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SLOVO KNĚZE 
Čas 

Čas není jen fyzikálním jevem, byť má člověk na něm podíl. Tento čas 
je měřen podle rychlosti oběhu těles ve vesmíru, a tyto jsou vůči sobě 
pohyblivé a tedy relativní. Už i v biologické rovině platí časovost pro 
člověka na jiné úrovni než například „čas“ stromu, který je vyjádřen 
v letokruzích. Je projevem jeho unikátního života a nikoliv pouze úsekem 
v obězích Slunce. 

Člověk není jen tělo, ale také duch. Čas má v životě člověka také 
kvalitu poznání, lásky, zrání, zanikání. Zvláštní způsob časovosti člověka 
vzniká z jeho vztahovosti, z toho, že on se sám realizuje ve vztahu 
s ostatními: přítomnost lásky nebo její odepření jej váže na jiného 
člověka a na jeho zvláštní časovost, na jeho „dříve“ a „později“. 

Člověk má tedy čas nejen fyzikální, ale také antropologický. Augustin 
tomu času říká čas „memoria“. Tento čas je ve vztahu k tělesnému světu, 
ale není na něj zcela vázán. Čas „memoria“ není ani věčností, má k ní ale 
vztah. 

Dělím se s Vámi o myšlenky, které čtu v knize Josepha Ratzingera – 
Eschatologie, smrt a věčný život. Čtu tam také myšlenku, že v naší 
přítomnosti je obsažená také naše minulost a potažmo budoucnost, ke 
které spějeme. Čas je tedy také duchovní veličina.  

To, co se děje v našich životech, duchovně ve spojení s Kris-
tem, zasahuje naše teď, naše včera i příště. Leckdy rozvazuje uzly tak, 
že dokážeme nahlížet na minulost svobodně, už nás netrápí a nebolí.  

Nezapomeňme tedy: čas není jen tikání hodin, není to jen kalendář, 
ale především setkání. 

Ján Halama SVD, farář 
 

 
„SVATÝ BARTOLOMĚJ – KOLÍNSKÝ GOTICKÝ SKVOST“ 
 
Opět několik informací o stavu našeho projektu.  
Stavba: byla zahájena přejímka stavebních prací s tím, že většina 
nedodělků bude odstraněna ještě do vánočních svátků. V lednu dojde 
k finálnímu doladění a začneme připravovat doklady a dokumentaci ke 
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kolaudaci. Posun nastal u mříže pod 
kůrem u hlavního vstupu, kde bylo 
zástupci památkové péče odsou-
hlaseno řešení navrhované v rámci 
zpracování prováděcí dokumentace.  
 
Varhany: farnost „rozběhla“ sbírku 
DARUJTE TÓN na financování 
rozšíření nástroje o další rejstříky  
a přidání třetího manuálu. Více 
informací je na webu farnosti.  
 
Mobiliář: práce jsou v dílnách 
restaurátorů dokončeny či dokon-
čovány. V minulém příspěvku avizo-
vané osazení křížové cesty na 2. ½ 
prosince, bylo posunuto na leden. 
 

Petr Čech 
 
Seriál: 120“ o liturgii 
Vstupní obřady 
(3) Znamení kříže 
 
Pozor na to, znamení kříže je modlitba a nikoli gesto, kterým odháníme 
dotěrný hmyz. 
 
Znamení kříže je vyznáním víry. Vyznání víry je vyznáním naděje. Tím, že 
se žehnáme znamením kříže, dáváme se do jeho ochrany. Držíme jej 
před sebou jako štít, který nás kryje v útrapách našich dní a dává nám 
odvahu jít dál. Kdykoli děláme znamení kříže, nově přijímáme křest. 
Kristus nás z kříže táhne k sobě a tak do společenství s živým Bohem. To 
jsou slova Josepha Ratzingera a pozdějšího papeže Benedikta XVI. 
 
Znamení kříže je první společné gesto, které dělá shromážděný lid. 
Zároveň je to trojiční předznamenání liturgického slavení – ve jménu 
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Otce i Syna i Ducha svatého. Křížem se 
křesťané žehnají od nejstarších dob. Ve 
třetím století o tom mluví Tertulián, když 
říká: „Na cestách, při oblékání, obouvání, 
umývání, u stolu, když uléháme i když 
sedíme, zkrátka při jakékoli činnosti 
děláme na čele znamení kříže.“ 
 
Ale to, že dnes při mši svaté děláme 
znamení kříže, není žádná samozřejmost. 
Když v letech 1962 až 1965 probíhal druhý 
vatikánský koncil, bylo navrhováno, aby 
znamení kříže dělal v tichosti pouze kněz. 
Ale na výslovné přání papeže Pavla VI. 

se křížem znamená celé společenství. A všichni se ke knězi přidávají 
slovem AMEN. 
 
