sochařství, štuku a v malbě baroka a 19. století. 

seraf(ín) – Z hebr. Serafim, „planoucí“, ze saraph, „hořet“, „spalovat“. Duch 
patřící k nebeskému dvoru (Iz 6,2). Je jedním z devíti andělských kůrů 
(pojem používán od 6. stol.). 

 
 Jan Vosáhlo 
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Kalendář akcí v květnu 2022 
 
4. květen – Mše svatá s biskupem Václavem Malým u příležitosti 
slavení 30. výročí založení Dvouleté katolické střední a mateřské 
školy v Kolíně. Začátek je v 10:30 ve farním komunitním centru v ulici 
Brandlova. 
 
Májové pobožnosti – se budeme modlit vždy po mši svaté. Slavnostně 
pak budou zpívané májové pobožnosti v úterý večer v 18:30 a v neděli 
po mši svaté v 8:00 u Nejsv. Trojice.  

Příležitostně budou májové pobožnosti spojené se mši svatou u kapliček 
v Bohouňovicích a Bořeticích (obec Červené Pečky) v květnové soboty 
vždy v 18:30. Bohouňovice – 7. a 21. května, Bořetice – 14. a 28. května.  

29. květen – neděle – Termín vydání červnového čísla farního časopisu 
Bartoloměj. 
 
19. červen – První svaté přijímání dětí. Mše svatá v 10:00 u sv. 
Bartoloměje. 
 
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 brzy 
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. Přihlašování je na stránce farnosti 
www.farnostkolin.cz. 
 

Mariina legie 
Přijďte mezi nás 
 

Možná se poohlížíte po nějakém modlitebním společenství? Zveme 
vás. Možná pociťujete touhu konat něco pro Boží království? Přijďte  
a uvidíte. Máte lásku k Panně Marii? Proč troškařit, naše zasvěcení zní: 
"Tvůj (Tvá) jsem má Královno, má Matko a vše, co mám, je Tvé".  

www.farnostkolin.cz
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Bojíte se, že to nezvládnete? Žádný učený z nebe nespadl, dobrými 
legionáři se stáváme postupně, krok za krokem. Nemáte žádné talenty? 
No, tak tomu snad sami nevěříte. Nemáte čas? Pán dává čas těm, kteří 
se nechají povolat. Vy tomu říkáte povolání? Ano, po 3-6 měsících 
hostování, ti, kdo se pro to rozhodnou, skládají slib. Ostatní odcházejí. Co 
je to za divný název, takový militantní? Ano, čím to je, že Panna Maria si 
shromažďuje bojovníky do takových společenství jako Rytířstvo 
Neposkvrněné, Modrá armáda, Mariina legie. A tím to nekončí, dozvíte se 
více. A co to tedy vlastně je, ta Mariina legie? Stát se členem Mariiny legie 
znamená: 

a) účastnit se každý týden schůzky, která trvá asi 1,5 hodiny, 
základem je modlitba růžence, 
b) věnovat péči vlastnímu duchovnímu růstu, 
c) asi 2 hodiny týdně věnovat apoštolátu, tj. jakékoli činnosti 
odpovídající myšlence "co mohu vykonat pro to, aby byl Bůh ve světě 
více milován". 
 
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na setkávání Mariiny legie  

v kostele Nejsvětější Trojice každou středu v 8:50 hodin a každou sobotu 
v 17 hodin. 

