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SLOVO KNĚZE 
Z čeho mám radost? 

Je několik věcí, které mě v poslední době těší. První věc se týká 
kontaktů s některými zařízeními pro seniory. Sešlo se to v době, když 
tady byl na pastorační praxi bohoslovec Václav Plánka. Vícero zařízení 
nás oslovilo téměř ve stejné době s žádostí, jestli by někdo nemohl dělat 
pro klienty těchto zařízení duchovní program. Vašek, jako bývalý 
zdravotník, měl k této práci osobní vztah a lehce navázal kontakty jak 
s personálem, tak se seniory. V tuto chvíli navštěvujeme, víceméně 
pravidelně, seniory na pěti místech v Kolíně. Vím, je to kapka v moři, ale 
před dvěma lety ani ta nebyla. V návštěvách teď pokračuje zejména 
otec Karol, protože v tomto školním roce nebudeme mít na praxi 
žádného bohoslovce.  

Potěšil mě zvýšený počet přihlášených dětí na náboženství a dětí na 
první svaté přijímání v minulém školním roce. Jaký je stav přihlášených 
dětí v tomto školním roce zatím nevím. Předpokládám, že do konce září 
už budou mít rodiče jasno. 

Účast našich mladých na Celostátním setkání mládeže v Hradci 
Králové a s tím trochu související založení scholy, která doprovází 
páteční večerní mše, je také radostí, o kterou se chci s Vámi podělit. 
Radost a dynamika je cítit z každé písně. 

Dnes už desítky mladých manželských párů, které prošly 
snoubeneckou přípravou v naší farnosti, jsou pro mě páry, které trochu 
znám, nejsou anonymní. Hlásí se obvykle, když se jim narodí dítě  
a většina z nich stojí o jeho křest. 

Otec Jaroslav začal začátkem června pracovat na částečný úvazek 
v Kolínské nemocnici jako nemocniční kaplan. Pravidelná přítomnost 
kněze v nemocnici je, věřím, důkazem toho, že společnost začíná vnímat 
člověka integrálně v jeho tělesném, psychickém a také duchovním 
rozměru. 

Jsem vděčný za dobrou spolupráci farnosti s kulturními institucemi  
a také obcemi. Na mnoha místech, jak v Kolíně, tak v okolních vesnicích, 
je spolupráce s obcemi partnerská a dobrá. Díky spolupráci dokážeme 
dávat pomalu do pořádku kostely, obcím předáváme hřbitovy  
a postupně se vztahy vyjasňují. Přál bych si i více interakce, ale čas je 
bohužel neúprosný a limitující.  
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Těší mě zájem nepokřtěných dospělých osob o poznání křesťanské 
víry a o křest. Nevím, kde se berou, ale každým rokem mě někdo osloví 
s tím, že by se chtěl nechat pokřtít.  

Těch věcí, které mě povzbuzují, je mnohem více. Jsou to střípky, ale 
z nich se skládá celek. Jsem za to rád a Bohu vděčný, že nás, jako 
křesťany, staví do tohoto světa a posílá nás, abychom byli užiteční. Je to 
Boží misie, kterou si sám Bůh tvoří a nám všem dává možnost se do ní 
zapojit. Už i ta možnost je Božím darem. 
 

Ján Halama SVD, farář 
 

Mariánský sloup 
 

Mariánský sloup na kolínském náměstí obklopilo o prázdninách 
lešení. Probíhalo jeho čištění a konzervace.  

Mariánské sloupy v Evropě vznikaly od počátku 17. století. V Čechách 
byl nejstarší vztyčen na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1650. 
V následujících letech jich po českých zemích vyrostlo několik set (ne 
všechny se však dožily dnešních dnů). 

Vypadají různě. Vždy se ale jedná o více či méně zdobný sloup, na 
kterém stojí socha P. Marie. Ta má nejčastěji podobu tzv. Immakuláty – 
Panny Marie Neposkvrněného početí. V Kolíně je zpodobněna tak, jak ji 
viděl sv. Jan ve svém Zjevení – jako ženu oděnou sluncem, s měsícem 
pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. P. Maria zde stojí 
se sepjatýma rukama v modlitbě a její noha zašlapává hada (ďábla), 
obtáčejícího zem. Ostatně toto je její nejčastější zpodobnění na 
mariánských sloupech.  

Ty se zhusta stavěly na paměť nejrůznějších událostí, jako 
poděkování P. Marii za její mocnou přímluvu a ochranu. Často se 
budovaly po morových epidemiích a ty pak nazýváme morové. Nejinak 
tomu bylo i v Kolíně.  

