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Slovo kněze
Marie, Marta a Lazar
Součástí velkopostních bohoslužeb je čtení o vzkříšení Lazara a také
o tom, jak Marie pomazala nohy Ježíše při večeři v domě Marty. Tato
sourozenecká trojice vystupuje z řady zástupů lidí, kterým Ježíš hlásal
evangelium. Zvláště si jich všímá evangelista Jan. Mají jména. V bibli to
znamená, že mají od Boha speciální poslání. Ne, nejsou to jen přátelé
pana Ježíše bydlící v Betánii, kde mohl Ježíš na svých cestách spočinout.
Jsou to učedníci Božího Syna, on si je povolal.
Podobně jako apoštolové Petr, Jakub a Jan mohli nejdříve zakusit
Ježíše v jeho slávě, mohli v něm poznat život, který vítězí nad smrtí –
vzkříšení Lazara. Potom Ježíše vypravují na cestu, na cestu utrpení
a smrti – Marie mu pomazala nohy, jak si všiml Ježíš, na jeho blížící se
pohřeb. Vzkříšení Lazara je předchutí, naznačením a předobrazem
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lazar je proměněn – z mrtvého na živého.
Ale také Marta a Marie jsou proměněny. Vraťme se k ještě jiné
události se setkáním sourozenecké trojice s Ježíšem. K události, kdy
Marta připravila pro Ježíše pohoštění a jako paní domu lítala mezi hrnci
a hosty. Byla tak zaujatá svoji představou o tom, jak má její domácnost
v případě návštěvy vzácného hosta vypadat, že nakonec naštvaně
zaútočila slovy i na samotného Ježíše. Marie seděla u nohou Ježíše
a naslouchala, věnovala se svému hostovi. Marta ale měla plnou hlavu
toho, jak by měla vypadat dokonalá hostina, jak by měla fungovat
hostitelka, dokonce i toho, jak by se měli chovat hosté. Ježíši vytkla, že
nedbá na to, že jí sestra nepomáhá. A víme, co jí Ježíš řekl: „Marie si
vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme“ (Lk 10,42).
Ne, Ježíš nekritizuje práci Marty. Ale jak často se nám to stává, že si
ze svých dokonalých představ vytvoříme ideologii, jakousi vizi, přes
kterou nejede vlak. Ale jak často naše představa nekoresponduje s
životem. Život plyne jako řeka a my ji nezastavíme. Ani to, co se děje
tady a teď ve vztazích nemáme ve svých rukou. Kdybychom chtěli vše
napasovat do našich představ, nutně něco zničíme. Ne, Marta nehřeší
svoji prací ani službou. Hřeší tím, že chce mít vše ve své moci. Ale to
protiřečí lásce. V lásce nemáte nic ve své moci. Marie to pochopila. Na
konci celého příběhu vidíme Martu i Marii jak vyznávají víru v Božství
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Ježíše Krista, a to ještě před vzkříšením Lazara. Marta už nechce mít nic
pod kontrolou. Jen věří. A co dělá Marie? Maže nohy Ježíše. Jakoby si
sestry vyměnily role. Marta sedí u stolu a naslouchá Ježíši a Marie mu
posluhuje. Akce a kontemplace nejsou v protikladu. Služba a modlitba
nejsou a nesmí být v protikladu. U obou však je rozhodující láska, která
se vzdala kontroly. Láska, která uvěřila v Božího Syna Ježíše Krista.
Láska, která opravdu naslouchá, láska která nečeká a koná, když je k
tomu volána.
Milí farníci, přeji Vám požehnané velikonoční svátky!
Ján Halama SVD, farář

