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Bylo nebylo 
Křty dospělých (i nedospělých) katechumenů 

Na Letnice v sobotu 30. května 2020 jsme se sešli v kostele sv. Bartoloměje, 
abychom společně prožili vigilii, ne tu velikonoční, protože kostely byly tehdy 
kvůli karanténě zavřeny, ale vigilii Seslání Ducha Svatého. A sešlo se nás 
opravdu dost. Potřebovali jsme se sejít jako farnost, alespoň na konci doby 
velikonoční, když už to nebylo možné na jejím začátku. Katechumeni měli o něco 
delší katechumenát tj. dobu přípravy na křest. Pět dospělých a tři děti přijali 
milost křtu, účast na vykoupení ve smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsme 
za ně rádi a modlíme se, aby si v našem společenství našli své místo, své 
průvodce na cestě víry i své poslání, které jim Kristus svěřil ve svátosti biřmování. 
Naše farní rodina je větší, je bohatší, je plnější. Deo Gratias! 
 

Ján Halama, farář 
 

 

Foto: Bohumír Laichman 
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Křty na Letnice 
 

Letnice… nedoufala jsem, že se dnes zúčastním, budou křtěni noví 
katechumeni, jistě budou mít v chrámu řadu blízkých a s ohledem na trvající 
opatření vlády, si mohu o této události maximálně přečíst… bylo mi líto, že 
nemůžeme společně slavit letošní velikonoční vigilii v Bartoloměji, jen přes 
televizní obrazovku, katechumeni se připravovali dlouho a nemohli být v ten den 
pokřtěni …  

… jsem tady, mohu si naplno užívat v „přímém přenosu“… dívám se 
a poslouchám pozorně, už nejsem host, patřím sem, jsem účastník … vzpomínám 
na chvíli křtu a pociťuji obrovskou radost, zbavena nervozity mohu užívat naplno 
… užívám, prožívám a modlím se za novokřtěnce, přeji jim vše dobré … 

 
Vracím se ke chvíli křtu, je to víc než rok  
a já mám pocit, že jsem neudělala ani krok,  
jen malý krůček, ale dost, již nebudu hodnotit, 
od toho jsou přece jiní, kteří vědí, co se bude dít … 

Iva Lodlová 

 

Zeptali jsme se Vás 
Jak jsme se modlili v době karantény 

Dne 25. dubna byl zveřejněn list, kterým Svatý otec vybízel všechny věřící 
ke společné i individuální modlitbě růžence v květnu - měsíci mariánské úcty. 
Květen už minul a v naší farnosti jsme se skutečně modlili každý den, v různých 
kostelích, za účasti věřících osobně i na dálku prostřednictvím online vysílání.  

Požádali jsme se Vás, aby se s námi podělili o to, co pro Vás tato společná 
modlitba růžence znamenala. 
 

Vaše příspěvky: 
 

Modlíme sa s vami každý večer a mne tá modlitba pripadá jako jedna veľká 
prosba za ľudí, ktorí túto modlitbu veľmi potrebujú a aj za tú koronavírusovú 
epidémiu. 

Emily, 11 let 
 

Zdravím Vás, pane faráři! Rada bych Vám vyjádřila své poděkování 
za krásné chvíle, které mohu trávit při sledování každodenní modlitby 
sv. růžence s Vámi. Těším se vždy velice na tyto večery i na mše. Je to pro mne 
posila i povzbuzení. Přestanu vnímat ten obyčejný ruch a shon, a jsem spojena 
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v modlitbě pouze s Bohem a s Vámi. Škoda jen, že za několik dnů májové 
pobožnosti skončí. Sv. růženec se budeme modlit společně v myšlenkách. 
Loučím se s Vámi s neskonalými díky! Ať Vám Bůh žehná.  