Mariánský sloup na kolínském náměstí byl vztyčen v roce 1682 jako 
poděkování P. Marii za ochranu v době morové epidemie, která postihla 
město v letech 1679–1680. Původně se v jeho místech nacházela raně 
barokní socha sv. Václava, pravděpodobně ta, co donedávna stála na 
bráně fary a dnes se nachází v lapidáriu pod kolínskou radnicí. Po 
necelých sto letech, nejspíše v roce 1764, byly k sloupu připojeny sochy 
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čtyř světců – sv. Gotharda (který je někdy v literatuře zaměňován za sv. 
Vojtěcha), sv. Floriána, sv. Jan Evangelisty a sv. Pavla. Stalo se tak na 
poděkování za ochranu města v tzv. sedmileté válce (v rámci níž se 
nedaleko odehrála krvavá bitva, dnes známá jako bitva u Kolína). Na 
jejich podstavcích se nacházejí reliéfy, zpodobňující české patrony (na 
každém soklu po dvou) – sv. Víta a sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. 
Metoděje, sv. Cyrila a sv. Zikmunda, sv. Vojtěcha a sv. Jana 
Nepomuckého. Stáří těchto podstavců (a potažmo i uvedených reliéfů) 
není jasné, nejspíše budou mladší než zmíněné sochy, ale v polovině  
19. století v této podobě již existovaly. Původní balustráda mezi nimi byla 
nejspíše někdy po roce 1885 odstraněna a asi až v roce 1891 nahrazena 
novou. 

V roce 1690 založil kolínský měšťan Martin František Petzorides 
nadání, z jehož výtěžku se měla financovat pravidelná procesí od 
chrámu k mariánskému sloupu, a to vždy první sobotu v měsíci. Konala 
se až do roku 1811. Jen pro zajímavost, Petzorides patřil k nejváženějším 
(a také nejbohatším) místním občanům a na jeho náhrobku, jehož torzo 
se ještě před několika lety nacházelo u kostnice za chrámem sv. 
Bartoloměje, bylo napsáno (v překladu z latiny): „Zde leží, jenž byl 
studujícím a obráncem Prahy, obležené Švédy [v roce 1648 – poznámka 
J.P.], jeho císařské milosti výběrčím cla, tohoto královského města 
senátorem, Rodičky Boží zvláštním ctitelem, kostelů dobrodincem.“ 

Od počátku 70. let 19. století sloup čelil útokům místních „pokrokářů“  
a několikrát mu hrozilo odstranění. Nejvíce po roce 1918. Vše ustál. Sem 
tam se objevily i návrhy na jeho výraznější úpravu, třeba na jeho 
obklopení kašnou (tímto návrhem se například město prezentovalo 
v roce 1908 na Jubilejní výstavě pražské obchodní a živnostenské 
komory, ale myšlenka byla starší). 

Při opravě na počátku 40. let 20. století byly sejmuty sochy světců 
s tím, že budou pořízeny jejich kopie. Sochař a kameník Ferdinand Malina 
stačil vytvořit dvě, které byly osazeny na svá místa. O zhotovení zbylých 
dvou ztratilo město po roce 1948 zájem. Ani Malinovy kopie příliš dlouho 
na svých místech nevydržely. V letech 1967–1970 proběhla další oprava 
(pod vedením sochaře Aloise Číhala), při které byl vlastní sloup s hlavicí  
a původní barokní sochou P. Marie nahrazen kopiemi. A při této 
příležitosti byly odstraněny (údajně jako nekvalitní) i dvě zmíněné sochy 
sochaře Maliny a umístěny k chrámu sv. Bartoloměje, před budovu 
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muzea (archeologickou expozici), kde stojí dodnes. Na osiřelých 
podstavcích spočinuly truhlíky s květinami. Přišla 90. léta 20. století  
a další oprava. Sochařem Josefem Pospíšilem byly vytvořeny nové 
kopie zmíněných čtyř soch světců a nahrazeny replikami byly i jejich 
podstavce. Mariánský sloup nabyl své původní podoby. Ovšem „barokní 
kámen“ zde již nenajdeme ani jeden. Jedná se v podstatě o novodobou 
kopii, o jejíž kvalitě se již roky vedou diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled na kolínské náměstí s mariánským sloupem na fotografii z doby krátce před rokem 1891. 
Foto SOkA Kolín  
 

Jaroslav Pejša 
 
 

OKÉNKO DO DKSŠ 
 
Cena pro osobnost církevního školství 

 
Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner ocenil pětici osobností za 

jejich dlouholetou službu v oblasti církevního školství. Stalo se tak během 
bohoslužby ke Dni církevního školství, která se na svátek sv. Ludmily, 
v pátek 16. září, konala ve svatovítské katedrále. Jednou z oceněných je 
také dlouholetá emeritní ředitelka DKSŠ Mgr. Libuše Kubíčková. 
Gratulujeme a přejeme mnoho Božího požehnání. 
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V katolické školce opět po čtyřech letech 

 
Do katolické školky v Kolíně jsem se dostala úplnou náhodou. Končila 

mi smlouva na Základní škole Lipanská, kde jsem učila hudební výchovu 
(v běžných třídách i ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy). 
Ve školce učila už pár let spolužačka ze střední, Aťka Darebná (dnes 
Langšádlová), a zrovna se uvolnilo jedno místo. Na specifika práce 
s předškolními dětmi jsem se chvíli rozpomínala z dob praxí, ale 
po pedagogickém působení na obou stupních základní školy mi 
předškolka přirostla k srdci nejvíce. 