Pavel Čambor, informace na tel.: 721 728 861 

 
Příběhy z historie veltrubské farnosti            

Veltrubská lokálie 
 

Rok 1851 začal mírnou zimou, ale v březnu přišla nemoc, kterou 
onemocnělo mnoho dětí ve Veltrubech i v Kolíně. Děti měly velké 
horečky a kašel a mnoho jich zemřelo. Tak se stalo, že při jednom 
z pohřbů P. Cvrček pohřbil čtyři děti současně. 31. března se jeden 
sedmiletý chlapec chtěl přesvědčit, jestli dokáže zapálit balík slámy. Vzal 
doma od kamen sirky, doběhl s nimi do sousedovic stodoly a provedl 
pokus na jednom balíku slámy. Pokus byl více než úspěšný. Shořelo  
5 domů a dvě stodoly, uhořela jedna kráva a tři jehňata. Bylo štěstí, že 
zrovna foukal jižní vítr a že se oheň rozšířil do pole. Když se chlapce ptali, 
proč to udělal, vysvětlil jim, že chtěl, aby se soused divil, že mu zmizel 
balík slámy.  
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11. května se ve veltrubské farnosti konala visitace, kterou prováděl 
farář ze Svojšic Josef Ballatý. Ráno v 7 hodin sloužil místní kněz tichou 
mši, v půl deváté se dostavila do školy školní mládež, která se poté 
v průvodu přesunula do kostela. V kostele již byl P. Ballatý, který 
kontroloval mešní nádoby, roucha, i vybavení kostela. Po příchodu 
mládeže následovaly modlitby a zpěvy. Potom byla mládež zkoušena ze 
znalostí nábožensví. Dopoledne ukončila slavnostní mše svatá. Po obědě 
se žáci dostavili do školy, kde byli přezkoušeni ze školních předmětů  
a vše bylo zakončeno večerní májovou pobožností. 

V srpnu se konala vizita v Kolíně, která byla spojena s biřmováním. 
Kázání při pontifikální mši pronesl P. Cvrček, ale později si postěžoval, že 
pražský arcibiskup před jeho kázáním opustil kostel a nedal tím dobrý 
příklad věřícím. 

Po náročných letech následovaly dva docela normální roky, normální 
počasí, přijatelná úroda a žádná větší katastrofa. 

8. dubna 1853 zemřela ve věku 46 let učitelka ze zdejší školy Marie 
Hemzalová. Do Veltrub se přistěhovala z Plaňan a vychovala tři syny  
a jednu dceru. Jeden její syn se stal knězem, jeden učitelem. Ze zápisu 
v kronice se dá vyčíst, že vztah učitelky a místního kněze byl 
pravděpodobně dobrý. Pohřeb se konal 11. dubna a paní učitelka byla 
uložena na zdejším hřbitově. Po Marii Hemzalové se učitelem ve 
Veltrubech stal její syn Vincenc Hemzala. 

24. dubna se nám oženil císař pán. Vzal si za ženu šestnáctiletou 
princeznu z Bavorska. Na jeho počest zasadili veltrubští u kostela  
2 hrušně a nazvali je Císařské stromky. Duchovní je pokropil svěcenou 
vodou a v následné promluvě všechny vyzval aby se modlili za císaře  
a starali se o stromky. U této slavnosti opět nemohla chybět hlučná 
hudba a rachot bubnů. Když 5. března 1855 císařovna Alžběta porodila 
svého prvního potomka, zasadil na jeho počest sám P. Cvrček dalších 16 
ovocných stromků kolem kostela, tentokát karlata a višně. Císařský 
potomek dostal jméno Sofia Friderika Dorothea Maria Josefa. 
Jednoduše řečeno narozená holčička dostala jméno po celé císařské 
rodině, pouze maminku vynechali. Zda císař ochutnal plody ze svých 
stromků není nikde uvedeno, zmíněn je pouze výlet Františka Josefa  
a jeho manželky Alžběty (po jejich svatbě) vlakem do Prahy, se 
zastávkou v Kolíně, ale sláva na kolínském nádraží trvala pouze několik 
minut, protože císař spěchal do Prahy. 

Josef Sixta 
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Zápis z 15. jednání farní pastorační  
rady Římskokatolické farnosti Kolín 
Volební období 2018 – 2023 
 
Zahájení, úvod 
Předseda pastorační rady otec Ján Halama přivítal všechny přítomné 
členy. PR se sešla v počtu 12 členů. Do navrženého programu byl doplněn 
bod Katolická škola, program jednání byl poté schválen bez připomínek. 
 

Název: 15. jednání farní pastorační rady 
Datum: 28. 3. 2022, 19:00 – 21:00 hod 
Přítomní: Ján Halama, Karolus Tefa, Jaroslaw Batóg, Karel Sova, 
Zdeněk Líbal ml., Zdeněk Líbal st., Filip Dvořák, Ivana Erbenová, Libuše 
Kubíčková, Tomáš Těmín, Michaela Prokopová, Kateřina Tesařová 
Omluvení: 0 
Přizvaní hosté: Václav Plánka 
Přílohy zápisu: 0 
 
BODY PROGRAMU 

1. Nominace zástupce Farní charity do farní rady 
Jako zástupce Farní charity byla do pastorační rady nominována 
Michaela Prokopová, která nominaci přijala. Michaela Prokopová 
nahradila v radě Lucii Růžkovou Rybárovou, která je na mateřské 
dovolené. Pastorační rada Římskokatolické farnosti Kolín je tedy 
kompletní. 
 

