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SLOVO KNĚZE 
Slovo kněze pro advent 

Advent znamená příchod. Mluvíme o dvojím příchodu Pána Ježíše na 
tento svět. Nejdříve o příchodu, který se očekává na konci věků a v druhé 
části adventu o příchodu, který už nastal historicky, když se Ježíš narodil 
z Marie Panny v Betlémě. 

Advent je také období přípravy na Vánoce, svátky narození Ježíše 
Krista, Božího Syna. Roráty za světel luceren, dobrá zpověď, střídmost 
v přijímání podnětů z venku a zesílení podnětů duchovních, to vše 
znamená adventní příprava. Naši předkové o adventu nekonali zábavy 
ani svatby. Příroda venku ztichla a člověk se zamýšlel, někdy i spolu 
s ostatními členy rodiny, nad spící přírodou a také nad konečností svého 
bytí. Advent navazuje na dušičkové období a vyvrcholí slavením půlnoční 
mše, jásotem nad světlem, které zazářilo v temnotách. Zapálíme 
betlémské světlo, rozsvítíme stromky, ovšem až po adventu. Ale to světlo 
už hoří v nás. 

Adventní příprava trvá čtyři týdny. Je dobré hned na začátku 
promyslet svůj vlastní plán, jak chceme prožít tento advent. Ono vlastně 
je ztišení potřebné hned teď, abych dokázal poznat, co doopravdy chci 
a co je jenom „nutkání“, když děláme věci, protože je děláme  
a nepřemýšlíme, jestli jsou užitečné, kolik času jim věnuji a co tak 
doopravdy chceme. Než se to hlubší z nás vyloupne, je potřeba protrpět 
neklid, zvítězit nad nutkáním hned něco dělat a naslouchat „hlasu 
volajícího na poušti“, také na poušti naších osudů, o které se nikdo moc 
nezajímá. Tak nebuďme vůči sobě macešští i my a věnujme své duši 
trochu času. A začněme, než začne advent. 

 
Ján Halama SVD, farář 

 

Historický exkurz místy nemístný 
 

Dnešní historický exkurz bude trochu zvláštní: husitský vojevůdce Jan 
Žižka. Proč o něm ale psát na stránkách katolického časopisu a proč 
zrovna ve vánočním čísle? 

V letošním roce se v kinech objevil český akční velkofilm, nesoucí jeho 
jméno. „Kvalitu“ filmu raději ponechme stranou (zablácený středověk 
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dnes holt jede). Několik záběrů se ale natáčelo i v chrámu sv. 
Bartoloměje v Kolíně. Možná bude pro někoho z Vás překvapením, že 
Žižka v našem chrámu nejspíše doopravdy byl. A to ne jako pustošitel, 
ale jako zbožný křesťan (alespoň on o tom byl přesvědčen). Stalo se tak 
o Vánocích roku 1421. 

Na počátku prosince toho roku dlel císař Zikmund v Jihlavě  
a shromažďoval zde vojsko proti českým rebelům. Žižka trávil počátek 
adventu v Praze, kterou opustil 8. prosince a vydal se na východ. 
Nedlouho poté, 12. či 13. prosince, vyjel z Jihlavy i Zikmund. Na 
severozápad... Bylo zřejmé, že se oba protivníci střetnou nejspíše někde 
u Kutné Hory. Žižka k Hoře dorazil dřív a pod Kaňkem rozbil vojenské 
ležení. Sousedící město nepředstavovalo problém, bylo tehdy (alespoň 
formálně) na straně husitů. Zanedlouho dorazil i Zikmund s jasnou vizí 
protivníka porazit, bohaté město obsadit a oslavit v něm vánoční svátky.  

Situace eskalovala 21. prosince. V Kutné Hoře došlo za pomoci 
Zikmundových věrných k převratu a ve stejnou dobu císařská vojska 
Žižku obklíčila. Tomu se však podařilo se svými oddíly následující noci 
z obklíčení uniknout a 22. či 23. prosince ustoupit do Kolína. V Kolíně pak 
Žižka strávil Vánoce. Můžeme tak s velkou mírou pravděpodobnosti 
předpokládat, že na Štědrý den, 24. prosince 1421, vedly jeho kroky 
do chrámu sv. Bartoloměje, aby se zde zúčastnil mše. Pravda, husitské. 

Žižka byl bezesporu zdatný a udatný bojovník, statečný a úspěšný, 
ale také tvrdý a krutý. Taková ovšem byla i doba, v které žil (jasně, to 
nemůže být omluva v žádné epoše). Zároveň byl hluboce věřící. Možná, 
že v jeho případě je na místě slůvko fanaticky (v dobrém i špatném slova 
smyslu). Jeho chápání víry bylo radikální (a vlastně i fundamentální). Ale 
to samo o sobě nemusí být ještě špatně. Byl přesvědčen, že vše co činí, 
činí ve jménu Boha. Ovšem ideje přerostly v násilí. Za Žižkou nacházíme 
tisíce mrtvých, kteří se mnohdy provinili jen tím, že s ním nesouhlasili.  
A také rozvrácené hospodářství, rozdělenou společnost. Není možná 
rozporuplnější osoby v naší historii. Pro někoho padouch, pro jiného 
hrdina. Pohled na něj se pohybuje mezi fascinací a zavržením. 

S Husem (a potažmo idejemi husitství) se katolická církev snaží 
srovnat. Mnohé myšlenky té doby bychom sice i dnes považovali za 
heretické, ale některé rezonují i v současné katolické církvi. Ale co se 
Žižkou? Jak naložit s ním? 