Stále si myslím, že předškolní období je to období, kdy jsou děti ještě 
tak nějak „nezkažené“ společností, tvárné a my máme mnoho možností, 
jak je nejlépe rozvíjet a připravit na přechod na základní školu. Zároveň 
jsou v tomto věku velmi zranitelné, a necitlivé zacházení, nebo brzké 
začleňování dětí do kolektivu, může zanechat hluboké šrámy. Ano, 
socializace je, jak se poslední roky rádo všude píše, důležitá, ale 
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nemůžeme výchovu a vzdělávání upozadit ani u těch nejmenších. 
S laskavou důsledností se snažíme s dětmi dokončit vše, co se začne. 
Jsem rozhodně pro to, aby si děti co nejvíce hrály, aby samy objevovaly, 
zjišťovaly, zkoušely a zkoumaly, jak svět funguje, aby zažívaly úspěch, 
ale také se poučily z nezdaru – i neúspěch je velmi důležitý. 

Jediná věc, co mi na předškolním vzdělávání vadí, a se kterou jsem 
se vůbec nesmířila, je přijímání dětí mladších tří let. Jen těžko 
nahrazujeme těmto dětem na dobu, co jsou ve školce, jejich maminky. 
Stejně tak ani tříleté dítě nemusí být připraveno opustit matčinu náruč  
a zapojit se mezi ostatní děti. Proto jsem ráda, že v naší školce máme 
pouze třicet dětí, které jsou rozdělené podle věku do dvou tříd. Máme tak 
více prostoru se jim individuálně věnovat. 

Než jsem odešla na mateřskou, vystřídalo se u nás několik kolegyň, 
ale ta jediná (Aťka) zůstávala. Jely jsme spolu na „stejné vlně“. Shodly 
jsme se v podstatě na všem. Vždy jsme si vyšly vstříc. Pro děti  
a jejich rodiče jsme připravovaly indiánské, pirátské dny, Den maminek 
i Den tatínků, spoustu odpoledního tvoření s rodiči, které se často 
příjemně protáhlo do podvečerních hodin, vánoční besídky, přespávání 
ve školce pro předškoláky a týdenní školky v přírodě, kde si předškoláci 
vyzkoušeli (někteří poprvé) pět dní bez rodičů. Pravda, vedly jsem děti 
občas trochu punkově, bez strachu o ně, o nás, ale vždy jsme jim chtěly 
předat vše důležité. Pozitivní ohlasy rodičů a dětí, které nechtěly 
odcházet domů, byly naším hnacím motorem. „Obětovat“ školce většinu 
svého volného času jsme braly jako samozřejmost. Vždy jsme chtěly být 
v práci spokojené. A asi díky spolupráci s Aťkou jsem na předškolku 
nezanevřela a při návratu do školství jsem neváhala, a moc jsem se 
těšila, že navážu tam, kde jsem před lety skončila. 

Naštěstí pro mě, jsem se po čtyřech letech opět dostala zpět do 
katolické školky. Do míst, která jsem znala, mezi lidi, na které jsem se 
mohla spolehnout. Čekala tam na mě kolegyně, která stihla nastoupit 
ještě před mým odchodem (Věra Langšádlová). A mám pocit, že i když 
je mezi námi větší věkový rozdíl a máme možná i trochu jiný pohled na 
svět, tak se ale v přístupu k dětem shodneme. Shodneme se v tom, co 
dětem předávat, co vše je chceme naučit, v čem je podporovat  
a zdokonalovat, aby mohly být samostatné, spokojené a šťastné. 

 
        Bc. Lenka Dvorníková 

       učitelka mateřské školy při DKSŠ 
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Kvalifikační kurz v DKSŠ 
 

Od října 2022 bude v naší škole probíhat kvalifikační kurz Pracovník 
v sociálních službách pro veřejnost. Kurz je určen všem dospělým 
absolventům ZŠ či SŠ, kteří mají zájem zvýšit svoji kvalifikaci. Více info 
na: https://www.dkskolin.cz/pracovnik-v-socialnich-sluzbach/ 

 
 
Ze staré farní kroniky 
 

Letos si připomínáme 170. výročí založení první veřejné knihovny 
v Kolíně, která byla jednou z nejstarších veřejných obecních knihoven 
v Čechách. Byla zřízena P. Janem Svobodou, místním kaplanem  
a pozdějším kolínským děkanem ve zvonici u chrámu sv. Bartoloměje. 
Za datum jejího založení je považován rok 1852, ačkoli, jak vyplývá ze 
zápisu z farní kroniky, knihovna fungovala již o něco dříve. Takto o ní 
vzpomíná P. Svoboda: 

„Aby osadníci čtením užitečných kněh se vzdělávali a po hospodách 
netoulali, založil jsem 1851 na vlastní náklad knihovnu ve věži, kde dříve 
věžák kozy měl. Ta mě stála do roku 1869 557 fl. stř. 83 x. V neděli jsem 
knihy půjčoval. Místnost pro knihovnu ve zvonici byla na moji žádost od 
městské rady de dato 16. listopadu 1851 č. 2335 odevzdána, kterou nato 
pro knihovnu jsem upravil, 2. února 1852 posvětil a pod ochranu Matky 
Boží odevzdal.“ 