Anna, 72 let 
 

Modlitba přinesla řád a klid 
 

V tuto dobu, kdy jsem nemohla 
do společnosti ani do kostela, jsem 
byla velmi ráda, že se mohu viditelně 
propojit v modlitbě za uzdravení svě-
ta. Společenství bylo pro mě i dů-
ležité, že jsem věděla, že jsou ostatní 
v pořádku a že jsme součástí světové 
modlitby. Pro mě to bylo připomenutí 
si prvních věřících při vzniku církve 
v Jeruzalémě (srov. Sk 1,14), vnímala 
jsem, že jsme využili možnosti mo-
derní doby, kdy jsme byli zasaženi 
pandemií. Sám Ježíš Kristus svým 
učedníkům říká nebojte se (srov. Mt 
28,10) a proste (srov. Mt 7,7). Nejlépe 
to vystihuje svatý Pavel v Listě Kolo-
sanům: „Jednejte moudře ve styku 
s okolním světem a využijte čas vám 
svěřený.“ (Kol 4,5) a společná mod-
litba je velmi požehnaný strávený 

čas, který proměňuje jak modlící se, 
tak i okolí. 

Společná modlitba zavedla ob-
dobně jako návštěva kostela a mší 
svatých do mého života řád a rozvr-
žení denního režimu. Nejen řád, ale 
i klid, mír a požehnání Nejsvětější svá-
tostí pro poklidnou noc. Koronaviro-
vá krize pro mě byl čas, kdy jsem dny 
začínala požehnáním papežem Fran-
tiškem, který po každé mši po 10 mi-
nutové výstavě požehnal Nejsvětější 
svátostí oltářní a zakončovala jsem 
jej společnou modlitbou opět s po-
žehnáním Nejsvětější svátostí oltářní.  

Také jsem byla ráda, že jsem si 
mohla i v době uzavření kostelů 
připomenout svůj křest, neboť vysí-
lání z kostela svatého Bartoloměje je 
pro mě velmi srdečnou záležitostí.  

 

Iveta, 39 let 
 



 

Počáteční obavy 
 

Květen je měsíc zasvěcený Panně 
Marii, a proto se většina křesťanů 
tento měsíc modlí často růženec, tak 
jsem se rozhodla, že se ho také budu 
modlit. Poslední pondělí v květnu se 
mi naskytla příležitost se růženec 
nejen pomodlit, ale také pochopit 
jeho podstatu. 

Nejprve jsem si moc nebyla jistá, 
zdali mám vůbec jet, ale nakonec 
jsem se rozhodla, že pojedu. Kam? 
Růženec se modlil v Předhradí v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. Když 
jsme dojeli do kostela, zjistila jsem, že 
se celá modlitba bude přenášet přes 
Facebook. Pokud jste modlitbu růže-
nce sledovali, mohli jste mě buď za-
hlédnout, nebo alespoň slyšet zpívat. 

Ze začátku jsem měla obavy 
typu: „Dokážu se nekoukat na čas? 
Dokážu to vůbec vnímat? Dokážu se 
soustředit?“ a bylo toho ještě mno-
hem více. Ale se začátkem modlitby 
se všechny obavy vytratily a já, až 

na nepřesné počítání korálků na rů-
ženci, se domodlila až do konce. 
Po nějaké době modlitby mě začaly 
sice bolet nohy, ale řekla jsem si, že 
to pro Pána Ježíše vydržím, vždyť 
když on trpěl za nás na kříži, musel 
trpět mnohem většími bolestmi. 
Po čase jsem už ani bolest v nohou 
nevnímala, protože jsem se soustře-
dila hlavně na modlitbu. Ta modlitba 
uběhla tak rychle, že jsem ani netu-
šila, kolik je hodin. 
 A co jsem tímto článkem vlastně 
chtěla říci? Myslím si, že je hlavní se 
začít modlit růženec, pokud doposud 
třeba nevíte, jak se modlí nebo se 
Vám nechce se ho modlit kvůli času, 
ale je důležité si říct: „Jo, já to prostě 
pro Pána Ježíše udělám. Já mu obě-
tuji ten čas. Přece pro mne na kříži 
netrpěl zbytečně. Trpěl tu pro mě, tak 
moc mě měl rád a já mu tu lásku chci 
opětovat, alespoň v podobě modlit-
by.“ 