P. Petr Soukal 
Zdroj: www.liturgie.cz/videa/a/120-o-liturgii 
 

Pro časopis Bartoloměj přepsal: Martin Prokop 

 
Srdečně Vás zveme na první ročník farního plesu 
 
Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci s farním spolkem Pro 
Bartolomeo z.s. pořádá první ročník farního plesu. Uskuteční se v pátek 
13. ledna 2023 od 20 hodin v Městském společenském domě v Kolíně 
(MSD). 
 
K poslechu a tanci zahraje Cimbálová muzika Michala Horsáka z Prahy. 
V repertoáru pražského cimbálu převládá zejména hudba jihovýchodní 
Moravy a Slovenska, potěšit své posluchače ale umí i ochutnávkou jiných 
hudebních žánrů. Netančili jste dlouho? Nevadí. Inspiraci můžete najít  
u doprovodného tanečního páru, který na parketu předvede lidové tance 
z různých regionů Čech, Moravy a Slovenska. 
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V rámci programu dále vystoupí sopranistka Jana Veberová, která svou 
pěveckou technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích Emy 
Destinnové. 
 
Celým plesem nás svým slovem provede Lucie Trmíková, česká 
divadelní a filmová herečka, zpěvačka a scenáristka, držitelka Ceny 
Alfréda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon a Ceny Thálie  
v kategorii činohra. 
 
Účastníci plesu budou moci během celého večera dobrovolně přispět do 
charitativní Tříkrálové sbírky, kterou spolu s Tříkrálovým představením 
pořádá farní mládežnický sbor. 
 
Cena vstupného činí 300 korun. Vstupenky lze v předstihu zakoupit  
v Kolíně na faře v ul. Brandlova 25, ve Vinotéce u Tomšů, ul. U Křižovatky 
90 a ve Zlatnictví Jan Hora, Pražská 3. V den konání plesu budou 
vstupenky standardně v prodeji od 19 hodin v pokladně MSD. 
 
Přijďte se spolu s námi na chvíli zastavit či naopak si zatančit a přispět 
na dobrou věc. 

Michaela Prokopová 

 
Darujte tón  
Vzniknou v České republice unikátní varhany? 
 
Pomalu se blížíme ke zdárnému dokončení všech oprav chrámu sv. 
Bartoloměje včetně kompletní rekonstrukce varhan. Jak jsme již 
několikrát psali, v samotném průběhu rekonstrukce bylo odborníky 
rozhodnuto o rozšíření nástroje o další rejstříky a přidání třetího 
manuálu.  
 
Takto vzniknou jedinečné varhany francouzského typu, které dosud  
v Čechách neexistují. Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové 
čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability. 
Bohužel toto rozšíření jde nad rámec dotace IROP a je nutné náklady na 
ně pokrýt z vlastních zdrojů. Jelikož je to momentálně nad možnosti 
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kolínské farnosti, rozhodli jsme se oslovit veřejnost a vypsat sbírku 
spojenou s adopcí jednotlivých píšťal. 
 
Sbírka probíhá na stránkách Donio.cz pod názvem Darujte tón, a i vy 
máte možnost stvořit kousek historie – podpořit stavbu jedinečných 
varhan v chrámu sv. Bartoloměje. Pokud by někdo preferoval předání 
daru v hotovosti, je to samozřejmě možné na faře nebo do kasičky 
v chrámu určené přímo pro tuto sbírku.  
 
Pro dárce jsme připravili zajímavá a trochu netradiční poděkování, 
kterými chceme vyjádřit vděčnost za dary.  
 