Další zápis z farní kroniky může sloužit jako doplnění či poznámka 
k úvodnímu článku minulého čísla tohoto časopisu, věnovanému 
kolínskému posvícení. Zápis je z roku 1853 a P. Jan Svoboda, v té době 
stále ještě jen kaplan v místní farnosti v něm uvádí: 

„Od doby josefínské se zde konala slavnost posvícení po sv. Havlu  
a v městě tu neděli po sv. Bartoloměji. Této neshodě aby se pro 
budoucnost odpomohlo, p. děkana jsem k tomu přiměl, by se slavnost 
posvěcení chrámu hned po sv. Bartoloměji opět slavila. Co se 1853 
započalo a je přiměřenější.“ 

Na vysvětlenou k trochu nejasné první větě předchozího odstavce – 
podle nařízení císaře Josefa II. z roku 1786 se posvícení muselo po celé 
zemi, tedy i v Kolíně, slavit jednotně, a to třetí říjnovou neděli po svátku 

https://www.dkskolin.cz/pracovnik-v-socialnich-sluzbach/
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sv. Havla, kdežto „světské“ slavení odvozené zřejmě od výročního trhu 
konaného na základě privilegia krále Jana Lucemburského zůstalo 
navázáno na svátek sv. Bartoloměje. Škoda, že P. Svoboda v kronice 
neuvádí, co ho vedlo k volbě právě dne 24. 8. jako data výročí posvěcení 
kolínského chrámu. Každopádně můžeme příští rok oslavit 170. výročí 
znovuzavedení slavení posvícení o první neděli po svátku sv. 
Bartoloměje. 

Martin Křídlo 
 

SLOVNÍK KŘESŤANSTVÍ 
 

Dnes budeme psát o Nejsvětější svátosti oltářní. Otázky týkající se 
svatého přijímání byly popsány v zahajovacím dílu Slovníku křesťanství 
(vyšel v září 2021). 
 
Boží Tělo – Obvyklý název pro Nejsvětější svátost oltářní pod způsobou 

chleba. Památka Božího Těla se koná sice na Zelený čtvrtek, ale pro 
smuteční ráz tohoto dne nevystupuje. A proto církev ustanovila zvláštní 
slavnou památku, a to ve čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice. Svátek 
byl zaveden snahou sv. Juliány z Cornillonu. Nový svátek ustanovil  
r. 1246 biskup z Lutychu. Papež však otálel prohlásit svátek pro celou 
církev; teprve zázrak v Bolseně ho k tomu r. 1264 přiměl. Od 15. stol. se 
po celé církvi rozšířil zvyk procesí Božího Těla; stalo se to i díky tomu, že 
papež Martin V. svátek obdařil zvláštními odpustky. Od té doby se tento 
zvyk s nadšením přijímá na celém Západě a průvody jsou provázeny 
velkou okázalostí. Při průvodu se nosívala posvěcená hostie (původně 
zahalená, později všem viditelná, uložená ve vzácné monstranci). U čtyř 
oltářů postavených mimo kostel se pořádá stacionární bohoslužba: do 
čtyř světových stran se při ní zpívají perikopy evangelia a modlí se 
prosebné modlitby za církevní i světské potřeby; po nich následuje 
závěrečné požehnání Nejsvětější svátostí. Zejména barokní doba 
učinila z průvodů o Božím těle děkovné triumfální průvody. 

eucharistické způsoby – Vlastnosti chleba a vína, které i po proměnění  
a následném přepodstatnění zůstávají nezměněny, zatímco jejich 
podstata se proměnila v tělo a krev Krista. 

Eucharistie – Z řec. eucharistein, „děkovat“; eu, „dobrý“; charis, „dar“, 
„milost“; díkůčinění. Svátost ustanovená Kristem při poslední 
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(velikonoční) večeři, když dal svým učedníkům chléb a víno proměněné 
v jeho tělo a krev jako památku na novou a věčnou smlouvu (Mt 26,26–
28; Mk 14,22–24; L 22,19–20). Tato svátost se nazývá „díkůčinění“ proto, 
že Kristus při poslední večeři při jejím ustanovení činil díky Bohu Otci  
a také proto, že touto obětí a svátostí se vzdává Bohu nejvyšší dík 
(neboť se obětuje a přijímá tělo a krev Kristova, v němž se Bohu Otci 
zalíbilo). Během doby byla tato svátost označována i názvem večeře 
Páně (1 K 11,19), lámání chleba (L 22,19–20; Sk 2,42.46), oběť, památka, 
mše,  Svátost oltářní. Církev oslavuje eucharistii jako výraz díků  
a chvály Otci, jako památku Kristovy oběti, jako přítomnost Krista v síle 
moci jeho Slova a jeho Ducha. Podstatnými znaky eucharistie jsou chléb 
z pšenice a víno z hroznů, ve kterých se posvěcením děje proměna 
v tělo a krev Krista. V posvěcených způsobách je Kristus přítomen 
pravým, skutečným a podstatným způsobem. Proto se tyto 
eucharistické způsoby uctívají adorací. Všichni křesťané se mají podílet 
na nedělním slavení eucharistie a pokud možno přistoupit k přijímání. 