Eliška Těmínová, 14 let
 

Modlitba s koronavirem 
 

Přípravu na Velikonoce jsem se 
letos rozhodla pojmout tradičně a co 
nejvíce poctivě. Poprvé,… Popeleční 
středou začal „můj“ půst. Rozhodla 
jsem se na následujících 40 dní vzdát 
masa (se vším všudy) a alkoholu. 
Nebylo to vždy snadné, ale omezení 
mě vnitřně uspokojovalo a posilo-
valo, mé odhodlání vydržet stále 
rostlo. Snažila jsem se také myslet 
na Ježíše, přemítala nad jeho posled-
ními dny, četla úryvky z evangelia 
a nechala se znovu ohromovat jeho 

skutky a především láskou. Láskou, 
kterou dokázal přemoct smrt, láskou, 
kterou nás vykoupil z moci hříchu 
a tím nám dal příslib života věčného. 
Co může být víc? Radost zmrt-
výchvstalého Ježíše a duchovní „ob-
novy“ mi mírně kazila koronavirová 
epidemie. Omezení, zákazy, a s tím 
i velikonoční vigilie sledovaná přes 
internet.  Tak jako všichni, i já jsem 
vyčkávala, co bude dál. A ono to 
přišlo…nečekaně, plíživě. To, co něko-
lik dní vypadalo jako obyčejná rýma, 
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dostalo po návštěvě rodiny o Veliko-
nocích jasné obrysy. Od radostných 
svátků uběhlo sotva pár dní a mě se 
s pozitivním výsledkem testu na ko-
ronavirus rázem změnil život. Ani 
jsem v tu chvíli netušila, jak moc. 
Čtyřtýdenní izolace mezi čtyřmi stě-
nami bytu dělala své. Pocity úzkosti, 
strachu o zdraví své i blízkých, ner-
vozita a frustrace byly na denním 
pořádku. Koronavirus je totiž jedna 
velká nejistota. Cítila jsem, že přišlo 
období zkoušky, …obstojím sama 
přes sebou? I mé vztahy?...včetně 
vztahu k Bohu?. 

Kromě horších chvil jsem zažila 
i nemálo milých okamžiků, podpora 
přicházela z různých stran. Téměř 
každý večer jsem usedala k počítači, 
abych se podívala na povzbudivé 
úsměvy pana faráře, otce George 
a Lukáše a společně s nimi se modlila 
za všechny nemocné a za brzké 

ukončení epidemie. Modlitbu růžence 
jsem poprvé celou absolvovala až 
v karanténě a „online“. Měla jsem ze 
svého dalšího duchovního „poprvé“ 
radost, a také z toho, že se ke mně 
v dalších dnech přidával i partner 
a modlili jsme se spolu. Těšila jsem se 
na tyto chvíle online sociálního kon-
taktu jako malé dítě na večerníček. 
Usínala jsem poté klidnější, s nadějí 
v lepší zítřky. V modlitbě jsem se 
k Bohu často obracela i sama, vítala 
jsem, že mu můžu s důvěrou předat 
své radosti i trápení a „vypovídat se“. 

Nyní, tři týdny po nemoci cítím, že 
mě koronavirus změnil. Vím, že vše, 
o co jsem dočasně kvůli izolaci při-
šla, bylo pomíjivé. S pokorou a vděč-
ností Bohu děkuji za tuto cennou 
zkušenost a prověrku všech svých 
vztahů. Bůh mě nezklamal, byl mi 
oporou a útěchou. 

Jana, 31 let 
 

 

Hozená rukavice 
 

Kalendář akcí v  červnu 2020 
6.-7. červen 2020 (sobota - neděle): Příprava snoubenců na svátost manželství, 
kteří se budou brát v r. 2020.  
 

8. červen 2020 (pondělí): v 19:00 hod. setkání redakční rady na faře. 
 

12. červen 2020 (pátek): Noc kostelů. Prosíme o pomoc při přípravě programu, 
propagaci mezi známými a také o aktivní účast. V naši farnosti je připraven 
bohatý program, kterým se chceme prezentovat veřejnosti a nabídnout jí du-
chovní obsah a příjemný zážitek.  
 
 

15. červen 2020 (pátek): v 19:00 hod. setkání farní rady na faře. 
 