Světlo Kristovo
Každoročně se těšíme, že s příchodem jara bude více denního světla,
že slunce bude více hřát a příroda ožije barvami a vůněmi. Letos už na
počátek dubna připadla velikonoční vigilie. Slavnost velikonoční vigilie
(tzv. veliké noci) je nejdůležitější bohoslužbou celého roku. Jsme tuto noc
ochotni bdít a radujeme se z toho, že Kristus vstal z mrtvých.
Zmrtvýchvstání Krista symbolizuje hořící velikonoční svíce – paškál.
Paškál se zapaluje od ohně rozdělaného před kostelem a od paškálu si
potom svá světla rozsvěcujeme i my.
Protože je v Písmu svatém SVĚTLO tématem často zmiňovaným, rád
bych si nad stránkami Nového zákona toto důležité téma připomenul.
Pán Ježíš naplnil zaslíbení daná lidem ve Starém zákoně: „Lid, který
žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině
a ve stínu smrti” (Mt 4,16).
Pán přišel na Zemi trpět a vykoupit všechny lidi: „Mesiáš je podroben
utrpení, že jako první vstane z mrtvých a že zvěstuje světlo jak
(židovskému) lidu, tak pohanům” (Sk 26,23).
„…z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází
z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše
kroky na cestu pokoje” (L 1,78).
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Pán Ježíš je tím světlem: „světlo k osvícení pohanům…” (L 2,32). „Ježíš
řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života” (J 8,12). „Já jsem přišel na svět jako světlo,
aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě” (J 12,46).
Ježíš může osvětlovat jiné, protože je světlem pravým: „V něm byl
život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho
nepohltila. …Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět” (J 1,4‒5.9).
Lidé však dávají přednost tmám před světlem, protože jejich skutky
jsou zlé: „Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději
tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo,
nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo
však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky
jsou vykonány v Bohu” (J 3,19‒21). Ježíš se zjevuje jako světlo hlavně
svými skutky: „Pokud jsem na světě, jsem světlo světa” (J 9,5) a vzápětí
uzdravuje slepého.
Dokud žil Ježíš na této zemi, bylo božské světlo, které v sobě nosil,
jakoby zahaleno jeho tělesným zevnějškem. Jedině v situaci na hoře
proměnění se stává viditelným: „A byl před nimi proměněn: jeho tvář
zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo” (Mt 17,2).
Světlo, kterým září tvář Kristova, je totožné se slávou Boha samého:
„Neboť Bůh, který řekl: Ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci,
aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři” (2 Kor
4,6). Ježíš, Boží Syn, je odleskem Boží slávy: „On je odlesk (jeho) božské
slávy a výrazná podoba jeho podstaty” (Žd 1,3).
Skrze Krista se zjevuje něco z podstaty Boha samého: „Každý
dokonalý dar přichází shora, sestupuje od Otce světel, u něhož není
změna ani ztemnění” (Jak 1,17). „To je poselství, které jsme od něho slyšeli
a vám zvěstujeme: Bůh je světlo a tma v něm vůbec není” (1 J 1,5). Proto
pochází všechno světlo od něj, počínaje stvořením viditelného světa až
po vnitřní světlo, kterého se nám dostalo skrze světlo Kristovo.
Světlo charakterizuje vládu Boha, tj. vládu dobra a spravedlnosti:
„Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí?
Jaké společenství světla se tmou?” (2 Kor 6,14‒15). Ďábel však chce
člověka svést: „Pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen
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vydávají. A není divu: vždyť i satan na sebe brává podobu anděla světla”
(2 Kor 2,13‒14).
Člověk se rodí do světa temnot. Bůh nás ale povolal: „Vy jste rod
vyvolený…abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás
povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu” (1 Petr 2,9). Bůh chce,
abychom měli účast na světle: „Jeho božská moc vám dá všestrannou
sílu, abyste všecky zkoušky trpělivě vydrželi. Pak budete radostně
děkovat Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On
vás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného
Syna” (Kol 1,11‒13).
To je rozhodující čin milosti, které se nám dostává při svátosti křtu:
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí” (Ef 5,14). Máme se
však chovat jako děti světla: „Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste
světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce tohoto světla totiž záleží ve
všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy” (Ef 5,8‒9).
Nejdůležitější je bdít nad vnitřním světlem: „Oko je pro tělo jako
svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé
oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy vnitřní světlo je
tmou, jak hluboká bude sama temnota!” (Mt 6,22‒23). A s postupem času
je to stále aktuálnější: „Noc pokročila den se přiblížil. Odložme tedy
skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla” (Řím 13,12). Kdo žije
jako pravý syn světla vyzařuje mezi lidmi božské světlo, které je v něm:
„Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když
se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí
všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky
a velebili vašeho Otce v nebesích” (Mt 5,14‒16).
Radostnou nadějí synů světla je, že budou jednou hledět na Boha
tváří v tvář: „Prokletí už nebude; bude tam stát trůn Boží a Beránkův; jeho
služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno
ponesou na čele. A noc už vůbec nebude ani nebude třeba světla lampy
nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné
věky” (Zj 22,4).
Přeji nám všem, aby i naše duše prožívala své „jaro” tím, že bude
vyzařovat více světla a více hřát láskou, aby vše kolem nás ožilo barvami
a vůněmi.
Jan Vosáhlo
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Historický kalendář kolínské farnosti – duben
3. dubna 1898 se v Kolíně narodil Ladislav Radimský (1898-1970),
diplomat a spisovatel (tvořící zejména pod pseudonymem Petr Den);
v letech 1946-1948 zástupce stálého delegáta Československé republiky
v OSN, po roce 1948 žijící v exilu v New Yorku. Byl autorem řady knih,
zejména esejů. V roce 2015 vydala knihovna Libri prohibiti jeho
pozoruhodnou a rozsáhlou korespondenci s Karlem Vránou (1925-2004),
knězem, teologem a filozofem, pozdějším profesorem na Papežské
lateránské univerzitě a rektorem koleje Nepomucenum v Římě.
8. dubna 1905 zemřel v Ðakovu biskup Josip Juraj Strossmayer (18151905), významný chorvatský teolog, spisovatel, národopisec
a propagátor slovanské vzájemnosti. Přestože neměl na naše město
žádné vazby, byl 7. září 1890 městským zastupitelstvem zvolen čestným
občanem Kolína. Jednalo se o politické gesto, které již následujícího dne
okresní hejtman anuloval. Kolín ho však i nadále za svého čestného
občana považoval.
18. dubna 1869 se v Šebetově narodil Mořic Pícha (1869-1956), pozdější
královéhradecký biskup a přední znalec církevního práva. Část dětství
a mládí prožil v nedalekém Červeném Hrádku a poté v Kolíně, kde
absolvoval gymnázium.
19. dubna 1846 byl vysvěcen nový kostel ve Veltrubech. Obřady vedl
svojšický farář, vikář kolínského vikariátu a čestný kanovník
staroboleslavské kapituly Josef Ballatý. Nový kostel nahradil původní,
jehož počátky sahaly až do středověku a který stával asi 400 metrů
západně na vyvýšenině, v místech dodnes existujícího hřbitova.
22. dubna 1421 (dle kroniky Vavřince z Březové) obsadila Kolín husitská
vojska pražanů, rozmnožená o zkušené bojovníky z řad nižší šlechty
a posílená královéhradeckými a orebskými oddíly. Vyplenila klášter
dominikánů a upálila několik kněží. Podle pozdější tradice byli upáleni
před Kouřimskou bránou a mělo se jednat o kolínského děkana Hynka
z Ronova a řeholníky zmíněného kláštera. V 17. století byla na bránu
umístěna pamětní deska, jejíž torzo se dnes nachází na budově fary.
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20. dubna 1913 se ve Vídni narodil Jan Anastáz Opasek (1913-1999), kněz,
teolog, básník, opat (a později arciopat) břevnovského kláštera. V letech
1949-1960 vězněn komunistickým režimem, od roku 1968 v exilu. Dětství
a mládí (léta 1919-1932) prožil v Kolíně, kde také absolvoval gymnázium.
23. dubna 1913 se v Praze narodil Jan Lebeda (1913-1991), kněz a básník,
v letech 1988-1991 pomocný biskup pražský. Vysvěcen na kněze byl
v červnu 1937 a 1. července téhož roku nastoupil své první kaplanské
místo v Kolíně. Působil zde rok a jeden měsíc.
Jaroslav Pejša