hostie – Z lat. hostia, „oběť“, „obětní dar“. Původně znamená Ježíše 
Krista; pak také proměněný chléb, i chléb připravený k proměnění. 
Teprve když se připravoval chléb určený zvlášť pro oběť (asi od 4. stol. 
si jej věřící pekli sami), dával se mu název oblatio, „oplatka“. Nyní se 
používá název hostie. Od 8. stol. se v latinské církvi používá pouze 
nekvašený chléb z čisté pšeničné mouky, rozdělané přirozenou vodou; 
ve východních církvích se používá většinou chléb kvašený. V latinské 
církvi je ve formě tenké kulaté oplatky; větší oplatka je určena pro 
kněze  
a pro výstav v monstranci, menší oplatka (asi od 12. stol.; do té doby 
dostávali věřící úlomky z hostie kněze) je určena pro přijímání věřících. 
Hostie po konsekraci se nazývá „eucharistie“, Nejsvětější svátost oltářní, 
Tělo Kristovo. 

napomenutí eucharistické – Výzva těm, kdo přicházejí pro eucharistii, 
aby ji přijímali důstojně, často i varování před nehodným přijímáním. 
První náznak zjišťujeme už ve výzvě Didaché: „Kdo je svatý, ať přistoupí; 
kdo nikoli, ať činí pokání!“ Podobným způsobem zvou různé východní 
rity věřící k přijímání eucharistie s napomenutími: „Svaté svatým!“; 

partikule – Z lat. pars, „část“; řec. meris. Odlomená část hostie.  
a) důležitou součástí slavení eucharistie bylo původně lámání chleba, 
které dalo eucharistii dokonce jeden z názvů. Umožňuje, aby z jednoho 
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chleba jedli všichni (srov. 1 K 10,16n). Od středověku se na Západě pro 
přijímání věřících používají předem připravené malé hostie, které se  
i nadále nazývají partikulemi. Z praktických důvodů převzaly tento zvyk 
také východní církve, například ukrajinská. Podle předpisů musí být 
chleba pro eucharistii přesto připraven tak, aby jej kněz mohl rozlomit 
na více partikulí a podat alespoň několika věřícím. b) partikule se také 
nazývají malé odštěpky z konsekrované hostie, kterých se není možné 
nikdy zcela vyvarovat. Přestože se v běžném jazyce už nemůžou 
nazývat chlebem a nejspíš u nich proto nejde o eucharistickou 
přítomnost, zachází se s nimi přesto s úctou, aniž by při purifikaci  
a abluci bylo třeba propadat úzkostlivosti. 

Sanktissimum – Lat. „Nejsvětější“. V liturgii označení Nejsvětější svátosti 
oltářní (tj. proměněné hostie). 

Svátost oltářní – /Nejsvětější svátost oltářní/ Tělo a krev Kristova pod 
způsobami chleba a vína, jak se na oltáři obětuje, uchovává a uctívá, 
tedy oběť a svátost. V této svátosti je Kristus, Bůh a zároveň člověk, 
vpravdě, skutečně a podstatně přítomen pod způsobami chleba a vína. 
Přítomnost Kristova ve svátosti se uskutečňuje konsekračními slovy, 
která pronáší kněz nad chlebem a vínem jako Kristův zástupce z moci, 
dané mu kněžským svěcením. Látkou této svátosti je pšeničný chléb  
a hroznové víno, formou jsou slova, která pronesl Kristus při poslední 
večeři, kdy tuto svátost ustanovil. Celý Kristus (se svým tělem, krví, duší, 
božstvím) je podstatně přítomen pod každou způsobou, i pod tou 
nejmenší. Je zakázáno, a to i v případě naléhavé nutnosti, přepodstatnit 
jednu látku bez druhé nebo obě dvě bez mše svaté. Nikomu není 
dovoleno uchovávat u sebe Nejsvětější svátost nebo ji vzít s sebou na 
cesty, kromě případu, kdy naléhá pastorační nutnost a zachovávají se 
předpisy diecézního biskupa. Nejsvětější svátost se uchovává pouze 
v jednom svatostánku kostela nebo kaple. Svatostánek, v němž se 
Nejsvětější svátost uchovává, musí být neodstranitelný, zhotovený 
z pevného materiálu, a musí být označen věčným světlem. Křesťané 
mají mít Nejsvětější svátost v největší úctě, činně se účastnit slavení 
oběti mše svaté, velmi zbožně a často tuto svátost přijímat. Ten, kdo 
přijal Nejsvětější svátost, může ji týž den přijmout ještě jednou pouze 
při mši svaté, které se zúčastní (v nebezpečí smrti může přijmout znovu 
i bez mše svaté). 
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uchovávání eucharistie – V časech raného křesťanství dostávali věřící 
po nedělní bohoslužbě s sebou částky eucharistického chleba, aby 
z nich mohli jíst i o následných dnech. Tato praxe zůstala částečně 
zachována až do středověku. Zpočátku si bral něco z eucharistické 
způsoby do svého obydlí také kněz, aby měl eucharistii ustavičně 
připravenou pro umírající. Od 8. stol. se ujímá zvyk uchovávat eucharistii 
v nějakém bočním prostoru kostela jako zásobu pro přijímání 
nemocných. Co přebývalo, zkonzumoval po mši kněz, ministranti nebo 
děti (dodatečné přijímání) nebo se podle pravidel pro zkažené způsoby 
zničilo spálením nebo zakopáním. Snahou ovšem bylo, aby k tomuto 
postupu pokud možno nedocházelo. Za těchto okolností docházelo 
k uchovávání (repositio) Nejsvětější svátosti pouze na Zelený čtvrtek 
pro přijímání o Velkém pátku (od 7. stol.) a chápalo se jako zvláštní  
a významný moment (liturgie předposvěcených darů). – O tom, že se 
při příliš velkém množství konsekrovaného chleba přebytek prostě 
uchoval pro přijímání v následující mši, se poprvé píše kolem poloviny 
11. stol. v Jeruzalémě, kde tento postup zřejmě souvisel s mimořádnou 
situací poutnického provozu. Na Západě se tento zvyk uplatňuje zprvu 
jen v několika málo klášterech. Až kolem r. 1600 se tak pravděpodobně 
setkáváme s častějším uplatněním rozdílení dříve konsekrovaných  
a uchovaných hostií; může to být jednak důsledek rostoucí velikosti 
nádob k uchovávání eucharistie, jednak důsledek ustanovení Říma  
z r. 1614. Nakonec se tento postup stal pravidlem. Podle reformovaných 
předpisů se má na místě uchovávání eucharistie slavit aspoň dvakrát 
do měsíce eucharistie. Viz také heslo „svatostánek“ v části „Kostel-
vybavení“. 