2. Synodální proces – krátká reflexe – Z. Líbal ml.  
Vznikla synodní skupina čítající cca 12 osob, skupina se sešla 
dvakrát nad tématem Slavení. Vzniklý zápis byl poslán na APHA, 
kde bude dále zpracován. 
Pracovní skupina diskutovala zejména téma slavení liturgie v naší 
farnosti a vznesla konkrétní připomínky, bylo by dobře na daná 
setkání navázat formou společenství, dalších diskuzí atd.  
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Otec Ján Halama poděkoval Zdeňku Líbalovi za koordinaci 
synody v naší farnosti.  
 

3. Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola v Kolíně 
Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola slaví letos 
výročí 30 let od založení, L. Kubíčková pozvala všechny na oslavy 
dne 4. 5. 2022. Zároveň informovala pastorační radu o svém 
odchodu z pozice ředitelky školy z důvodu odchodu do důchodu, 
jejím nástupcem byl zřizovatelem tj. Arcibiskupstvím Pražským 
jmenován Mgr. Jan Prachař. L. Kubíčková dále krátce shrnula 
historii školy, její proměny, současný provoz. Ján Halama paní 
ředitelce poděkoval za její činnost a poslání pro školu, farnost  
a zejména děti.  
 

4. Farní charita – aktuální výzvy 
O aktuálních programech Farní charity informovala nová členka 
PR Michaela Prokopová. Hovořila o centru Kohoutek a zejména 
o pomoci Ukrajině. Farní charita zřídila centrum materiální  
a potravinové pomoci pro uprchlíky v komunitním centru sv. 
Zdislavy na Zálabí, výdej pomoci probíhá 2 x týdně a využívá jej 
cca 70 rodin. Materiál, který chybí, je pravidelně aktualizován na 
sociálních sítích nebo webové stránce https://kolin.charita.cz/. 
Charitní práce stojí na lidech, dobrovolnících, poděkováno bylo  
i za spolupráci s katolickou školou. 
 

5. IROP sv. Bartoloměj – aktuality 
Zatím bylo proinvestováno cca 5 milionů Kč, v dubnu se naplno 
rozjíždí stavební práce, doplnění kabeláže pro osvětlení, 
zabezpečovací systém atd. Plán dokončení stavebních prací je 
prosinec 2022, restaurování varhan by mělo být dokončeno  
v r. 2023.  
Proběhla diskuse k vybavení presbytáře. Někteří členové farní 
rady stále nesouhlasí s procesem a výsledkem soutěže na nový 
oltář, mají připomínky k jeho provedení – stavebnímu, estetické-
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mu, praktičnosti vybavení prostoru. Interpretovali také nesouhlas 
některých farníků. 
Otec Ján opět vysvětlil, že se jednalo o dlouhý proces přípravy  
a změna v této etapě by znamenala nedělat nic a vrátit dotaci. 
Také zmínil, že výběru vítězného návrhu se zúčastnila řada 
odborníků z umělecké i liturgické oblasti a navíc vítězný návrh 
stále prochází úpravami dle připomínek. 
  

6. Účelové sbírky farnosti 
Pro rok 2022 plánujeme 3 účelové sbírky pro farnost:  
1x pro kostel Nejsvětější Trojice 
2x na varhany v chrámu sv. Bartoloměje – termíny 28. 8.  
a vánoční období. Zároveň chceme připravit „adopci píšťal“, tj. 
možnost přispět na obnovu varhan „koupí“ jednotlivých píšťal. 
 

7. Kalendář akcí farnosti  
4. 5. 2022  30 let Dvouleté katolické střední školy 
10. 6. 2022 Noc kostelů 
19. 6. 2022 První svaté přijímání s procesím na Boží tělo 
 

8. Další témata a diskuze  
Nic dalšího nebylo diskutováno. 

Další termín PR bude upřesněn.  
Přílohy zápisu: nejsou 
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR   
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR 
Dne: 4. 4. 2022 
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Vitráž – Panna Maria 

Návrh Klusáček Karel 
Jedná se o jediné okno tohoto 

autora v chrámu sv. Bartoloměje. 
Autor této vitráže se způsobem 
provedení přizpůsobil vitrážím  
Fr. Urbana. 