Adopce na dálku
Adopce na dálku představuje způsob dobročinnosti, který je
založen na pravidelné finanční podpoře dětí z chudých rodin, a to
zejména v zemích třetího světa. Tato forma dobročinnosti je velmi
výhodná pro děti, jejichž rodiny jinak nemají finanční prostředky na
podporu jejich vzdělání, a díky štědrosti dárců jsou dětem nabídnuty
široké možnosti vzdělání v jejich rodné zemi. Podpora dětí také zahrnuje
financování jejich mimoškolních aktivit a zdravotní péče, různé
konzultace, dárky, školní uniformy a jiné studijní pomůcky a materiály.
Arcidiecézní charita Praha je jednou z nejstarších organizací, která se
zabývá programem adopcí na dálku, a má v této formě pomoci dětem
rozsáhlé zkušenosti.
Rádi bychom vám představili jeden inspirující příběh se zdárným
koncem. Příběh o dívce jménem Deepika Gopal, pocházející z města
Bidar, které se nachází v samém srdci Indie.
Deepika se narodila 12. listopadu 1998 a je jí aktuálně 22 let. Nedávno
jsme obdrželi radostnou zprávu, že Deepika úspěšně dokončila své
vzdělání a ukončila tak svou dlouhodobou účast v programu. Deepika
ukončila své vzdělání na úrovni B.com 3rd a získala tak bakalářský titul
v oblasti obchodu. Toto je obrovský úspěch pro Deepiku, který je
rozhodně důvodem k oslavám i v našich zeměpisných šířkách, natož
v zemi, kde negramotnost není výjimkou.
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Deepika byla zapojena do programu Adopce na dálku od útlého
dětství a díky tomu tak bylo financováno celé její vzdělání. Díky
dobrosrdečným darům obdržela i množství studijních pomůcek a také
každoroční dárky k Vánocům. Také měla možnost účastnit se různých
studijních a vzdělávacích programů, které ji poskytly pomoc s výběrem
budoucího povolání. Deepika se také zúčastnila setkání dětí v rámci
programu Balami-lana, kde probíhá množství různých aktivit a her pro
děti a zároveň vzdělání dětí v oblasti víry a náboženství.
Během svého dětství dostávala
Deepika pravidelné dopisy od svého
sponzora a bylo na ni pamatováno
v našich myšlenkách i modlitbách.
Deepika nedávno zaslala dopis, ve
kterém zasílá pozdravy ze slunné Indie
a sděluje, že je v pořádku a zdravá.
Deepika mluví o svém zdárném
ukončení školy a vyjadřuje vděčnost za
veškeré dary, pomoc a povzbuzení,
které ji byly poskytovány v průběhu
celého studia. Celá rodina Deepiky je
velmi šťastná a vděčná za veškerou
pomoc a nadále pamatují na její
sponzory ve svých modlitbách.
V současné době má Deepika
v plánu si najít práci, aby mohla
podpořit jak sebe tak svou rodinu.
Studium ukončila s velmi dobrými známkami a nyní má šanci postavit
svůj život na pevných základech. Vzdělání, které ji bylo umožněno díky
našim darům, bude mít zcela jistě zásadní vliv na její budoucnost. Pevně
věříme, že šanci na změnu k lepšímu má jak Deepika, tak i celá její rodina
a komunita. Příběh Deepiky Gopal, která se zúčastnila programu Adopce
na dálku a dostalo se jí tak velké podpory již od útlého dětství, má tedy
zdárný konec. Věříme, že budoucí dospělý život Deepiky bude úspěšný
a nadále ji věnujeme své myšlenky a modlitby.
Tomáš Těmín
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„Svatý Bartoloměj – kolínský gotický skvost“