Jaroslav Pejša 
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Seriál: 120“ o liturgii 
(2) Vstupní zpěv 
 
Říká se, konec dobrý, všechno dobré. Ale když je začátek dobrý, pak 
může být dobrý i prostředek i konec. V úvodu bohoslužby se tedy vyplatí 
dobře zazpívat vstupní píseň. 
 
Slyšel jsem vyprávět, že když se jeden pan farář ptal varhaníka: „Tak co 
budeme dneska zpívat?“ dostal odpověď: „Co je Vám do toho? Já se 
taky nezajímám o to, co Vy dole budete říkat“. Jenže hudba a zpěv při 
mši svaté není nějakou nadstavbou, ale její důležitou součástí. Zpěv na 
začátku má navodit celou bohoslužbu a její zaměření podle liturgického 
svátku nebo doby. Vždyť hudba může rozeznít nejen náš hlas a rty, ale 
především naše nitro. Je tedy třeba, aby byl zpěv dobře zvolen.  
A konkrétní píseň je pro bohoslužbu tím vhodnější, čím úžeji se pojí  
s celkem liturgie. Jelikož ne každý má zcela vyvinutý cit pro hudbu  
i liturgii, musí zpěvy, které je možno při mši použít, schválit biskupská 
konference. 
 
Vstupní zpěv je také funkčním zpěvem, doprovází průvod kněze  
s ministranty. Když ve čtvrtém století církev po pronásledování získala 
svobodu, přestala se mše sloužit za zavřenými dveřmi v soukromých 
domech a začala se konat ve velkých bazilikách. To způsobilo, že se do 
ní dostaly také některé prvky z ceremoniálu antických císařů. Mimo jiné 
také slavnostní průvody s kadidlem a rozžatými svícemi. Průvod na 
začátku naší bohoslužby a slavnostní zpěv chce znázornit, že do svého 
shromáždění přichází jediný skutečný vládce světa Ježíš. 
 
Vstupní píseň má ještě jeden důležitý úkol. Pomocí jednoty hlasů vyjádřit 
jednotu srdcí celého shromáždění. Pokud je to jen trochu možné, je 
dobře, aby byl zvolen zpěv, k němuž se budou moci všichni přidat. A aby 
všichni, kdo to jen trochu umí, zpívali. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. 
 
P. Petr Soukal 
Zdroj: www.liturgie.cz/videa/a/120-o-liturgii 

 
Pro časopis Bartoloměj přepsal: Martin Prokop 
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„SVATÝ BARTOLOMĚJ – KOLÍNSKÝ 
GOTICKÝ SKVOST“ 
 
Po delším odmlčení opět několik informací o stavu našeho projektu.  
 
Stavba: většina prací je dokončena či dokončována. Vše by mělo být 
hotovo do konce letošního roku s výjimkou výroby a instalace mříže pod 
kůrem u hlavního vstupu. U té se doposud nedaří najít vhodné řešení, 
které by splňovalo požadavky provozní a výrobní s podmínkami 
památkové péče. Řešení se stále hledá a instalace mříže by měla být 
provedena do poloviny příštího roku.  
Samostatnou kapitolou je dořešení prostoru presbyteria. Zde je třeba 
provést statické zajištění klenby krypty, které umožní instalaci nového 
oltáře a ambonu. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace  
a vlastní realizace je plánována opět na příští rok. 
 

 
Restaurování kleneb na kůru. Zdroj: P. Čech 
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Varhany: zde práce probíhají nyní pouze v dílnách varhanářů pod 
dohledem organologa Arcibiskupství pražského. V chrámu sv. 
Bartoloměje budeme vidět výsledek až za rok touto dobou. 
 
Mobiliář: i zde práce probíhají převážně v dílnách restaurátorů. Většina 
prací je v současné době dokončována a k zpětné instalaci dojde 
v lednu a únoru příštího roku. Výjimkou jsou zastavení křížové cesty, 
která by měla být osazena ve 2. ½ prosince, aby mohli elektrikáři provést 
zapojení osvětlení. Na svátky vánoční bychom měli mít také zpět jesličky 
a to včetně nového pozadí. 
 

 
Kontrolní den – restaurování precios. Zdroj: P. Čech 

 
Pokračování?  
Přestože v současné době realizovaný projekt má v podtitulu 
„dokončení celkové obnovy“, potřeba dalších prací nekončí. Je třeba se 
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vrátit na vnější plášť zvonice a také na některá místa fasád kostela. 
Obnova těchto částí proběhla před více než 20-ti lety a ony se hlásí  
o revizi. V létě tohoto roku např. upadla část kamenné profilace z jižní 
věže, kámen o váze cca 0,5 kg! Stalo se v průběhu noci, takže se naštěstí 
v prostoru nikdo nepohyboval. To byl jeden z důvodů, proč se farnost 
rozhodla připravit pokračování oprav. V současné době je zpracováván 
projekt a další potřebné podklady tak, abychom zkusili stihnout podat 
opět žádost o dataci.  

Petr Čech st. 

 
Ze staré farní kroniky 
 

V minulém čísle jsme si mohli přečíst, jak v obecních volbách roku 
1892 v Kolíně slavně zvítězila „strana katolicko-konservativní“, a úryvek 
vybraný pro toto číslo na tento text svým způsobem naváže, aby i on 
ilustroval, že v dobách ne až tak dávno minulých, hráli kolínští katolíci roli 
velmi výraznou, a to nejen na místní úrovni. Připomeňme si, jak v roce 
1913 probíhal katolický sjezd v Kolíně: 