Pokud chcete někomu tón darovat, u částek nad 1 000 Kč Vám můžeme 
zaslat darovací listinu s adopcí konkrétní píšťaly – konkrétního tónu a to 
na jméno, které nám sdělíte. Pro dárce 1 500 Kč a více jsme přichystali 
sadu 3 pohlednic vydaných pro tuto příležitost. Navíc se všichni dárci nad 
1 500 Kč (pokud dají svůj souhlas) objeví na plaketě, která k této akci 
vznikne a která bude vystavená u varhan. Dárcům 2 000 Kč a více 
přidáme také nástěnný dvouměsíční kalendář a dárcům 5 000 Kč a více 
přibude k pohlednicím a kalendáři i symbolická píšťalka vyrobená pro 
tuto příležitost v olomoucké dílně Dlabal a Mettler s.r.o. 
Pro dárce vyšších částek (10 000 Kč, 20 000 Kč, 50 000 Kč a výše) jsme 
připravili další zajímavá poděkování – obrazy s fotografiemi, speciální 
prohlídky kostela pro dárce, možnost zahrát si na varhany a řadu 
dalšího, přesný rozpis a veškeré informace najdete na webové stránce 
farnosti www.farnostkolin.cz v sekci Darujte tón.  
 
Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek – i ten nejmenší nás posune blíže 
k vysněnému cíli, k postavení unikátních varhan v našem kostele. 
 
Sbírka na platformě Donio.cz je jednou z mnoha aktivit, kterou se 
snažíme potřebné finance získat. Oslovujeme firmy, instituce a další 
donátory a mecenáše. Také organizujeme různé akce na podporu sbírky 
– koncerty, farní ples 13. 1. 2023 v kolínském Městském společenském 
domě a další akce.  
Pokud máte zájem sledovat dění kolem varhan více, pošlete nám svoji 
e-mailovou adresu na darujte.ton@gmail.com, zařadíme vás do 

https://www.farnostkolin.cz/darujte-ton/
mailto:darujte.ton@gmail.com
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seznamu adres, na které budeme rozesílat newslettery o aktuálním dění 
a pokračování sbírky.  
 
Děkujeme za každou podporu a šíření sbírky Darujte tón. 
 

Kateřina Tesařová 
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Ze staré farní kroniky 
 

Při pohledu na dlažbu chrámu sv. Bartoloměje mě už mnohokrát 
napadlo, kdo všechno po ní prošel a jak dlouho tu vlastně je. I na tuto 
otázku lze najít odpověď v naší farní kronice. V roce 2023 to bude už 170 
let, co byla dlažba položena. Ale dejme slovo P. Svobodovi, v roce 1853 
ještě kaplanovi: 

„Pochováváním do děkanského kostela v předešlých staletích byla 
dlažba velmi chatrna. Toho roku [1853, pozn. M.K.] jsem se na tom 
ustanovil, novou dlažbu provést. Za tou příčinou jsem se obrátil na císaře 
pána Ferdinanda Dobrotivého v Praze bydlícího 10. prosince 1852,  
16. ledna 1853 jsem obdržel 500 f., od pana preláta strahovského  
20 f. a zbírkou po městě sebral jsem a jinde 210 f. Vydání dělalo, mimo 
co se zdarma niklo, při vší opatrnosti 775 f. 46 x stříbra a dlažba byla 
v celém kostele provedena a schody všude odstraněny. 

Při té příležitosti jsem navštívil hrobky, hlavní před velkým oltářem, 
kde děkanové a vznešené osoby dřímají, podle před oltářem sv. Floriana 
hrobku primátorů Paroubků – zde pro vlhkost vše shnilo, v kapli sv. 
Barbory hrobku Sperlinkovskou – vchod dal jsem předláždit, by tam měli 
pokoj navždy, hrobky dvě s jedním otvorem před sakristií, totiž 
Formadlovskou a obecní.“ 

Výše zmíněný císař Ferdinand I. Dobrotivý byl v roce 1848 donucen 
abdikovat ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. a poté zbytek 
života strávil v Praze na Pražském hradě. Mimochodem to byl také 
poslední český král, který byl korunován a to v roce 1836 jako Ferdinand 
V. Jak tedy vidno, za dlažbu v našem farním kostele vděčíme do značné 
míry poslednímu korunovanému českému králi… 

Ke kladení dlažby v roce 1853 se vztahuje ještě jeden krátký odstavec 
ve farní kronice: 

„Zamýšleje budoucně celý kostel uvnitř obnoviti, dal jsem zadní část 
jeho při kladení dlažby oškrabovati. Pan děkan Lindner chtěje také 
nějaké zásluhy míti, tu věc sám později na sebe převzal.“ 