večeře Páně – 1. Poslední večeře, kterou Pán Ježíš slavil se svými 
apoštoly ve čtvrtek (o velikonocích) předtím, než byl zajat a popraven 
na kříži; při ní ustanovil eucharistii, tj. oběť mše svaté a Nejsvětější 
svátost oltářní (Mt 26,26; Mk 14,22; 1 K 11,23n). – Obřad upomínající tuto 
večeři nazývají protestanti „večeře Páně“, katolíci „mše svatá“  
a pravoslavní „eucharistická liturgie“; 2. svátostné přijímání, tj. požívání 
těla a krve Kristovy v Nejsvětější svátosti. Přijímat mohou jen pokřtění, 
kteří jsou ve stavu milosti posvěcující a při dodržení eucharistického 
půstu. 
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viaticum – Lat. „to, co se vztahuje k cestě“, „zásobení na cestu“ /viatikum 
; zaopatření/ označuje podávání eucharistie umírajícímu, jako podpora 
na jeho cestě do věčného života (J 6,54). 

výstav Nejsvětější svátosti – Vystavení konsekrované hostie 
v monstranci nebo v ciboriu (pyxidě) za účelem časově delšího (ale  
i kratšího) klanění věřících. – Proměna chápání eucharistie a proměna 
lidové zbožnosti v období vrcholného středověku vedla v západní církvi 
k silnému požadavku moci se dívat na posvěcený eucharistický chléb 
na vlastní oči. Tak došlo kolem r. 1200 k ustavení pozdvihování (elevace) 
při mši a později také k nošení Nejsvětější svátosti při průvodu Božího 
Těla. Když se pak při následné mši nechávala monstrance dále stát na 
oltáři, vznikla (nejprve v severním Německu) „mše před vystavenou 
Nejsvětější svátostí“. Ta se velice brzy rozšířila i na další příležitosti, 
zejména na čtvrteční bohoslužby. Nejsvětější svátost se však rovněž 
vystavovala už před průvodem při chórových modlitbách a tato praxe 
se přenesla i na další svátky a nakonec se na mnoha místech zcela 
pravidelně začala provozovat při nešporách. Tak se posléze vyvinuly 
pobožnosti před vystavenou Nejsvětější svátostí (požehnání aj.). 
Velkého rozmachu se výstav dočkal za protireformace, protože se tím 
chtěla dosvědčovat víra v reálnou Kristovu přítomnost v eucharistii  
i mimo přijímání. Celý tento vývoj je omezen výlučně na latinskou církev. 
V kostele a kapli se doporučuje alespoň jeden slavnostní výstav za rok, 
doprovázený požehnáním. Vystavování hostie při mši, které církev 
kromě slavnosti Těla a krve Páně (Božího Těla) nikdy oficiálně 
neschválila, je proto třeba zásadně odmítnout. 

způsoba – Též lat. species, „vzhled“, „vzezření“; prvek. „Svatými prvky“ je  
Kristovo tělo a krev v podobě chleba a vína po proměňování. Přijímat 
pod obojí způsobou znamená přijímat chléb a víno. Od 14. stol. do  
2. vatikánského koncilu přijímali římští katolíci pouze pod jedinou 
způsobou chleba na rozdíl od věřících církví pravoslavných, 
anglikánských a evangelických, kteří přijímali pod obojí způsobou. 