„Velký rozruch způsobil v Kolíně 7. – 8. září 1913 pořádaný VII. 
všeobecný sjezd českoslovanských katolíků ze zemí Koruny 
svatováclavské. Již den před slavností oděl se Kolín ve slavnostní háv.  
S domů soukromých i z budov veřejných splývaly hojné prapory. Čtyři 
velmi vkusně a bohatě ozdobené slavobrány zdobily hlavní ulice. Vlaky  
i vlastními povozy sjížděli se již v sobotu do našeho města vzácní hosté. 
Mezi prvními přibyli Jeho Excelence nejdůstojnější pan biskup 
královéhradecký dr. Josef Doubrava, kníže Ferdinand Zdenko 
z Lobkovic, biskup budějovický Msgr. Hůlka, opat Roubíček ze Želiva, 
premonstrát Žůrek z Nové Říše na Moravě, kanovníci Wünsch, Müller, 
prelát Tumpach, dr. Kašpar, Msgr. dr. Pícha, dr. Reyl, Karel hrabě Nostitz, 
hrabě Mensdorff – Pouilly, Václav princ Lobkovic, Vojtěch hrabě Thun, 
hrabě L. Sternberg, baron Hrubý z Gelenj, kněžna Pavla Lobkovicová, 
princezna Zdeňka Lobkovicová, hraběnka Růžena Nostitzová, 
Kolovratová, Dobrzenská aj. Z poslanců Kadlčák, dr. Hruban, nakladatel 
V. Kotrba aj. 

O 6. hodině večerní ohlašoval hlahol zvonů z mohutné věže 
děkanského chrámu, že nejdůstojnější arcipastýř Jeho Eminence 
kardinál Lev ze Skrbenských vjíždí do města. K uvítání jeho dostavily se 
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místní spolky, sbor drůžiček, mnoho duchovenstva. Automobil Jeho 
Eminence projel jejich řadami a když stanul před děkanstvím, oslovil 
děkan Sixta pana kardinála takto: „Vaše Eminenci! Po delší době, jež srdci 
Vašich věrných a svaté církvi cele oddaných dětí zdá se ještě delší, ráčí 
Vaše Eminence zavítati do královského města Kolína, aby ve stínu 
věkovitého chrámu našeho prodlela několik rychle prchajících hodin. 
Jako duchovní správce osady kolínské dovoluji si Vaši Eminenci na 
prahu starobylého děkanství co nejoddaněji uvítati a přáti Vaší Eminenci 
zde klidný pobyt, jenž by přelaskavé srdce Vaší Eminence naplnil 
nejkrasšími vzpomínkami!“ Poté uvítal pana kardinála stavitel Zdeněk 
Koudelka jménem místního sjezdového výboru. 

Uvnitř děkanství očekávali Jeho Eminenci zástupci úřadů a korporací 
s okresním hejtmanem Pourem v čele. Jménem města Kolína, 
zastupitelstva a rady městské uvítal arcipastýře dr. Radimský Ladislav 
těmito slovy: „Vaše Eminenci! Jako zástupce městské rady dovoluji si 
Vaši Eminenci nejsrdečněji a nejuctivěji uvítati jménem všeho 
obyvatelstva královského města Kolína. Račte přijati naše ujištění, že 
jmenovitě nyní v dobách přítomné těžké krise autonomie české s pocity 
nejhlubší oddanosti vítáme hlavu a representanta vlády duchovní 
našeho staroslavného království. Vaše Eminence může býti 
přesvědčena, že celé město vyslovuje mými ústy svou srdečnou radost, 
že dostalo se mu cti Vaší návštěvy.“ Pak byl pan kardinál ještě osloven 
paní Zdeňkou Richtrovou za katolické ženy kolínské. 

O půl osmé večer byl místními spolky sestaven čarokrásný 
pochodňový průvod lampionový. Za průvodu jásala Sokolská hudba 
Vlasákova, jež za svou odvahu hráti také katolíkům byla od kolínského 
Sokola tohoto titulu v nejbližší schůzi zbavena. Před děkanstvím 
uspořádáno dostaveníčko, při němž pěvecký sbor, řízený ředitelem 
Josefem Wintrem, zapěl krásné zpěvy. Jeho Eminence rozradostněna 
skvělou podívanou i uměleckými výkony hudebními a pěveckými velmi 
srdečně poděkovala. Večer bylo slavnostní představení v divadle  
„u Ptáčků“. Před hrou oslovil pana kardinála pan Jan Kaše, člen katolické 
mládeže, pak následoval živý obraz Vítězství kříže nad pohanstvím (edikt 
milánský 313 – 1913) a Jiráskova hra Otec za režie pana Jana Majora, 
kostelníka. 

Ačkoli odpůrci se činili, aby sjezd znemožnili, přece dopadl skvěle. 
Pohoda byla nádherná, letní. Nepřátelé byli ohromeni obrovským 
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účastenstvím katolického našeho lidu. Přišli z Čech, Moravy, Slezska, 
z Dolních i Horních Rakous. Před takovým množstvím couvla všechna 
zášť a zloba. Zdařilý byl druhý den sjezdu, neděle, ale překonán byl 
dnem třetím, pondělním odpolednem. Tou dobou zřel Kolín manifestační 
průvod českých katolíků. Průvod, jakých starobylé toto město asi 
málokdy bylo svědkem. O 2. hodině odpolední zahoukly za kostelem sv. 
Jana rány z hmoždířů. Rozhlaholily se zvony a zajásala hudba. 
Slavnostní průvod českých katolíků se dal na pochod ulicemi kolínskými. 
Prapory vlály nad vlnami zástupů. Na 10 000 lidí kráčelo v průvodě a jistě 
15 000 jich přihlíželo této vzácné podívané. Po pobožnosti vykonané  
u sochy Panny Marie na náměstí defilovalo množství kolem svých 
arcipastýřů. Slavnostní schůze konaly se v děkanském chrámu, jehož 
prostory byly přeplněny. V presbytáři usedli dva kardinálové, pražský  
a olomoucký dr. Bauer, biskupové hradecký, litoměřický, proboštové, 
opati, šlechta, zástupci města, úřadů aj. 