Titulek tohoto příspěvku je zároveň názvem projektu, který naše
farnost připravila v roce 2017 a podala žádost na jeho financování do
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt zůstal
„pod čarou“ v zásobníku mezi těmi, na které se již nedostalo, ale byla
šance, že bude podpořen. A právě to koncem léta loňského roku nastalo.
Je pravděpodobné, že jste tuto informaci již někde zachytili. Objevila se
v místních i celostátních zprávách a na vlastním kostele jsme instalovali
informační panel.
Realizací projektu bude dokončena celková obnova chrámu, která
probíhá již téměř 30 let. Přestože se dosud provedenými pracemi
podařilo mnoho (nová krytina, oprava vnějšího pláště vč. odstranění
havarijního stavu kamenických prvků, obnova interiéru, atd.),
k dokončení toho zbývá ještě dost. Náplní projektu, který by měl být
dokončen v létě roku 2023, jsou tři části – stavební práce, rekonstrukce
varhan a restaurování mobiliáře.
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Alespoň ve zkratce obsah jednotlivých částí:
 Stavba: obnova kamenných fasád horních částí obou věží,
restaurování západního portálu s instalací ochranné stříšky,
tesařské konstrukce v krovech (pochozí lávky), obnova stěn
a stropů Kokovské kaple, kůru a krypty, dokončení vnitřní
elektroinstalace vč. osazení svítidel, instalace kamerového
systému, nová mříž u hlavního západního vstupu pod kůrem,
doplnění mříží do kaplí. Samostatnou kapitolou je návrh
a instalace oltáře, ambonu a souvisejícího vybavení presbyteria.
 Varhany: celková obnova nástroje vč. restaurování polychromie
varhanní skříně a plastik andělů.
 Mobiliář: restaurování vybraných prvků – kazatelny, oltářů pod
kůrem i z Kokovské kaple, souboru jesliček, zastavení křížové
cesty, všech obrazů a soch, části náhrobků, svícnů, kalichů,
monstrancí, apod.
V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele. Pokud se
je podaří úspěšně dotáhnout do konce, budou vlastní práce zahájeny
nyní na jaře. Vybraná varhanářská firma by měla do léta odvézt
varhany do dílny, vrátit zrekonstruované se mají po dokončení
stavebních prací do léta 2023. Stejně tak by postupně měli odvézt
restaurátoři jednotlivé části mobiliáře. Stavbu je pak plánováno zahájit
pracemi na věžích a v krovech, do vlastního interiéru kostela se
řemeslníci dostanou v létě.
Požadavkem farnosti bylo maximální možné zachování provozu
kostela pro nedělní bohoslužby i návštěvníky. Přesto se nevyhneme
částečnému uzavření v místech, kde budou probíhat práce. Zadní část
(pod kůrem), jižní boční loď a kůr budou po většinu času sloužit jako
staveniště. Úplné uzavření kostela by mělo být omezeno na max.
3 měsíce.
Celkové náklady jsou 61 mil Kč, spoluúčast na financování k dotaci je
minimálně 5%. Tzn., že cca 3 mil Kč musí zajistit farnost. S pokrytím
těchto nákladů nám částečně pomáhá město Kolín a Arcibiskupství
pražské, zbytek je na nás. Připravujeme proto vyhlášení účelové sbírky
na spolufinancování obnovy varhan. O dalším postupu prací se Vás budu
snažit průběžně informovat.
Petr Čech
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Co se chystá
Velikonoční hra
Milé děti,
srdečně Vás zveme na naši Velikonoční hru, která se bude konat
5. dubna 2021 on-line přes Google Meet od 14 hodin. Odkaz najdete na
facebookové stránce Potkali se u Bartoloměje.
Budeme se na Vás těšit.
Vaši kamarádi ze spolča on-line