Kalendář dalších akcí  
4. červenec 2020: Svatoprokopská pouť. V sobotu 4. července 2020 si vyko-
náme tradiční pouť kolínské farnosti, tentokrát do rodiště sv. Prokopa v Cho-
touni. Mše svatá začne v 8:30. Srdečně zveme! 
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13.-18. červenec 2020: Letní farní tábor pro dětí bude v termínu 13. – 18. čer-
vence 2020 v Zásmukách. 
 

10.-14. srpen 2020: Prázdninové hlídání dětí s programem. V dnech 10. – 14. 
srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Pro-
gram je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: 
Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová 
a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet 
dětí: 12. Kontakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích. 
 
 

30. srpen 2020: Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. 
srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles 
Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.  
 

6. září 2020: První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 
v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.  
 

18. říjen 2020: Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat 
v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský. 
 

Vysílání mší svatých prostřednictvím Facebooku 
V neděli je možné sledovat živé vysílání mše svaté v kostele sv. Bartoloměje 
v 8:00 hod, vysíláme také v úterý mši svatou v 18:30 hod.  
 

Služba hlídání kostela Nejsv. Trojice 
V dnech, kdy se v kostele Nejsv. Trojice konají dvě dopolední mše svaté, tedy 
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, pokračujeme v praxi otevřeného kostela 
i v době mezi bohoslužbami, tedy v čase od 8:45 do 11:30. Aby bylo možné 
nechat kostel přístupný veřejnosti, je potřebná Vaše pomoc. Prosíme ochotné 
dobrovolníky, aby se zapisovali na hlídání kostela na papír, který je k dispozici 
v kostele.  
 

Uklízení kostela Nejsv. Trojice 
Při úklidu kostela Nejsv. Trojice v roce 2020 vycházíme ze stejného rozpisu, který 
byl platný v roce 2019. Služba je rozdělena na 6 skupin, přičemž má každá 
na starost úklid ve dvou měsících. Kdo by se chtěl přidat do některé ze skupin, 
může tak učinit v sakristii kostela Nejsv. Trojice.  
 

Potkali se u Bartoloměje 
Facebooková stránka s názvem „Potkali se u Bartoloměje“ funguje už 3. měsíc 
a stále  přináší zajímaví obsah (videa, obrázky, nahrávky…) určený pro děti. 
Povzbuzujeme děti a rodiny, aby se nechaly inspirovat a také se zapojely 
a posílaly své příspěvky.  

mailto:pavelova.alena@gmail.com
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Slovo kněze 
Slovo budoucím generacím 
(text vložen do schránky v kostnici u příležitosti renovace areálu u sv. 
Bartoloměje) 
 
 
 

Kosti předků jsou pro nás, žijící ještě 
na tomto světě, připomenutím dvou 
mravních zásad. Tou první je: „Me-
mento mori“ – pamatuj, že tady nebu-
deš věčně. Ta druhá je: „Co zanecháš 
pro budoucí generaci.“ 

Nejdříve bych se zastavil u první 
myšlenky. Žijeme v době, kdy se vy-
trácí kultura pohřbívání. Nejen, že se 
v prostoru středních Čech většina lidí 

nepohřbívá do země, odchází z toho-
to světa kremací, ale většina lidí 
nemá ani žádné rozloučení. Žijeme 
vskutku v době, kdy cílem života je 
zábava, a smrt je vytěsněna na okraj 
života. Uvidíme, co v tomto ohledu 
přinesou další generace. Je zřejmé, že 
kultura pochovávání souvisí přímo 
s křesťanstvím a obecná kultura „ne-
pohřbíváni“ souvisí s tím, že většina 

obyvatelstva 
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není křesťanská nebo svoji víru ne-
praktikuje. 

Podle života naší farnosti však 
můžeme mít naději v novou generaci. 
V kostelích naší farnosti máme mno-
ho mladých rodin a také dětí. Chceme 
jim odevzdat hlavně živou víru, aby 
dokázaly obstát v prostředí nábo-
ženské lhostejnosti a někdy i averze 
vůči víře. Věřím, že křesťané budou 
vždy kvasem, který prokvasí celou 
společnost a Boží Duch bude vždy 
působit na tomto polabském území, 
území sv. Prokopa, Vojtěcha, Radima 
a dalších.  