Současně měly schůze sekce spolková a školská v zámecké 
restauraci, dělnická v tělocvičně východního obvodu, sekce mládeže  
u Karla IV., terciářů v kostele kapucínů, charitativní v klášteře. 

Po oba sjezdové dny hostil děkan oba dva pány kardinály s průvodci. 
K slavnostnímu obědu po oba dny bylo pozváno po 45 hostech. Byly to 
chvíle krásné, ale děkan i kaplan si odechli, když slavnost měli za sebou. 
Sjezd byl zakončen hrou Lurdy opět v režii pana Majora.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členové VII. všeobecného sjezdu českoslovanských katolíků ze zemí Koruny svatováclavské. 
 

Martin Křídlo 
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SPOLČO 
Mládež se na podzim nenudila 

 
Sedím večer za stolem, a protože se mi nechce ani učit, ani jít spát, 

hledím z okna do temné noční oblohy a vzpomínám. Vzpomínám, že 
ještě před nedávnem byl podzim. A taky vzpomínám, kolik toho kolínská 
mládež za ten podzim stihla: kromě pravidelných pondělních a pátečních 
setkání ještě cyklovýlet, návštěva u verbistů v Bratislavě, koncert 
GODZONE v Praze… O posledních třech zmíněných akcích jsme vám níže 
napsali krátké články, abyste si sami mohli udělat představu. 
Celým textem se táhne ještě jedna linka, jejíž jméno je Lukáš Hanúsek. 
V Bratislavě jsme byli na jeho jáhenském svěcení, cyklovýlety s námi 
rozjel on a i na výjezdu za GODZONE má svůj významný podíl.  

Chtěl bych vás proto, milí čtenáři, poprosit o modlitbu: za Lukáše,  
i Vaška Plánku a všechny kněze, díky nimž naše spolčo žije takovou 
radostí. A taky za nás mladé, ať stále kráčíme jedinou pravou Cestou, 
Pravdou a Životem. 

 
Cesta tam a zase zpátky (akorát na kole) 
 

Cyklovýlety a spolčo patří k sobě minimálně od dob Barcia. Pro 
současnou generaci mladých tento zvyk obnovil Lukáš Hanúsek v roce 
2020, krátce před tím, než se skončila jeho roční bohoslovecká praxe 
v Kolíně. Organizační štafetu po něm převzal Lukáš Cvopa, který svolal 
loňskou cyklopouť do rodiště sv. Vojtěcha a o letošní vyjížďce začal 
mluvit už začátkem léta. 

Cyklovýlet konáme rok od roku později: první byl v půlce srpna, pak 
na konci září a tento rok jsme se sjeli až 1. října. Pokud by to tak mělo 
pokračovat i nadále, budeme za chvíli potřebovat kožichy, jako nosí 
Inuité. Koneckonců i letošní chladné a podmračené počasí se nám moc 
nevyvedlo. Doplatil na něj zřejmě i o. Karol, který nás měl doprovázet  
a sloužit mši svatou, ale bohužel onemocněl, takže nás podporoval jen 
na dálku. Situaci jsme se přizpůsobili a místo mše svaté jsme se 
v kostelech v Pňově, Velimi a Nové Vsi pomodlili po desátku růžence. 

Nakonec nás tedy jelo deset. I když jsme nakonec vinou zpoždění  
a horšícího se počasí museli trasu zkrátit, ujeli jsme více než 31 kilometrů.  
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Zdroj: Petr Čech 

 
Déšť nás díky Bohu zastihl až těsně před cílovou rovinkou. 

Podrobnější reportáž o průběhu výletu i s několika fotkami naleznete na 
webu https://spolcoonline.webnode.cz/cyklovylety/ 

Petr Čech 

 
Jáhenské svěcení Lukáše Hanúska aneb výlet do Bratislavy 
 

22. října se uskutečnilo jáhenské svěcení Lukáše Hanúska. Naše 
kapela Boží děcka (spolča Kolín) se vydala už den předem vlakem do 
Bratislavy, kde nás čekalo milé přivítání od našich slovenských bratrů, 
dobrá večeře a měkká postel. 

Následující den jsme se zúčastnili obřadu Lukášova jáhenského 
svěcení – dokonce jsme měli úžasnou příležitost zahrát i naše dvě 
oblíbené skladby (Bůh je tak blízko a Ješua), zazpívali jsme si i písničky 
od našich slovenských kolegů. Skvělý den pokračoval gratulacemi  

https://spolcoonline.webnode.cz/cyklovylety/
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a debatami v prostorách komunitního centra. Také jsme si zazpívali ještě 
pár úžasných písniček a následně jsme to rozjeli i s kamarády ze 
Slovenska a roztančili celý parket. 

Byla tam celou dobu naprosto Boží atmosféra! Domů jsme se vraceli 
vlakem tak unavení, že jsme skoro všichni usnuli. Byl to skvělý zážitek, 
děkuju za to! 

Anežka Čáslavová 

 
GODZONE 
 

V říjnu jsme se s mládeží vypravili do Prahy na turné GODZONE, které 
probíhá každoročně v šesti městech na Slovensku a v České republice. 
GODZONE je evangelizační projekt ze Slovenska, za kterým stojí mladí 
lidé, kterým Ježíš Kristus změnil život a touží po tom, aby ho poznal 
každý. Protože Bůh není mrtvý a toto úžasné radostné poselství 
evangelia se snaží šířit dále. 