Zpráva z charity
Rád bych za Farní charitu Kolín poděkoval všem dárcům, kteří se
rozhodli potravinami či drogerií pomoci osobám a rodinám v nouzi. Moc
nám pomáháte překlenout období po přestěhování do nových prostor.
A jak to u nás nyní vypadá? Převzali jsme prostory po bývalé
protialkoholní záchytné stanici, kterou si postupně přizpůsobujeme
obrazu svému – jednak, aby se tam kolegyním radostně pracovalo,
a zejména, aby klientům bylo adekvátně pomoženo, a to i s ohledem na
protiepidemická opatření.
V současné době ,,pouze" vydáváme pomoc na základě poukázek
vydávaných MěÚ Kolín, šatník pro běžný nákup zatím být otevřený
nemůže. Až to situace alespoň trochu umožní, rádi uspořádáme Den
otevřených dveří, abyste se mohli podívat pod pokličku našeho
charitního šatníku a skladu potravinové pomoci, nyní s celkovým názvem
Centrum Kohoutek.
Děkujeme a hezké dny všem.

Petr Zavřel
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Kalendář akcí v dubnu 2021
30. března – úterý – od 8:30 úklid kostela sv. Bartoloměje před
Velikonocemi
19. dubna – pondělí – v 19:00 hod. – zasedání Farní pastorační rady
26. duben – pondělí – v 19:00 hod. – zasedání redakční rady
Dubnový úklid v kostele Nejsv. Trojice má skupina Elišky Zelenkové.
Své příspěvky do farního časopisu zasílejte do 23. dubna 2021.
Noc kostelů bude v pátek 28. května 2021.
Prosíme, abyste se na obřady Velkého týdne přihlašovali. Je možné, že
kvůli omezením se nebudou moci účastnit všichni. Proto doporučujeme,
abyste se prostřídali a vybrali si jedno slavení (Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota) a ostatní dny sledovali obřady v živém vysílání. Na
Velikonoční neděli se slavnostní mše, věřím, mohou zúčastnit všichni,
kteří budou chtít. Na Bílou sobotu otevřeme dveře chrámu sv.
Bartoloměje, takže i ti, kteří by se nevešli do přihlašování, budou moci
sledovat bohoslužby z přilehlých prostorů (při zachování rozestupů
a dalších pravidel). Prosím, využijte také možnosti osobní návštěvy
chrámu na Velký pátek a na Bílou sobotu k adoraci Svatého kříže
a Božího hrobu.
Rezervace místa na bohoslužby je možné provést na stránce farnosti.
Prosíme, nabídněte starším farníkům, kteří nepoužívají internet, že je na
bohoslužby přihlásíte.