K tomuto zápisu je pak pozdější rukou, patřící snad jednomu z bratří 
Kamarýtových, připsáno: „Fresky, popsané prof. Zappem v roce 1860, 
zničeny!“ Nedalo mi to a vyhledal jsem, co vlastně Karel Vladislav Zap 
ve svých Památkách archeologických a místopisných napsal. Je to jen 
krátká poznámka pod čarou v jinak obsáhlém článku věnovanému 
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kolínskému chrámu sv. Bartoloměje: „Také byly kostelní zdi původně 
malbami pokryty, neboť při posledních obnovovacích pracích objevily se 
na mnoha místech pod vápenným nátěrem dílem celé postavy svatých, 
staročeským slohem přísně provedených. Tyto zbytky zase zmizely.“ Inu, 
ani P. Jan Svoboda při své jinak příkladné péči o farní kostel nebyl ve 
všem dokonalý… 

Martin Křídlo 
 
CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 
Svatováclavská kaple – svatý Prokop 
 
Vitráž František Urban  
Zobrazení světců: sv. Jan Nepomucký, uprostřed sv. Prokop, vpravo sv. 
Alois 
 
Sv. Prokop je zobrazen v prostém 
řeholním rouchu se sekerou, kterou 
kácel křoviny. Světec se sekerou! Sv. 
Prokop běžně bývá zobrazen jinak – 
na příklad jak jej zobrazil Josef 
Kramolín na obrazu umístěném na 
levém pilíři triumfálního oblouku 
chrámu sv. Bartoloměje. Zde je oděn 
v důstojném rouchu, v ruce drží ne 
sekeru, ale honosnou zlacenou berlu!  
A na hlavě má nádhernou mitru jako 
vysoký církevní hodnostář. Vraťme se 
k zobrazení sv. Prokopa na vitráži.  
 
Pozoruhodným způsobem je zob-
razen i ďábel – jako nahý muž. 
Zločinnost ďáblova je vyjádřena 
jedovatou muchomůrkou červenou  
u ďáblovy paty. Někdy je uváděno, že to je holubinka! Žádná holubinka 
není jedovatá, některá je jen pálivá. Rovněž není na této vitráži zobrazen 
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sv. Benedikt. V legendě o sv. Benediktu je 
vyprávěno o zázraku se sekerou – ale 
naprosto jiného charakteru.  
 
Na závěr je třeba stručně připomenout, že 
sv. Prokop pochází z našeho kraje, z ves-
ničky CHOTOUŇ, kde se ukazuje údajně 
rodný dům sv. Prokopa, svatoprokopská 
studánka na návsi se sochou sv. Prokopa.  
V Chotouni je také kostel zasvěcený sv. 
Prokopu – postavený slavným architektem 
SANTINIM (1708). V kostele je Hellichův 
hodnotný obraz sv. Prokopa. Hellich je také 
autorem známého obrazu Boženy 
Němcové.  

V kostele je šest obrazů ze života sv. Prokopa. Sv. Prokop by si zasloužil 
i kapitolu z dějin sázavského kláštera. Postava sv. Prokopa, sv. Ludmily, 
Anežky a Vojtěcha je součástí pomníku sv. Václava v centru Prahy.  

Vraťme se k horní části 
Urbanovy vitráže, rozsáhlá 
plocha je věnována rostlin-
ným motivům, převážně 
s barvou zlata na modrém 
pozadí. Motivy květin, rostlin 
zde mají zvláštní důvod: 
odstranit „HORROR VACUI“ 
strach, děs z prázdna. Běžně 
jsou v umění květiny sym-
boly určitých vlastností. Bílá 

lilie je symbolem nevinnosti, panenství.  

Kronikář sázavského kláštera 12. století o sv. Prokopu napsal: „Pohrdl 
ničemnou marností tohoto světa, odřekl se domu, manželky, polností… 
dal výhost lstivému světu a jeho bídným nádherám“. 

Nápis pod vitráží ve Svatováclavské kapli 
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Památce svých rodičů  
Jana Kroutila Ⴕ 28. prosince 1891 a manželky jeho  
Aloisie rozené Formánkové Ⴕ 17. září 1857  
věnuje Alois Kroutil L.P. 1908 

  
František Urban (Drobným písmem) 

Autor textu: Josef Dušek  
Fotografie: Josef Čáslava 

 
 

SLOVNÍK KŘESŤANSTVÍ 
 
Dnes uvedeme pojmy týkající se vody a kropení. 
 
voda 

Lat. aqua. Základní přírodní látka s vlastnostmi pozitivními (narození, 
obnovení) i negativními (smrt, očištění), s nimiž se setkáváme v Bibli, 
v křestní liturgii a v různých obřadech výkropu a očisty. Jakémukoli 
užívání svěcené vody jako svátostiny dodává jeho význam nakonec 
jen živá víra a osobní modlitba uživatele, jejichž je výrazem, a spojení 
s církví, které je tím uznáváno. 