Letošním mottem turné bylo, Nevzdávaj to. Pravděpodobně jsme 
v životě vzdali spoustu věcí, míváme různá předsevzetí, která nakonec 
nedodržíme, ALE víme o někom, kdo to s námi nikdy nevzdal a nikdy to 
s námi nevzdá! Nevzdáme to s naším životem a naší vírou, vždyť Bůh to 
s námi taky nikdy nevzdal! 

Každý si na turné najde to své – někoho zaujme velkolepá světelná 
show, někoho jiného nejvíce osloví krásné svědectví tancem, zajímavá 
scénka, hudba různých žánrů – od křesťanského rapu po pomalé 
hluboké chvály, životní svědectví lidí nebo společné modlitby. Mě osobně 
se nejvíce dotkly chválové písničky od mé oblíbené kapely ESPÉ, silné 
modlitby a hluboká svědectví lidí z celého Slovenka. Moc vám doporučuji 
najít si něco z GODZONE na YouTube nebo Spotify. 

Je to pro mě jedno z nejsilnějších setkání s živým Bohem, a pokud 
jste ještě nikdy na GODZONE nebyli, určitě to za to stojí, může vás to 
velmi ovlivnit a posunout ve víře zase o krok dál. 

 
Aduš Libichová 
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CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 
Svatováclavská kaple – třetí díl  
 

Socha sv. Terezie z Lisieux na oltářní 
mense 
Tato světice se dožila jen 24 let, zemřela 
1897. Je zobrazena s kyticí růží na hrudi. 
Růže v dějinách umění má více symbolů. 
Často doprovází Pannu Marii. Je 
atributem panen. Nejčastějším  
a základním symbolem růží je LÁSKA.  

Papež Jan Pavel II. sv. Terezii z Lisieux 
v roce 1997 – přesně sto let po jejím 
obchodu z tohoto světa – udělil titul 
UČITELKA CÍRKVE.  

Literátské bratrství 
V minulosti na začátku parléřovského 
chóru bývala hudební kruchta českých 
literátů, kteří se střídali ve zpěvu 

s literáty latinskými na západní kruchtě. (KRUCHTA = hudební o patro 
vyvýšená tribuna určená pro varhany, pěvecký sbor, hudebníky).  
 
Vitráž ve Svatováclavské kapli 
Návrh vitráže – Fr. Urban. Na vitráži jsou zobrazeni tři světci: vlevo sv. 
Jan Nepomucký, uprostřed sv. Prokop, vpravo sv. Alois Gonzaga. O sv. 
Aloisi Gonzagovi byl základní text publikován. O sv. Janu Nepomuckém 
a sv. Prokopovi bylo stručně psáno již dříve.  
V tomto čísle Bartoloměje jsou uvedeny texty aktuální k Urbanové 
vitráži. Tato vitráž si zaslouží více prostoru.  

Sv. Jan Nepomucký je zobrazen tradičně se svatozáří a s pěti hvězdami, 
v tiché modlitbě, v rukou drží křížek s Ukřižovaným. Nad postavou světce 
je zobrazena katedrála sv. Víta – místo posledního působení sv. Jana 
Nepomuckého.  
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Poznámka k dřívějším sporům historiků o kauzu zpovědního tajemství. 
Dnes novější historikové připouští možnost, že Jan Nepomucký zemřel 
i jako mučedník zpovědního tajemství.  

Jako poděkování našemu světci – mučedníkovi sv. Janu z Nepomuku 
uvádím poutní místo sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru 
nad Sázavou. Autorem je slavný architekt SANTINI. Toto poutní místo 
mimořádné umělecké hodnoty, dílo jako jedna z mála našich památek 
zapsané do světového kulturního dědictví UNESCO.  

Příště dokončení textu o Svatováclavské kapli.  

Autor textu: Josef Dušek  
Fotografie: Josef Čáslava 

 

Adopce na dálku 
 

I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, ve kterém 
prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe  
a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční 
školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. 
Víta na Zálabí, anebo je můžete poslat na účet farnosti s poznámkou 
„Adopce na dálku“. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro 
daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, 
zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme. 

 
 

Krátké zprávy 
 

* Kolínská farnost se rozhodla namísto pronájmu dřevěného betlému  
v životní velikosti pro jeho zakoupení s možností výběru konkrétních 
soch. Soubor činí celkem 22 soch. Společný příběh a společný zájem 
vždy hřeje více a proto byla vyhlášena veřejná sbírka. Některé sochy již 
zakoupily kolínské firmy a skupiny, jejichž jména se u betlému objeví. Ale 
stále ještě zbývá dost těch bezejmenných, které mohou nést např. jméno 
"obyvatelé Kolína". Pokud se chcete stát dárci a koupi kolínského 
betlému podpořit, můžete poslat peníze na číslo účtu 3252369369/0800 
a uvést variabilní symbol 12112120.  
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* K třicetiletému výročí existence Dvouleté katolické střední a mateřské 
školy v Kolína byla ve škole vyrobena a městu darována keramická 
křížová cesta. Instalace čtrnácti zastavení proběhla na parkánu  
u chrámu sv. Bartoloměje. 
 
* V listopadu byla po rekonstrukci dokončena východní kaple  
v klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Po komplexním restaurátorském 
počinu je nyní zřejmá a čitelná ornamentální výzdoba v beuronském 
stylu, který je typický nejen pro výmalbu, ale také architekturu oltáře. 
Restaurování nástěnných maleb a ornamentální výzdoby je dílem 
akademické malířky Hany Slavíkové, čištění a konzervaci oltáře provedl 
umělecký truhlář a restaurátor Pavel Hanč. 
 
* Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny, která od září probíhá každé 
pondělí v čase od 14 do 16 hodin v komunitním centru sv. Zdislavy na 
Zálabí (u kostela sv. Víta) bude ukončena. Poslední výdej pomoci se 
uskuteční v pondělí 19. prosince. Stávající pomoc je určena jak pro 
jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé 
finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou 
ochranou. Farní charitě Kolín se bohužel nepodařilo zajistit návazné 
financování projektu pro další období.  
 
* V sobotu 12. listopadu se konalo podzimní kolo Národní potravinové 
sbírky. Farní charita Kolín, která sbírku zajišťovala v Lidlu v Pražské ulici, 
pro potřebné od dárců získala 940 kg potravin a drogistického zboží. 
Zboží je určeno pro Centrum Kohoutek v Kutnohorské ulici, kde probíhá 
výdej pomoci pro rodiny s dětmi, samoživitele, lidi bez přístřeší a další 
potřebné. 
 
* Ve středu 9. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří ve Dvouleté 
katolické střední škole v Kolíně. Zájemci měli možnost nahlédnout do 
učeben školy a dozvědět se více o studiu. 
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Kalendář akcí v prosinci 2022 
 
29. listopad (úterý) – Zveme na cestopisnou prezentaci obrázků, hudby 
a vyprávění Jana Linharta pod názvem (De)maskovaná Kuba. Ve 
Farním komunitním centru od 19:15 (po mši). 
 
1. prosinec (čtvrtek) – 2. prosinec (pátek) – Adventní trhy v Dvouleté 
katolické střední škole budou ve čtvrtek 1. prosince od 13 do 17 hod  
a v pátek 2. prosince od 8 do 14 hod. 
 
3. prosinec (sobota) – Adventní mše v kostele sv. Václava v Jindicích. 
Začátek ve 14 hod. 
 
4. prosinec (neděle) – Charitativní koncert pro Hospic srdcem v kostele 
sv. Bartoloměje. Začátek je v 16 hod. Vystoupí čáslavsko-pražský 
mládežnický sbor. 
 
10. prosinec (sobota) – Adventní duchovní obnova, povede ji otec David 
Peroutka, karmelitán. 
 
11. prosinec (neděle) – Otevřená ulice u chrámu sv. Bartoloměje 
s adventním programem. Začátek je v 16 hod. 

11. prosinec 2022 (neděle) – Termín odevzdání příspěvků do farního 
časopisu Bartoloměj. 

14. prosinec (středa) – Česká mše vánoční od J. J. Ryby v chrámu sv. 
Bartoloměje v podání Kolínské filharmonie. Začátek je v 18 hod. 

25. prosinec (neděle) – Termín vydání prosincového čísla farního 
časopisu Bartoloměj. 
 
26. prosinec (pondělí) – Vánoční koncert města Kolína v chrámu sv. 
Bartoloměje. Začátek v 16 hod. 
 
13. leden 2023 (pátek) – zveme na Farní ples v Městském společenském 
domě v Kolíně (kulturák). Začátek je v 20:00. Hraje Cimbál Praha. Bližší 
informace již brzo na stránkách farnosti. 
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Přehled adventních koncertů v kostelech naší farnosti 
 

Kostel sv. Petra a Pavla Nebovidy – 27. 11. 2022 od 15 hod. – Adventní 
koncert – pořádá Klub Beseda a obec Nebovidy. 
 
Kostel sv. Jakuba Většího Ovčáry – 29. 11. 2022 od 17 hod. – Adventní 
koncert (Míla Hartman a dětský pěvecký sbor Ama Musica – vánoční 
písně Karla Gotta) – pořádá obec Ovčáry.  
 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Velký Osek – 4. 12. 2022 od 16 hod. 
– Benefiční n adventní koncert (dětské sbory Osecký skřivánek a The 
Outstanders z Nebovid) – 11. 12. 2022 od 16 hod. – Benefiční adventní 
koncert (pěvecký smíšený sbor Privatissima) – 17. 12. 2022 od 16 hod. – 
Benefiční adventní koncert (komorní akordeonový soubor z Kolína  
a Kutné Hory) – 18. 12. 2022 od 16 hod. – Benefiční adventní koncert 
(Qapela Jaroslava Palkosky – varhany, trubka, saxofon) – pořádají 
místní farníci a obec Velký Osek, dobrovolné vstupné bude použito na 
vitráž ve věži kostela. 
 
Kostel Narození Panny Marie Červené Pečky – 4. 12. 2022 od 16 hod. – 
Adventní koncert (manželé Radovi, Markéta Zemková) – pořádá 
Římskokatolická farnost Kolín a městys Červené Pečky. 
 
Kostel sv. Václava Dobřeň – 4. 12. 2022 od 15 hod. – Adventní koncert 
(žáci ZŠ Suchdol) – pořádají hasiči Dobřeň. 
 
Kostel sv. Bartoloměje Solopysky – 10. 12. 2022 od 15 hod. – Adventní 
koncert (žáci ZŠ Suchdol, varhany a houslové kvarteto ZUŠ Kolín) – 
pořádá Bartoloměj z. s. 
 
Kostel sv. Václava Ratboř – 10. 12 2022 od 15:30 hod. – Vánoční setkání  
u kostela, od 17:15 hod. – Vystoupení skautů v kostele sv. Václava – 
pořádá obec Ratboř, klub Ratbořáček, Slavoj Ratboř, SDH Ratboř  
a Modrá želva.  
 
Kostel sv. Markéty Suchdol – 17. 12. 2022 od 17 hod. – Adventní koncert 
(žáci ZŠ Suchdol) – pořádá ZŠ A MŠ Suchdol. 
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Adventní akce, které pořádá město Kolín 
 
27. 11. 2022 – Rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí v Kolíně 
(15:30 –18:00 hod.). 
 
4. 12. 2022 – Druhé adventní zastavení u vánočního stromu na Karlově 
náměstí v Kolíně (17 hod.). 
 