Doufám, že po sto nebo více le-
tech zde bude znovu živé společenství 
věřících a Vy budoucí se budete 
podivovat, proč na začátku 21. století 
lidi žili tak divně bez náboženské 

praxe víry. V každém případě, v každé 
době jsou v církvi i ve světě věci, které 
jsou „bídné“ a jsou tady i znaky 
naděje, které nám dovolují věřit, že 
víra, jako nejcennější poklad se bude 
předávat dál. Soudím tak také podle 
toho, že každým rokem se hlásí do-
spělí, kteří chtějí být pokřtěni. V naší 
kolínské farnosti to bude v tomto roce 
5 dospělých, kteří na slavnost Seslání 
Ducha Svatého v sobotu 30. května 
2020 přijmou svátosti uvedení do kře-
sťanského života – křest, biřmování 
a svaté přijímání.  

Bůh žehnej nám i budoucím! 

P. Ján Halama, SVD 
 

(V Kolíně, u sv. Bartoloměje  
dne 23. května 2020) 

 
 

 

Rozhovor 
Se zástupcem ředitele Dvouleté katolické školy 
 

Mohl byste se představit čtenářům 
časopisu Bartoloměj? 

Jmenuji se Jan Prachař. Je mi 43 
let a jsem rodilý Kolíňák. Mimo to, že 
učím na Dvouleté katolické škole, se 
od malička věnuji sportu. V současné 
době trénuji družstvo mladších žáků 
házené. Zároveň působím i ve spor-
tovní komisi města Kolína. Mám dva 
syny, kteří také rádi sportují. 

 

Jak dlouho působíte ve Dvouleté 
katolické škole v Kolíně? 

Do školy jsem nastoupil v roce 
2001, takže v září budu zahajovat svůj 
dvacátý školní rok. Za tu dobu jsem 
měl možnost potkat ve škole stovky 
žáků, mnoho milých kolegů a také se 
ve vedení školství vystřídalo 15 minis-
trů, takže jsem se určitě nenudil. Už od 
svého nástupu učím matematiku, 
informatiku, zeměpis a tělocvik. 
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V současné době jsem také zástup-
cem paní ředitelky, což s sebou 
přináší i práci s administrativou školy. 

 
Mohl byste říci něco o historii školy? 

Škola vznikla v roce 1991, takže 
v příštím roce ji čeká kulaté výročí. 
Původně byla určena jen pro dívky, 
ale posledních 10 let zde studují 
i chlapci. Střední škola nabízí možnost 
vzdělání ve dvouletém oboru Pečova-
telské služby a oboru Praktická škola 
dvouletá. Postupem času se škola 
více zaměřuje na práci se žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Součástí školy je také mateřská škola 
pro 30 dětí. 

 
Pro koho je škola určena? 

Škola přijímá ke studiu žáky, kteří 
ukončí základní školu praktickou, 
speciální, nebo vycházejí z nižších 
ročníků základní školy. Velice často 
k nám také nastupují žáci, kteří zažili 
z nějakých důvodů neúspěch na jiné 
střední škole. 

 
Čím je škola výjimečná? 

Škola je výjimečná v několika 
ohledech. Jednak má na rozdíl 
od všech jiných škol v Kolíně odliš-
ného zřizovatele, kterým je Arcibis-
kupství pražské. Specifická je také 
svojí velikostí, protože maximálně 
studuje ve škole 30 žáků, což dává 
veliký prostor k individuálnímu pří-
stupu ke každému žákovi. Ve škole se 
snažíme udržovat křesťanskou, ote-
vřenou a přátelskou atmosféru. 

 

Co Vám na práci ve škole dělá 
největší radost? 

Již od začátku mě naplňuje 
práce s mladými lidmi, komunikace 
s nimi a budování pozitivních vztahů 
mezi žáky a učiteli. Po celou dobu mé 
práce ve škole je to také přátelský 
kolektiv, který je jedním z hlavních 
léků proti vyhoření.  

 
Jak jste spokojen s chodem školy, 
co byste chtěl zlepšit? 