 
Druhy vod: 

– gregoriánská (svato/řehořská/ • Řehořova): Světí se podle návodu 
sv. Řehoře Velikého a přidává se do ní také trochu popela, vína a soli. 
Používá se při konsekraci a rekonciliaci kostela, při konsekraci oltáře, 
zvonu apod. Tuto vodu světí jen biskup; 
– křestní: Je to přirozená voda, tj. taková, jaká se vyskytuje ve volné 
přírodě, bez jakékoliv přísady a přípravy. Světí ji kněz o vigilii 
velikonoční, tj. na Bílou sobotu. Přidává se do ní olej a křižmo. 
Uchovává se ve křtitelnici farního kostela; 
– očistná (svěcená): Voda, která byla obřadně posvěcena. Její 
význam je především v tom, že připomíná křest a používá se u všech 
obřadů očisty a požehnání, tj. při svátostinách. Světí ji kněz kterýkoliv 
den podle potřeby. Přidává se do ní sůl jako symbol neporušenosti 
ducha i srdce a nesmrtelnosti. Z nádob kostelních (u vchodu) se 
odstraňuje na Zelený čtvrtek a nalévá se opět na Bílou sobotu; 
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– svatá voda: Voda z mariánského pramene nebo z mariánské studny 
na poutním místě (Panna Maria je Pramen vody živé, lat. Fons vivus). 
Nemocní poutníci se svatou vodou omývají nebo se koupají ve 
speciálních lázních; jiní poutníci si odnášejí svatou vodu domů. 
Zachovala se řada speciálních lahví na mariánské vody; 
– tříkrálová: Východní církve mají slavnostní svěcení vody o vigilii 
Epifanie (Zjevení Páně), podle možností u řeky nebo u moře, 
odvozované z žehnání Jordánu na památku Ježíšova křtu a již ve  
4. stol. rozšířené z Jeruzaléma po celém Východě; přitom se ke 
znázornění Ježíšova křtu noří do vody kříž, a na mnoha místech 
sestupují sami věřící do vody na památku svého vlastního křtu. Trochu 
vody si věřící berou s sebou domů k užívání během roku. V 8. stol. se 
vytvořil „hagiasmos“, analogické svěcení vody každý měsíc, také při 
něm se noří do vody kříž, ale nepřidává se na rozdíl od Západu sůl.  

V pozdním středověku se svěcení vody na svátek Zjevení Páně 
rozšířilo i na Západě. Konalo se také ponořením („křtěním“) kříže, což 
roku 1890 zakázala Kongregace pro obřady. Tříkrálové vody si lidé 
velmi cení, podobně jako „vody velikonoční“ (křestní vody, která byla 
dříve při obřadu odebírána před přimísením oleje). Tříkrálová voda se 
dodnes používá k žehnání domů. 

asperges – Lat. „pokropíš“. První slovo antifony, kterou se dříve začínal 
obřad kropení oltáře a lidu svěcenou vodou při nedělní bohoslužbě  
(s výjimkou velikonoční doby). Ve Francii se v průvodech četnými 
kláštery a kostely vykrápěly svěcenou vodou vždy v neděli ráno vnitřní 
prostory klášterní a kostelní. Od 8. stol. se zvyk rozšířil do venkovských 
kostelů, kde průvody často vycházely kolem kostelů  
a na hřbitovy. Ve vrcholném středověku se prosadil výklad obřadu 
jako připomínka křtu a vedle dalších výkladů jako jsou vzbuzování 
kajícího smýšlení a naladění k bohoslužbě zůstalo toto chápání živé 
(proto se o Velikonocích kropí křestní vodou a celou velikonoční dobu 
se zpívá antifona Vidi aquam podle Ez 47,1.2.9). – Asperges bývalo 
povinné každou neděli před farní bohoslužbou, v současnosti se může 
a má konat při všech nedělních mších sv., místo obecného vyznání 
hříchů (úkon kajícnosti). Po liturgickém pozdravení žehná kněz vodu 
(může se do ní přimíchat trochu soli), pokropí jí shromážděnou obec  
a na závěr se pomodlí za odpuštění hříchů. 
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kropení svěcenou vodou – Lat. aspersio. Kropení byl ve starověku 
obecně pěstovaný obyčej. Provádělo se vodou (částečně speciálně 
pro tento úkon posvěcenou), krví obětních zvířat (Ex 24,8; Žd 9,19–22) 
nebo vínem. Chápalo se zřejmě jako náznak omývání a jeho smírného 
působení, ale také jako citelná aplikace žehnání. Pokropení svěcenou 
vodou se objevovalo i mezi křesťany velice záhy. Dokonce i jako 
náhradní forma ponořování při křtu je kropení vodou dosvědčeno už 
u Otců. Tak se mohlo vyvinout i nedělní  Asperges v připomínku křtu. 
V latinském ritu je kropení součástí každého svěcení a žehnání. Zvlášť 
slavnostně se děje při kladení základního kamene kostela a při svěcení 
oltářů, kostelů a zvonů (křesťanský Východ pro tyto lustrační úkony 
upřednostňuje spíše kadidlo). Věřící se rádi pokropí svěcenou vodou, 
když se křižují při vstupu do kostela nebo když odcházejí z domova 
nebo domů přicházejí. – Ke kropení se původně užívalo zelených 
ratolestí, dle starozákonního vzoru (Ž 50,9; Ex 12,22 i dále;  
Žd 9,19) nazývaných yzop; nyní se nahrazují ratolesti aspergilem 
(kropáčem). Kropení osob nebo věcí svěcenou vodou se provádí při 
svěcení, při mši svaté, pohřbu, svatbě a při prosebném procesí. 
Symbolika: na znamení čistoty a zvláště na znamení očištění od hříchů 
a požehnání. 