11. 12. 2022 – Třetí adventní zastavení u vánočního stromu na Karlově 
náměstí v Kolíně (17 hod.). 
 
18. 12. 2022 – Čtvrté adventní zastavení u vánočního stromu na Karlově 
náměstí v Kolíně (17 hod.). 
 
 
Mše sv. v Kolíně v adventním období r. 2022 
 

 
Kostel sv. 
Bartoloměje 

 
Kostel 
Nejsv. 
Trojice 

 
Kostel Nejsv.  
Trojice 

 

Pondělí 
 

8:00 11:30 
 

Úterý 6:15 roráty xxx 
 

18:30 Kostel 
sv. 
Bartoloměje 

Středa 
 

8:00 11:30 
 

Čtvrtek 6:15 roráty xxx 11:30 
 

Pátek 
 

8:00 18:00 
 

Sobota 
 

8:00 18:00 15:00 St. 
Kolín 

Nedělní bohoslužby dle pravidelného pořádku. 
V pondělí, středu a čtvrtek půlhodinová adorace a svátost smíření od 

11:00. 
Pořad bohoslužeb ve sváteční dny dle aktuálních ohlášek na 
nástěnkách nebo na webové stránce: www. farnostkolin.cz 
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Bohoslužby o Vánocích 2022 
 

 
 

24. 12. 
2022 

sobota  

 
Ranní adventní mše 
 
VIGILIE NAROZENÍ 

PÁNĚ 
 

6:30 
14:30 
16:00 
16:30 
16:30 
21:00 
22:00 
24:00 

Nejsv. Trojice, Kolín 
Velký Osek 
Sv. Bartoloměj, Kolín 
Veltruby 
Velim 
Pňov-Předhradí 
Červené Pečky 
Sv. Bartoloměj, Kolín 

 
 

25. 12. 
2022 

neděle 

 
 

SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

8:00 
8:00 
8:00 
9:30 
10:30 
11:00 
17:00 
18:00 

Sv. Bartoloměj, Kolín 
Velim 
Velký Osek 
Sv. Vít, Kolín-Zálabí 
Červené Pečky 
Veltruby 
Nová Ves 
Nejsv. Trojice, Kolín 

 

26. 12. 
2022 

pondělí 

 

SVÁTEK SVATÉHO 
ŠTĚPÁNA 

8:00 
9:30 
11:00 
11:00 
18:00 

Sv. Bartoloměj, Kolín 
Sv. Vít, Kolín-Zálabí 
Býchory 
Starý Kolín 
Nejsv. Trojice, Kolín 

31. 12. 
2022 

sobota 

Sv. Silvestr 
Zakončení 

občanského roku 

8:00 
16:00 

Nejsv. Trojice, Kolín 
Sv. Bartoloměj, Kolín 

 

 
 

1. 1. 2023 
neděle  

 
 

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 

6. 1. 
2022 

pátek  

SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

8:00 
9:30 
18:00 

Sv. Bartoloměj, Kolín 
Sv. Vít, Kolín - Zálabí 
Sv. Bartoloměj, Kolín 
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Betlém u chrámu sv. Bartoloměje už zůstane natrvalo  
 

V minulém roce jsme na zkoušku půjčili sochy do venkovního 
betlému z dílny Jiřího Halouzky z Jiříkova, tvořícího nedaleko od hory 
Praděd. Myšlenka se ujala a tak jsme ve spolupráci s městem oslovili 
firmy i jednotlivce, aby si vzali patronát nad tou kterou sochou a přispěli 
právě na konkrétní sochu. 

Máme radost z toho, že pro náš nový kolínský betlém se už našlo 
několik patronů, kteří si "adoptovali" některou ze soch. Zájem dárců, jak 
firem, tak jednotlivců, mile překvapil. Mezi dárce se řadí také město Kolín. 
Děkujeme za nasazení a nadšení starosty města Michaela Kašpara, 
místostarostky Ivety Mikšíkové a také zastupitelstvu města. Většina soch 
už má svého patrona. Jednu ze soch, je jím jeden z darovníků (ten, který 
nese Ježíškovi něco k jídlu), jsme rezervovali pro speciální skupinu, 
kolektivního dárce. Můžete se stát společně jeho patronem a zároveň  
i dárcem, který něco nese Ježíškovi. Tato figura z betléma bude mít na 
děkovné tabulce napsáno: "Darovali občané města Kolína". Děkujeme.  

Přispět můžete rychlou platbou prostřednictvím QR kódu 
anebo převodem na účet farnosti 3252369369/0800 s variabilním 
symbolem 12112120 (v. s. je odkazem na příběh narození Ježíše - 
evangelium podle Lukáše – Lk2,1-20). 

Ján Halama SVD, farář 
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Bohuslav Reynek 
Cestou v adventě 
 
Nad silnicí vrána kráká. 
Bratr mráz mi ruku svírá. 
Srdci připomněl skřek ptáka, 
že je dovršena míra. 
 
Pasekám už rudá křídla 
poklesla a došuměla. 
Ve vodě, jež čirá stydla, 
nezrcadlí se stád čela. 
 
Ohně v dušičkovém přítmí 
byly na hřbitovy sváty. 
Obrátily se v cest rytmy, 
sbíhají se na roráty. 
 
Z knihy křovin čte si straka. 
Vábí les, mlýn probouzí se. 
Betlém kyne na žebráka: 
jíním bílé kopce lysé. 
 
Domov čeká. Stromy holé, 
dvůr a věrná zeď se dívá. 
Čeká sláma ve stodole, 
vody džbán a chleba skýva. 
 
Uvítá nás dětská stěna. 
Vzpomínky ji oblehají. 
Pohled v pole zasněžená 
dveřmi v zadýchané stáji. 
 