Velikonoce.cz podruhé
Internetový projekt Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti letos již
druhým rokem duchovní poselství Velikonoc. Na webu najdete inspirace
k prožití velikonočního smíření s Bohem, k vedení křížových cest, dále
domácí bohoslužby, tvoření nebo netradiční aktivity o Velikonocích.
Připojena je také nabídka on-line přenosů bohoslužeb a obřadů
z katedrál českých a moravských diecézí, ale také časy otevření kostelů
k soukromé modlitbě.
Zdroj: cirkev.cz
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Bohoslužby o Velikonocích 2021
Den
Zelený čtvrtek

Hodina
17:00
18:00
18:00

Bohoslužba
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Kostel
Velim
Velký Osek
Sv. Bartoloměj

Velký pátek

Křížová cesta

Bílá sobota
(kromě vigilie)

14:00
14:00
15:00
15:00
16:00-21:00
8:00
8:30–20:00

Sv. Bartoloměj
Veltruby
Sv. Bartoloměj
Veltruby
Sv. Bartoloměj
Sv. Bartoloměj

Velikonoční vigilie

20:00

Zmrtvýchvstání Páně

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

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše. Sv.

Sv. Bartoloměj
Velký Osek
Velim
Sv. Bartoloměj
Pňov-Předhradí
Červené Pečky
Veltruby
Nová Ves
Sv. Bartoloměj

Velikonoční pondělí

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

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Sv. Bartoloměj
Pňov-Předhradí
Sv. Bartoloměj
Ovčáry
Starý Kolín
Sv. Bartoloměj

Obřady Vel. Pátku
Poklona u Božího hrobu
Ranní chvály
Poklona u Božího hrobu
Obřady velikonoční vigilie

Sv. Bartoloměj

Příběhy veltrubské farnosti
Pater Karel Šimek
Začátkem roku 1971 se mnohé aktivity musely schovat pod jinou
povolenou činnost. Diskuze o věcech liturgických, věroučných a historických, které se konaly ve Velkém Oseku se schovaly za bohoslužbu slova,
po které si věřící vždy chvíli povídali. Při bohoslužbě slova v kapli na faře
ve Veltrubech byly promítány diapozitivy z různých náboženských akcí.
13