kropenka – /colymbion/ nádoba na svěcenou vodu, různé velikosti, 
tvaru, výzdoby. Může být: 
1. kamenná, keramická nebo kovová, přístěnná nebo volně postavená 
na noze, často připomínající křtitelnici, umístěná při vchodu do kostela, 
kaple nebo i řeholního domu a světského obydlí. Většinou má tvar mísy 
nebo mušle, do které věřící noří ruku, kterou se pokřižují. Naznačuje se 
tím očista od všeho hříšného i světského, abychom se mohli objevit 
s čistým srdcem před Bohem. Vyskytuje se již v římských 
katakombách a v atriích starokřesťanských bazilik; 
2. přenosná, zpravidla kovová, určená k vykropování, podle pramenů 
nejprve příbytků, od raného středověku rovněž v kostele. Nejstarší 
přenosné kropenky pocházejí z doby románské. Kropení se konalo 
pomocí svazečku větviček (yzop) nebo kovovým kropáčem (aspergil), 
známým od raného středověku; sestává z duté dírkované hlavice, v níž 
je houbička, a z rukověti. 

sůl – liturgie používá soli zejména při křtu, při svěcení obyčejné vody,    
   vody sv. Řehoře Velikého i do vody tříkrálové. 
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Příběhy z historie veltrubské farnosti 
Různé mrzutosti ve Veltrubech  
 

Po květnové slávě přišlo záříjové vystřízlivění. V noci ze 14. na 15. září 
byl veltrubský kostel vykraden. Zloděj vytáhnul kůl od stromku 
zasazeného vedle kostela, vsunul jej do větracího otvoru v předsíňce  
a vylezl po něm na její střechu. Nad předsíňkou zatloukl do zdi železnou 
skobu, po ni se dostal k oknu, kterým vlezl do kostela na oratorium  
a odtamtud po schodech sešel do sakristie. Rozsvítil si svíci  
a ukradl albu, humeral, dvě rochety, ubrus na oltář, soukenou kurtu  
a dva páry ministrantských komží. Dveře do kostela byly zamčené,  
a proto vypáčil rámeček se skly, a vzniklým otvorem se dostal do 
kostela. Tam odcizil všechna oltářní plátna z hlavního i postranního 
oltáře a vyšívaný ručníček, a ani závěs u kazatelny neunikl jeho 
pozornosti. Asi za tři týdny šla jedna farnice do lesa na houby, a za 
vesnicí směrem na Velký Osek si všimla něčeho bílého na panském poli. 
Byla to krajka z ukradené rochety. Přestože byla krádež ihned 
nahlášena, zloděje se nikdy nepodařilo vypátrat. Ztráta ukradených věcí 
byla velmi citelná. P. Cvrček je pořizoval postupně z příspěvků věřících, 
z vlastních peněz a některé dostal darem. Než se mu kostel podařilo 
takto vybavit, trvalo to několik let. Jenom alba stála 10 zlatých a rocheta 
8 zlatých 30 krejcarů. Tato událost probudila některé místní věřící, kteří 
svými dary ihned začali doplňovat ukradené vybavení kostela. Do této 
akce se však zapojili spíše ti chudší, a trvalo několik let, než byly 
ukradené věci nahrazeny. 