Mám osobně možnost se 
na organizaci školy dlouhodobě podí-
let a přímo zasahovat do jejího chodu 
a realizovat svoje nápady na zlepšení. 
Každý rok se snažíme školu někam 
posunout a něco vylepšovat. Zrovna 
tento týden jsme dokončili výměnu 
posledních starých oken. V letošním 
roce plánujeme vyřešit hospodaření 
s dešťovou vodou vybudováním zá-
chytných nádrží. Vodu využijeme 
k zavlažování záhonů na naší školní 
zahradě. 

 
Už v názvu školy je slovo kato-

lická. Jak spolupracujete s farností? 
S farností spolupracujeme pra-

videlně a celoročně. Otec Halama 
vyučuje ve škole předmět křesťanská 
výchova, dále se s žáky a učiteli pra-
videlně účastníme bohoslužeb. Kaž-
dou mši se snažíme doprovázet zpě-
vem a hrou na kytaru. Ve spolupráci 
s farností se také zúčastňujeme Tři-
králové sbírky. Často využíváme 
i prostor komunitního centra pro ko-
nání slavnostních školních akcí. K pro-
vozu centra přispíváme pravidelným 
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úklidem v rámci praxe žáků. Kněží 
z Kolína se pravidelně zúčastňují 
našich akcí, jako jsou výlety a více-
denní pobyty. 

 
Aktuálně Českem otřásá korona-
virová epidemie. Chybí vám práce 
a čas strávený se studenty? 

Určitě. Procházíme situací, 
kterou zřejmě nikdo z nás nezažil. 
Vzhledem k nepřetržitému informač-
nímu toku, který na nás všemožná 
média chrlí, je velice obtížné si udržet 
tolik potřebný nadhled. Myslím, že 
mně i mým kolegům žáci už moc 
chybí a naše škola obnoví provoz 
v nejbližším možném termínu. 

 
Jaký je Váš pohled na korona-
virovou situaci? 

Já osobně vůbec neznám nikoho 
nemocného touto nemocí a už vůbec 

neznám ze svého okolí nikoho, kdo 
by na tuto nemoc zemřel. Znám 
ze svého okolí lidi, co umřeli na alko-
hol, při dopravních nehodách, na ne-
moci pramenící z nadváhy a kouření, 
což považuji za opravdové a reálné 
nebezpečí. 

A nejvíce mě na stávající situaci 
děsí, že v čele krizové vlády stojí 
bývalý agent STB a soudně stíhaný 
a komunisty podporovaný premiér 
Andrej Babiš. Pro mě on osobně 
znamená podstatně větší hrozbu pro 
celé Česko než jakýkoliv virus. 

 
Na závěr bych Vám chtěla jmé-

nem celé farní komunity poděkovat 
za rozhovor. Přejeme Vám Boží po-
žehnání, zdraví a ať Vás Bůh provází 
při každém kroku.  

 
Katarína Jarošová 

 
 



 

Ticho v kostele 
Ticho v kostele má své nezastupitelné místo. Díky tichu můžeme sebrat své 

myšlenky, naslouchat, být přítomni. Je jasné, že je někdy třeba někomu něco 
sdělit, zvláště když se jedná o přípravu bohoslužby. Všiml jsem si v poslední 
době, že po skončení mše, se začínají lidé shlukovat v kostele, vyřizovat, 
domlouvat nebo prostě si povídat. A mám pocit, že je toho v poslední době víc, 
než obvykle.  

Myslím, že i po mši bychom měli zachovat v kostele ticho, aby mohlo doznít 
to, co jsme prožili ve mši svaté. Někteří věřící se ještě modlí. Doporučuji potřebné 
záležitosti dořešit před kostelem, nebo případně v komunitním centru 
(u sv. Bartoloměje), nebo v zimní kapli (u Nejsv. Trojice), nebo v předsíni kostela 
u sv. Víta. Možností je vždy více. Dejme příklad i nevěřícím, kteří vstupují 
do kostela, někteří ze zvídavosti, jiní, aby nasáli atmosféru kostela. Jakou 
atmosféru kostela chceme nabídnout mladé generaci? Jak se chceme v kostele 
cítit my sami? 

 
Ján Halama, farář 

 

Dezinfekce 
Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) 

dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby 
upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení 
roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi 
účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak 
propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo 
hlavní bohoslužebný prostor. 
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