 
Jan Vosáhlo 
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CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 
Svatováclavská kaple – druhý díl 
 
Soška Pražského Jezulátka 
Pod obrazem Narození Páně na oltářní 
menze je prosklená skříňka se soškou 
Pražského Jezulátka.  
 
Originál Pražského Jezulátka – Bambino di 
Praga – je v kostele Panny Marie Vítězné 
v Praze. Je to soška světové pověsti a úcty. 
Sošku kostelu darovala roku 1628 Polyxena 
z Lobkovic.  
 
Obraz sv. Jana Evangelisty – apoštola 
Na stěně vpravo je obraz sv. Jana 
Evangelisty. Autorem je kolínský malíř Jan 
Macháček. Že je zobrazen Jan Evangelista 
dokládají detaily zobrazení. Na pokrčeném kolenu má nepopsaný 
rozvinutý svitek, v pravé ruce drží pero na psaní – připravuje se psát. Na 
zemi už je část popsaného svitku.  
 

Podstatný znak apoštola Jana Evangelisty 
je OREL, který symbolizuje vysokou 
teologickou úroveň začátku Janova 
evangelia. Jen orel letí ve velkých výškách. 
Na levé části obrazu je zobra-zen ostrov 
Patmos, na kterém apoštol Jan dokončil 
svůj život. A že jde o oblast staré řecké – 
římské kultury naznačuje v dálce chrám 
s řadou sloupů.  
 

 
 

Autor textu: Josef Dušek  
Fotografie: Josef Čáslava 
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Příběhy z historie veltrubské farnosti            

Stěhování veltrubské fary 
 

Do roku 1858 se téměř zaplnil místní hřbitov, a protože i zdi kolem 
byly ve špatném stavu, byla zbořena západní a severní zeď a hřbitov do 
těchto směrů rozšířen. Jižní a východní strany byly opraveny  
a provedena výměna hřbitovních vrat, ze sbírek byla opravena i kaplička 
sv. Jana a Nejsvětější Trojice, včetně přemalování obrazů. K sakristii  
u nového kostela byla postavena předsíňka, protože pode dveřmi 
sakristie do kostela „táhnul průvan, který způsoboval zdravotní 
problémy místnímu knězi“. Přírůstky zaznamenal i inventář kostela. 
Dcera místního učitele věnovala kostelu sošku sv. Jana Nepomuckého  
a sedlák František Frančík v závěti určil, aby až zemře, jeho žena nechala 
namalovat obraz jeho patrona (sv. Františka) a věnovala ho kostelu. Na 
druhý obraz se složili věřící z Veltrub a okolí, a ze záduší byla pořízena 
skříň na kůr. V následujícím roce proběhla oprava kapličky sv. Vojtěcha 
u Veltrub a Božích muk u Hradišťka. 

21. listopadu zemřel ve věku 83 let poděbradský děkan P. Tadeáš 
Veselý, který v obecné škole a potom na gymnáziu v Jíčíně učil P. Cvrčka 
náboženství. P. Cvrček byl proto požádán, aby se na jeho pohřbu ujal 
kázání. Pohřeb se konal 24. listopadu, a v tu dobu již silně mrzlo.  
P. Cvrček velmi prochladnul. Po návratu domů bylo všechno v pořádku, 
ale během noci měl silnou závrať a ráno nemohl pro bolest v zádech 
vstát z postele. Když se mu podařilo vstát, nedokázal se obléknout, takže 
mu „domácí“ museli pomoci. Cestou z fary do kostela bolel každý krok  
a napočítal jich 600. Uvědomil si, že nástává advent s ranními roráty, 
zpovídáním a potom vánoční svátky. Ve zpovědnici trpěl bolestí až mu 
tekly slzy a naříkal víc, než zpovídající se hříšníci. Těmito slovy vzpomínal 
na dobu, kdy měl kostel přes ulici: „Obroční má svůj byt ve dvoře, sládek 
v pivovaru, ovčák u ovčína, šafář u kravína, proč ne duchovní u kostela. 
Běda tomu, kdo měl ten zpozdilý nápad tak vzdáliti kostel od fary.  
Ó pekelná zlomyslnost, která takovou obtíž způsobila.“ Další problém byl 
v tom, že nový kostel vlastně stál na vodě, vlhnul a praskal. To již  
P. Cvrček považoval za trest od Boha za to, že více nebránil přemístění 
kostela a v kronice prosí své následníky, až nový kostel spadne, aby 
usilovali o jeho navrácení na původní místo.  
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Po smrti poděbradského děkana začal P. Cvrček pátrat, proč je 
benefice z Velkého Oseka odváděna do poděbradské farnosti, když 
veškerou duchovní správu, včetně výuky náboženství, provádí on. Od 
pamětníků zjistil, že kdysi v minulosti měl Velký Osek na starosti lokalista 
z Libice. Poslal c.k. okresnímu úřadu žádost o převedení výnosů z osecké 
benefice na veltrubskou farnost a zároveň žádal katolíky z Velkého 
Oseka, aby jeho žádost podpořili. Někteří mu však odpověděli, že je jim 
jedno, komu tyto výnosy připadnou, jiní tvrdili, že je lepší nic neměnit. 
Z okresního úřadu přišla odpověď, že v případě převedení výnosů 
z osecké benefice mu bude odebrán příspěvek na cestování do Velkého 
Oseka. Poté P. Cvrček požádal konsistoř v Praze, ale ani zde nenalezl 
podporu, a proto od své žádosti upustil. V roce 1859 se zvyšovalo 
pachtovné za zádušní pole a budovy. Jednak vypršely stávající smlouvy 
a protože od doby, kdy se smlouvy sjednávaly výrazně všechno zdražilo, 
povolil krajský úřad v Čáslavi jeho zvýšení. Pronajato bylo 15 jochů  
62 sáhů polí a pastvin (zhruba 8,7 hektarů) za 56 florinů 31 krejcarů ročně. 
 