Obyvatelé z Veltrub vozili obilí na semletí do mlýna do Klavar. 
Protože mlýn byl na protějším břehu Labe, používali služeb převozníka. 
V neděli ráno 7. června 1861 vzal místní tkadlec pytel obilí na záda a šel 
se svou ženou ke Klavarům. Za převozníka tento den zaskakoval člověk, 
který svoji práci moc neovládal a v Labi byl vyšší stav vody. Vesloval 
příliš blízko jezu a loďku strhnul proud tak, že nebyl schopen ji ovládat. 
Když se dostala až k jezu, pokusil se tkadlec vyskočit na vrata, ale 
uklouznul, spadnul pod jez a jeho tělo se nenašlo. Jeho žena si lehla na 
dno lodi, ta spadla z jezu, ale nepřevrátila se a ženě se nic nestalo. 
Převozník sice spadnul do vody, ale chytil se lodi, a tak se zachránil před 
utopením. Na Hromnice v následujícím roce přišla velká povodeň a tělo 
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utopeného tkalce vyplavila na břeh. Identifikován byl podle obleku, nože 
a klíčů a pohřben je na zdejším hřbitově. Druhá, i když jiná tragedie, se 
přihodila ve Velkém Oseku. Děvečka u žida byla obviněna z krádeže,  
a protože se bála ponížení a hanby, oběsila se na půdě. Další nepříznivé 
události v tomto roce byly běžné a téměř každoroční. Tuhá zima, 
povodeň a velké sucho. 

Plat učitele ve škole byl sestaven z více zdrojů. Učitel dostával část 
platu z obecních peněz, část od patronátního úřadu, případně měl 
k dispozici kousek obecního pozemku, ale to k jeho obživě, pokud měl 
rodinu, nestačilo. Proto další zdroj jeho platu tvořil sobotáles, platba, 
kterou učiteli platili rodiče jeho žáků. Protože sobotáles stavěl učitele do 
role prosebníka, stávalo se, že platbu učiteli hradila obec. Dozor nad 
školou vykonávala obec a kolínský vikář. Ve Velkém Oseku obec za lidi, 
kteří se odtrhli od katolické církve, přešli k helvetům a přestali 
komunikovat, přestala sobotáles platit. Helveti před začátkem školního 
roku 1862/1863 požádali obec, aby za ně platbu obnovila, ale byli 
odmítnuti a proto odhlásili své děti ze školy ve Velkém Oseku a přihlásili 
je do helvetské školy v Libici. Učitel oznámil tuto skutečnost okresnímu 
dozorovému úřadu, ale ten zkoumal pouze zda bude kapacita libické 
školy dostačující, a přechod povolil. Ve škole ve Velkém Oseku ubylo  
13 dětí a nevraživost mezi katolíky a protestanty se prohloubila. 

 
Josef Sixta 

 
Krátké zprávy 
 

* V neděli 18. prosince do Kolína doputovalo Betlémské světlo. Již 
tradičně jej na konec ranní bohoslužby (od 8:00 hod.) v chrámu sv. 
Bartoloměje a na začátek bohoslužby od 10:30 hod. v kostele sv. Víta 
přinesli kolínští skauti. 
 
* V sobotu 17. prosince od 8:30 hod. v chrámu sv. Bartoloměje proběhl 
úklid a zdobení stromků. 
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* V neděli 11. prosince ve farním komunitním centru proběhla mikulášská 
besídka. Mladí ze spolča mládeže si pro malé farníky a jejich doprovod 
připravili řadu humorně výchovných scének zakončených tradičním 
rozdáváním pamlsků. 
 
* V neděli 11. prosince navštívil Kolín misionář otec Peter Fillo SVD  
z Filipín. Pa ranní mši v chrámu sv. Bartoloměje, kterou celebroval, ve 
farním komunitním centru představil svou misijní práci. 
 
* V sobotu 10. prosince dopoledne se ve farním komunitním centru 
uskutečnila duchovní obnova s otcem Davidem Peroutkou, bosým 
karmelitánem, na téma Vnitřní mlčení – uzdravující cesta meditace.  
Z důvodu zdravotní indispozice nemohl přednášející do Kolína zavítat 
osobně a s přítomnými farníky se spojil přes internetovou konferenční 
místnost. Duchovní obnova byla zakončena polední mší svatou v chrámu 
sv. Bartoloměje. 
 