Při růžencové pobožnosti P. Šimek promítal obrazy o události, již se
růžencové tajemství zabývalo. Setkávání mládeže se skrylo za nácvik
písniček skupiny Slavníkovci a podobně.
Některé akce se konaly v omezeném počtu lidí, například setkání
novomanželů s biskupem Fr. Tomáškem. P. Šimek tento rok pořádal
i několik poutí, protože nebyly zakázané.
Během roku 1971 zemřelo 14 farníků z Veltrub a Velkého Oseka, mezi
nimi i několik členů bývalé farní rady. Z důvodu těžké nemoci ukončila
svou činnost i paní Kubíčková, hospodyně na faře. Starala se nejen
o úklid a vaření na faře, ale byla velmi aktivní i při pracech
spojených s údržbou kostela a to vše zdarma. Její práci převzala paní
Sehýlová z Velkého Oseka a dělala ji až do své smrti velmi obětavě.
Pokus sloučit kolínskou zpívající mládež se Slavníkovci nebyl úspěšný,
protože se zkoušelo v Kolíně na faře a ta byla dobře hlídaná. Do konce
roku byly skupiny opět rozděleny. Aby otupil nátlak veltrubských
funkcionářů vůči sobě a farnímu společenství, přednesl P. Šimek projev
na předvolební schůzi. Jeho projev si soudruzi pozorně vyslechli až do
konce, na závěr mu i zatleskali, ale jinak se nic nezměnilo. Díky nátlaku
ze školy i z MNV, ubývali veltrubští farnící, dospělí i z řad mládeže. Zůstali
pouze ti, kteří přicházeli na bohoslužby již před rokem 1968. K tomu
v letech 1970 a 1971 dost starších věřících zemřelo a z nových lidí vydržel
zhruba jeden z deseti. Ve Velkém Oseku úbytek věřících prozatím
nenastal.
V lednu 1972 převzal P. Šimek pod svou správu farnost Sány
a 23. 1. tam sloužil první mši svatou. K jeho problému s kýlou se přidával
i chronický zánět nosohltanu, způsobený vlhkostí na faře a zřejmě
i zálibou v kouření cigaret. V dubnu dostal P. Šimek výpomoc. Do Sán
přišel P. Jaroslav Drábek, který ačkoliv byl již v důchodu, nastoupil
ochotně do služby a ještě zastupoval ve Veltrubské farnosti, protože
P. Šimek musel podstoupit druhou operaci kýly.
Slavníkovci začali zkoušet ve Velkém Oseku, jednak proto, že členové
byli nejen z Veltrub, ale i z Velkého Oseka a Jestřábí Lhoty, a fara ve
Veltrubech již byla sledována všímavými spoluobčany. Protože
v sakristii, kde jsme zkoušeli byla zima, velkoosečtí farníci nám dovezli
kamna na uhlí a komínek protáhli oknem. Několik dětí na zpívání mi
sdělilo, že jejich rodiče se obávají následků, a proto již na zpívání
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nebudou dojíždět. Všechny rodiče jsem navštívil, a nejenže mě
nevyhodili, ale kupodivu se nechali i přesvědčit.
Ve veltrubském kostele byla elektroinstalace ve velmi špatném stavu.
Většinou smotané vodiče, tažené po omítce a přichycené hřebíky.
Mužská část Slavníkovců elektroinstalaci demontovala a nová vedení
jsme uložili pod omítku. Odměnou za tuto práci bylo setkání s Otcem
biskupem Tomáškem, kde jsme po přátelské besedě dostali jeho
požehnání v listinné podobě a později i požehnání sv. Otce Pavla VI.
V tomto roce P. Šimek zorganizoval pouze jednu pouť do Žarošic. Ze
zdravotních důvodů zřejmě nemohl udělat více. Na tuto pouť však velmi
rád vzpomínám. Laskavé přijetí od místních, poté si nás rozebrali na
přespání. Po poutní bohoslužbě jsme jeli do Jihlavy, kde nás dirigent
Hanáckého divadla (P. Blažek) provedl po kostelích a seznámil
s několika herci. Na Moravu český strach prostě ještě nedorazil.
Vánoční nadílka pro děti byla provedena jako bohoslužba slova
v zimní kapli ve Veltrubech.
Rok 1973 začal karanténou. Od 14. do 31. ledna byly zakázány
bohoslužby v obou kostelích jako preventivní opatření proti šířící se
slintavce. Na svátek Božího Těla úřady zakázaly venkovní oslavy. Tímto
rozhodnutím byla téměř veškerá činnost církve mimo kostel nezákonná.
Z kostela směl vyjít pouze pohřební průvod. Náboženství ve školách bylo
pod neustále sílícím tlakem. Pokračovaly drobné opravy kapličky
v Hradišťku a kostela ve Veltrubech. Velká oprava proběhla v kostele
v Sánech, kde se propadaly dvě klenební pole. O opravu se staral
P. Drábek. Na pomník z hrobu P. Vobořila věnoval jeden evangelík
z Veltrub kovový kříž. Pomník až dodnes stojí před kostelem ve
Veltrubech v této úpravě.
P. Šimek se seznámil s archeology, kteří prováděli výzkum
v sázavském klášteře a na hradišti Slavníkovců v Libici. V následujících
letech s nimi udržoval časté kontakty, které mu krom historie
sázavského kláštera a rodiště sv. Vojtěcha, přispěly k poznání historie
veltrubských (původně jezeřanských) kostelů.
Josef Sixta
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Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu,
které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové
Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají
společnou výzvu pro věřící.
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety.
Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti
k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík
je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla
zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla
evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami,
a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020
publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který
říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi
4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text:
Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev římskokatolická
nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu.
Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož
hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř
polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady,
média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet
věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné
mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že
církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní
přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale
nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista.
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí
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nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím
o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně
přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu.
Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska
Zdroj: cirkev.cz

Okénko do DKSŠ
Ve středu 17. března se uskutečnila na zahradě naší školy modlitba
křížové cesty. Sešli se zde učitelé a asistenti ze střední i z MŠ a pod
vedením otce Georgese prošli všech čtrnáct zastavení. Tuto duchovní
akci přišlo podpořit i několik věrných přátel školy.
Výuka na dálku probíhá už dost dlouhou dobu. Každý týden jsou
žákům posílány úkoly, účastní se on-line hodin. Učitelé chodí do školy dle
rozpisu služeb, starají se o zahradu podílí se na různých opravách školy,
připravují pomůcky a hlavně se těší až bude škola opět otevřená.
On-line výuka probíhá také ve školce. Paní učitelky připravují
zajímavá témata a reakce našich předškoláků jsou skvělé.