Josef Sixta 
 
Krátké zprávy 
 
* Posvícenskou mši v chrámu sv. 
Bartoloměje v neděli 28. srpna celebroval 
P. Ludvík Málek SVD, misionář verbista  
v Mexiku. Posvícení zakončil osobním 
svatobartolomějským požehnáním věří-
cích, o které byl velký zájem. 
 
* Ve čtvrtek 8. září v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na nitranské Kalvárii při 
slavnostní mši svaté, kterou celebroval 
provinciál P. Pavol Kruták SVD, složil 
bohoslovec Lukáš Hanúsek doživotní 
sliby čistoty, chudoby a poslušnosti,  
a z rukou provinciála přijal misijní kříž. 
Lukášovým misijním určením je Čad. 
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* V rámci Dnů evropského dědictví byl v neděli 11. září od 14 do 17 hodin 
za účelem prohlídky veřejnosti otevřen kostel Nejsvětější Trojice. Od  
15 hodin se zde konala beseda s restaurátorkou Hanou Slavíkovou, která 
přítomným povyprávěla o postupech při restaurování východní kaple. 
Kostel sv. Víta se veřejnosti otevřel ve středu 14. září od 15 do 18 hodin. 
 
* V kostele Narození Panny Marie v Červených Pečkách byla v neděli  
11. září sloužena poutní mše svatá, při níž farníci vedle modliteb za místní 
společenství a celou farnost rovněž prosili za uzdravení paní baronky 
Karly Hrubé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pater Jan Nguyen SVD spolu s dalšími kněžími vedl 18. září poutní 
slavnost vietnamské kolínské katolické komunity v chrámu sv. 
Bartoloměje. Přijeli také zástupci komunit z Plzně, Prahy a dalších míst. 
Vietnamští katolíci mají pravidelnou mši v sobotu večer v kostele Nejsv. 
Trojice. Schází se na ní několik rodin z Kolína a okolí. Za patrona mají 
svatého Matouše, apoštola a evangelistu. Právě na jeho svátek mají 
vietnamští katolíci v Kolíně své “posvícení” a zvou na ně své rodáky  
z širokého okolí. 
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* Slavnost biřmování u sv. Bartoloměje v Kolíně proběhla 25. září 2022. 
Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, udělil svátost 
biřmování 12 osobám z kolínské a pečecké farnosti. Pozval je k tomu, aby 
jako apoštolové byli svědky Ježíše Krista v naší době. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Použité fotografie: www.facebook.com/farnostkolin 
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Kalendář akcí v říjnu 2022 
 
4. říjen (úterý) – Koncert Benátecké Scholy v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Gruntě. V programu zazní duchovní skladby v průřezu 
staletími. Slovem provází P. Marek Miškovský. 
 
16. říjen (neděle) – Termín odevzdání příspěvků do farního časopisu 
Bartoloměj. 
 
18. říjen (úterý) – Vikariátní konference kněží Kolínského vikariátu. Mše 
svatá začne v 9:30 u sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem bude Mons. 
Václav Malý, pomocný biskup pražský. 
 
22. říjen (sobota) – Jáhenské svěcení Lukáše Hanúska SVD v 10:00 
v kostele sv. Arnolda Janssena v Bratislavě. 
 
23. říjen (neděle) – Misijní neděle 
 
23. říjen (neděle) – Chrám sv. Bartoloměje v 18 hodin – Přehlídka 
orchestrů, koncert smyčcového orchestru ARCHI a hostů, pod záštitou 
starosty města Kolína Mgr. Michaela Kašpara. Koncert podpoří sbírku 
farnosti na rekonstrukci varhan. Zazní skladby: J. V. Stamice, E. Suchoně, 
B. Brittena, J. Myslivečka, A. Vivaldiho a další. 
 
30. říjen (neděle) – Termín vydání listopadového čísla farního časopisu 
Bartoloměj. 
 
10. prosinec (sobota) – Adventní duchovní obnova, povede ji otec David 
Peroutka, karmelitán. 
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