Z knihy Bohuslava Reynka Zima jde do Betléma (Trinitas, 2001). 
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Zápis z 16. jednání farní pastorační rady Římskokatolické 
farnosti Kolín 
Volební období 2018 - 2023 

 
Název: 16. jednání farní pastorační rady 
Datum: 7. 11. 2022, 19:00 – 21:00 hod. 
Místo: Farní komunitní centrum, Brandlova ul. 25 
Přítomní: Ján Halama, Karolus Tefa, Jaroslaw Batóg, Zdeněk Líbal ml., 
Zdeněk Líbal st., Filip Dvořák, Libuše Kubíčková, Michaela Prokopová, 
Kateřina Tesařová  
Omluvení: Karel Sova, Ivana Erbenová, Tomáš Těmín 
Přizvaní hosté: Alena Pavelová, Martin Prokop 
Přílohy zápisu: 0 
 
Zahájení, úvod 
Předseda pastorační rady otec Ján Halama přivítal všechny přítomné 
členy. PR se sešla v počtu 9 členů. Program byl schválen bez připomínek. 
 
BODY PROGRAMU 

1. Kalendář akcí farnosti:  
 Kurz „Čtení Božího slova při liturgii“ se uskuteční dne 26. 11. 2022, 

kurz povede herečka Lucie Trmíková, cílem je vytvořit okruh 
lektorů, kteří se budou pravidelně střídat při čtení na mší svatých 

 Advent: roráty úterý a čtvrtek v 6.15 hod., úterní roráty jsou určeny 
pro děti 

 Adventní duchovní obnova dne 10. 12. 2022 ve farním komunitním 
centru 

 Vánoce (otevření kostela sv. Bartoloměje – 25. 12., 26. 12., 31. 12.,  
1. 1., 7. 1. a 8. 1. 2023 vždy v době 14.00 – 17.00 hod) 

 Vánoční koncert města Kolína – Cantores Cantant  
a hosté., 26. 12. v 16.00 hod. 

 Farní ples 13. 1. 2023 v Městském společenském domě v Kolíně – 
cílem je posílení společenství a propagace farnosti. Vystoupí 
kapela Cimbál Praha, folklórní předtančení, Spolčo mládeže si 
připraví Tříkrálový příběh. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč 
na místě.  
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2. Adopce píšťal – kampaň 
Farní rada byla seznámena s projektem na adopci píšťal / Daruj 
tón. Využita bude platforma Donio – neomezená charitativní 
sbírka, stanoven je systém odměn a poděkování těm, kteří 
přispějí. Přispět bude možno i do kasičky přímo v kostele nebo 
osobně na faře. Snahou je rozjet kampaň před Vánoci.  
 

3. IROP sv. Bartoloměj – aktuality 
Stavební práce by měly končit leden / únor 2023, poté se začne 
navážet restaurovaný mobiliář. Výjimkou je mříž pod kůrem, kde 
se hledá řešení kotvení a realizováno bude zhruba v červnu 2023. 
Také instalace oltáře a jí předcházející řešení statického zajištění 
krypty proběhne v první polovině roku 2023. 
Plánuje se vyhlášení poslední výzvy IROP na obnovu kulturních 
památek – zde se farnost bude ucházet o dotaci na západní stěnu 
chrámu včetně křížů a věží (exteriér), zvonice a venkovní části 
ochozu a restaurování dalších předmětů, odhad požadované 
dotace 50 mil. Kč.  

 
4. Zájem Řeckokatolické církve o používání kostela v Kolíně 

Otec Dmytro Romanovský navštívil naší farnost 
s řeckokatolickým ukrajinským knězem Ivanem Barbulakem, 
který požádal o možnost sloužit v Kolíně 2 x za měsíc 
řeckokatolickou bohoslužbu. Uvažujeme o kostele sv. Víta na 
Zálabí. Budeme řešit prostřednictvím Arcibiskupství pražského. 
 

5. Setkání farních rad Kolínského vikariátu s arcibiskupem 
Setkání proběhne v úterý 22. 11. 2022 v 19.00 ve farním 
komunitním centru, jedná se o farní rady farností Český Brod, 
Kostelec n. Černými Lesy, Pečky, Uhlířské Janovice a Kolín. 
Arcibiskup představí svou vizi práce farních rad ve farnostech  
i celkové pastorace.  
 

6. Zastupování ve farnosti Pečky 
Dlouhodobé zastupování farnosti Pečky zajišťuje naše farnost, ve 
Velimi a Pňově se budou střídat nedělní mše svaté.  
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7. Další témata a diskuze  
 Po diskusích s městem padlo rozhodnutí zákazu parkování před 

kostelem a vjíždění na dlažbu před chrámem. Platí už teď  
 17. 1. 2023 proběhne v Kolíně vikariátní konference 
 V r. 2023 bude provincie Verbistů slavit 100 let, chystají se různé 

akce 
 Farní charita – aktuální informace, Michaela Prokopová:  

12. 11. proběhla Potravinová sbírka 
24. 11. bude v Komunitním centru na Zálabí přednáška  
o Indii 
19. 12. proběhne poslední výdej pomoci UA, celý projekt 
končí, zbytek věcí převezme centrum Kohoutek a Diakonie 
Broumov, skvělým výsledkem je, že vznikla ukrajinská 
komunita, která i nadále spolupracuje na volnočasových 
aktivitách, doučování, dobrovolnictví atd.  

 
Další termín PR bude upřesněn.  
Přílohy zápisu: nejsou 
Zápis vypracovala: K. Tesařová, sekretariát PR   
Zápis schválil: J. Halama, předseda PR 
Dne: 15. 11. 2022 
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