Přihlášky na školní rok 2021/2022
Stále je možné se hlásit ke studiu na střední škole.
Rádi odpovíme na Vaše dotazy a školu Vám ukážeme.
Otevírané obory na Dvouleté katolické škole v roce 2021/2022:
• Pečovatelské služby 75-41-J/ 01
• Praktická škola dvouletá 78-62-C/ 02
Pokud máte zájem o bližší informace o škole, tak neváhejte a kontaktujte
nás na tel. čísle: 321 722 079.
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Kostel Nejsvětější Trojice
Kazatelna – evangelisté
Evangelium podle svatého Lukáše
Lukášovi rodiče podle starých
svědectví byli pohané. Drobné zmínky
naznačují, že Lukáš byl povoláním
lékař. Nebyl učedníkem Kristovým.
Lukáš provázel svatého Pavla téměř
na všech jeho cestách. Byl pomocníkem svatého Pavla při jeho prvém
i druhém věznění v Římě. Vězněný sv.
Pavel píše: „Lukáš jediný je se mnou“
(List Timotheovi).
O konci života svatého Lukáše
nemáme určité zprávy, je řazen mezi
mučedníky. Pohřben byl asi v Patrách
na severu Peloponéského poloostrova. Církev slaví jeho svátek 18. října.
Podle svědectví sv. Jeronýma byly
jeho ostatky za císaře Konstantina
přeneseny roku 357 do Cařihradu.
Podle starého podání byl Lukáš také
malířem. Jediný z evangelistů zaznamenává události z Ježíšova dětství
tak názorně, že vypravovaný děj
vidíme jako živý. Ani Lukáš nebyl
očitým svědkem Kristova života. Pro
své evangelium čerpal látku z různých pramenů. Jak píše na začátku
svého evangelia: „již mnozí se pokusili napsat vypravování
o událostech….kteří byli od počátku očitými svědky Slova, rozhodl jsem
se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu
vypíši, vznešený Teofile…“. Lukáš byl rodilý Řek, řečtina byla jeho
mateřštinou.
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Lukáš byl pisatel vzdělaný, jeho řečtina je krásná, vyjadřování
obrazné. Příkladem je Chvalozpěv Panny Marie – Magnificat, Velebí duše
má Pána.
Vznik evangelia je kladen do let 70. - 80. Symbolem Lukášova
evangelia je obětní zvíře – býk. Lukášovo evangelium začíná obětí kněze
Zachariáše v jeruzalémském chrámu. Lukášovým symbolem je také
obraz Panny Marie. Dříve Lukášovi byly připisovány četné obrazy Panny
Marie. Stal se proto i patronem malířů.
Na našem obrazu sv. Lukáš píše evangelium a dívá se na obraz Panny
Marie s Ježíškem.
Podle církevní tradice je Lukáš autorem i knihy Skutky apoštolů.
Evangelium podle Jana
Evangelium Janovo se výrazně
odlišuje od tří předcházejících evangelií. Autor evangelia vystupuje ve
svém evangelium jako „učedník, kterého Ježíš miloval“. Se svým bratrem
Jakubem byl mezi prvními povolanými k následování Krista. Jan s bratrem Jakubem, Petrem jsou svědky
Proměnění Páně, na vysoké hoře“
(evangelium Mt, 17). Jan, Jakub a Petr
jsou zobrazeni, jak spí v Getsemanské zahradě, zatímco se Kristus modlí
a krví potí. Na Golgotě u Ježíšova
kříže je jen Jan a Ježíšova matka.
Jan je tradičně ztotožňován
s Janem poslaným do vyhnanství na
ostrov Patmos, kde napsal knihu
Zjevení (řecky Apokalypsa). Jan
zemřel údajně v Efezu ve vysokém
věku.
Charakteristika Janova evangelia
Janovo evangelium je historicky
věrohodnější, přesnější. Výrazná je
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znalost Ježíšova působení v Judsku a Jeruzalému, Ježíšova utrpení.
Charakteristické jsou dramatické dialogy mezi Ježíšem a Židy (kapitola
9. o uzdravení slepého od narození), dlouhé řeči.
Jan uvádí Ježíše stále jako Boha, jako Slovo:
„Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh…“.
Úvod evangelia odpovídá na základní otázku, která znepokojovala lidi
při setkání s Ježíšem: odkud je Ježíš, kdo je Ježíš.
Jan zdůrazňuje bytostnou jednotu Otce a Syna: „Já a Otec jedno
jsme“.
Datum sepsání evangelia kladou badatelé na konec prvního století –
léta osmdesátá až devadesátá. Janovým atributem je orel, který létá ve
výšinách. Jan mluví o věčné, naddějinné existenci Slova. Začátek Janova
evangelia je uváděn výšinami teologického pojednání.
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