* V sobotu 3. prosince ve 14 hod. se konala adventní mše svatá v kostele 
sv. Václava v Jindicích. 
 
* Ve čtvrtek a pátek (1. – 2. prosince) ve Dvouleté katolické střední škole 
proběhly Adventní trhy, kde bylo možné zakoupit šité výrobky, voňavá 
mýdla, vánočky, stoly, cukroví, sušení ovoce, keramiku a další adventní 
dekorace. 
 
* V úterý 29. listopadu se po mši svaté od 19:15 hod. ve farním komunitním 
centru konala Cestopisná prezentace obrázků, hudby a vyprávění Jana 
Linharta pod názvem (De)maskovaná Kuba. 
 
* Každé úterý a čtvrtek po celou adventní dobu probíhaly v chrámu sv. 
Bartoloměje od 6:15 hod. rorátní mše svaté, v úterky zaměřené na děti, 
pro které byla po mši připravena snídaně. 
 
* V sobotu 26. listopadu se v komunitním centru na faře uskutečnil kurz 
Čtení Božího slova při liturgii. Kurz vedla kolínská rodačka, herečka Lucie 
Trmíková, držitelka Ceny Alfréda Radoka a Ceny Thálie. Kurz byl hojně 
navštíven a to nejen z naší farnosti. 
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* Na sklonku listopadu obsadili 
Bartolomějské návrší opětně 
filmaři. Vznikaly zde scény do 
amerického akčního trilleru 
Ballerina, čtvrtého (možná 
trochu volnějšího) pokračování 
série o Johnu Wickovi, kterého 
ztělesňuje slavný herec Keanu 
Reeves. Ve filmu se objeví  
i neméně slavná Ana de Armas 
(která byla viděna i zde 
v Kolíně). Byť se producenti 
snaží scénář utajovat, měl by 
tento díl pojednávat o ruské 
baletní škole, kterou majitelka 
zřizuje jako zástěrku pro výcvik 
elitních zabijáků. No, myslíme, 
že málokdo z nás bude mít sílu 
se jít na tento film podívat. 

 
Kalendář akcí v prosinci 2022 a lednu 
2023 
 
Prosinec 2022 

26. prosinec (pondělí) – Vánoční koncert města Kolína v chrámu sv. 
Bartoloměje. Začátek v 16:00 hod. 

26. prosinec (pondělí) – Vánoční zastavení v obci Sokoleč u kapličky, 
začátek v 18 hod. 

Kostel sv. Bartoloměje bude o vánocích pro veřejnost otevřený –  
25. 12., 26. 12., 31. 12. 2022 a 1. 1., 7. 1. a 8. 1. 2023 vždy v době 14.00 – 17.00 
hod. Prosíme, abyste se na stránce farnosti přihlásili na hlídání kostela. 
Děkujeme! 
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Leden 2023 

6. leden (pátek) – Tříkrálové zastavení u betléma na parkánu chrámu 
sv. Bartoloměje. Začátek v 16 hod. Vystoupí mládežnický sbor naší 
farnosti – Boží děcka.  

13. leden (pátek) – Farní ples v Městském společenském domě 
v Kolíně (kulturák). Začátek ve 20:00. Hraje Cimbálovka Praha. Slovem 
provází Lucie Trmíková. Vystoupí: Jana Veberová, sopranistka. 
Tříkrálovou sbírku uvede mládežnický pěvecký sbor Boží děcka. Prodej 
lístků: na faře (Brandlova 25), v Zlatnictví Jana Hory (ul. Pražská 3) a ve 
Vinotéce u Tomšů (ul. U křižovatky 90). 

15. leden (neděle) – Termín odevzdání příspěvků do farního časopisu 
Bartoloměj. 

17. leden (úterý) – Vikariátní konference kněží kolínského vikariátu. Mše 
svatá v 9:30 v kostele sv. Bartoloměje. Připomeneme si také 100 let 
působení řádu verbistů na Slovensku a v Česku. 

19. leden (čtvrtek) – Ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za 
jednotu křesťanů. Začátek je v 18 hod. ve sboru Apoštolské církve (ul. 
V Zídkách, vstup z Benešovy ul.).  
 
29. leden (neděle) – Termín vydání únorového čísla farního časopisu 
Bartoloměj. 
 
Farní tábor pro děti bude v termínu 16.–22. červenec 2023 v klášteře 
v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou připraveny na jaře 
2023. 
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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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