Středem vitráže je Panna 
Maria  s Ježíškem v náručí. Nad 
Pannou Marií se vznáší bílá 
holubice, která je symbolem 
Ducha svatého  a připomíná 
událost, kdy anděl Gabriel 
navštívil Pannu Marii v Nazaretu, 
kdy začíná příběh, který 
přesahuje všechny lidské 
možnosti. 

Ve spodní části vitráže jsou 
zobrazeny tři postavy. Vpravo 
jsou zobrazeni rodiče dárce Josef  
a Marie, vlevo velká postava  
s kopím a bílým praporem, to je 
děda dárce – Václav. Rodiče 
dárce jsou zobrazeni v modlitbě. 
Dole je ještě manželka dárce 
vitráže Anna. Identifikace osob je 
založena na textu nápisu.  

Bohatá je stylizovaná květino-
vá výzdoba na okrajích vitráže. 
Květy v barvě růžové a zlaté, listy 
akantu v barvě zelené (akant je 
bodlákovitá rostlina; stylizova-
nými akantovými listy byly 
zdobeny hlavice korintských 
sloupů v antickém Řecku). V dolní 
části vitráže je realisticky zobrazen sv. Bartoloměj.  
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Nápis v dolní části vitráže: 

K UCTĚNÍ PA       MÁTKY SVÉ UPŘÍMNÉ MANŽ         ELKY ANNY 

ROZ. KOPEČNÉ+  1905 A VE VDĚČNÉ VZPOMÍNCE    SVÝCH RODIČŮ 

JOZEFA+ 1865.     A MARIE ROZ. SÁDLOVÉ+1903.      DĚDA VÁCLAVA 

SÁDLO+ 1865.       VĚNOVAL JINDŘ.BATTISTA           L. P. 1909. 

K. L. Klusáček 

Okno věnoval Jindřich Battista na památku své manželky, rodičů  
a děda. 
Realizace – dílna Jan Kryšpín, Praha. 

 
Text: Josef Dušek   

Fotografie Josef Čáslava 
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Errata: 
V minulém čísle farního časopisu, v článku "Vitráž Fr. Urbana v jižní stěně 
chrámu – dvoudílné okno" bylo chybně uvedeno, že se sv. Emilie narodila v roce 
1979 namísto 1797. V článku byly další formální a gramatické chyby, které 
nejdou na vrub autora. Byly způsobeny nedostatečnou redakční prací.  

 
Redakce časopisu 

 
Slovo biskupů Čech, Moravy  
a Slezska k Neděli Dobrého 
pastýře 
Přinášíme slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k modlitbám 
za nová povolání a texty modliteb k Týdnu modliteb za 
povolání, který se bude konat od 2. - 8. května, před Nedělí 
Dobrého pastýře. 
 
Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, 

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již 
tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému 
kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se 
potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou 
tak důležitá pro život církve, Kristova těla. 

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky 
normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily 
těmi, kteří toužili prožít  a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova 
láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje 
muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě. 

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také 
vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, 
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kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě 
učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání 
přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto 
dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás 
potřebuje! 

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, 
v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra 
začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí 
Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám 
Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 
9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní 
modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, 
aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali 
mezi přímluvy. 

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří 
hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království. 

Všem vám žehnáme 

Vaši čeští a moravští biskupové 

Zdroj: cirkev.cz 

 
 
 
 
 
Bartoloměj – farní časopis. Vydává Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, Kolín.  
Redakční rada: Josef Dušek, P. Ján Halama, Katarína Jarošová, Václav Plánka, Tomáš Pavela, 
Tomáš Těmín. 
P. Ján Halama: tel.: 604 294 247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz  
• e-mail: farninoviny.kolin@gmail.com • web: www.farnostkolin.cz • FB: facebook.com/farnostkolin 
Číslo účtu farnosti: 3252369369/0800, variabilní symbol pro dárce: 1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 
6,38) případně v poznámce uvést: dar pro farnost (nebo jiný účel). 
Autor fotografie na titulni straně: Ján Halama 

mailto:farnost-kolin@volny.cz
mailto:farninoviny.kolin@gmail.com
http://www.farnostkolin.cz/

