
 

„Děkuji. Děkuji pěkně.“ 

 
  

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 byl Pánem života povolán do Věčného Domova 

 

P .  B o h u m i l  K o l á ř  

ve věku 91 let 

 

       Narodil se 7. ledna 1924 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v Praze a v Římě teologii. V roce 1948 studia v Římě dokončil a téhož roku byl 
vysvěcen na kněze. I přes těžkou poúnorovou situaci v ČSR se v létě 1948 vrátil do vlasti. V roce 1949 se nenechal zastrašit a přečetl (jako mnoho jiných 
kněží) pastýřský list „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, který kritizoval poměry nastolené komunistickým režimem. Za to byl 
poprvé odsouzen. V roce 1949 byl amnestován. 
       V letech 1952 – 1960 byl vězněn pro své kněžské působení. Odsouzen byl spolu s jedenáctičlennou skupinou „velezrádců“, mezi nimiž byli také dva 
další římskokatoličtí kněží Antonín Bradna a Karel Pilík. Z Valdic byl propuštěn v květnu 1960. Do duchovní služby však nastoupit nemohl. Pracoval v 
dělnických profesích až do roku 1968, kdy se konečně mohl vrátit do kněžské služby v Roudnici nad Labem, kde působil do roku 1991. 
       Po pádu komunismu své bohaté zkušenosti zejména s katechetickou prací zúročil ve svém působení na Katolické teologické fakultě UK i jako 
moderátor Katechetického střediska. Velký význam pro formaci nové generace kněží české provincie mělo jeho desetileté působení ve funkci interního, 
pak externího spirituála Arcibiskupského semináře v Praze. Byl aktivním exercitátorem. Dlouhodobě spolupracoval s Diecézním centrem pro seniory v 
Hradci Králové. Léta vypomáhal ve farnosti Praha – Sedlec. 
       Byl jedním ze zakladatelů a sloupů vznikajícího Hnutí fokoláre v tehdejším Československu. 
       Kdo ho znal, ví, že by bylo možné ještě dlouho v tomto výčtu pokračovat… 
       Posledních 15 měsíců prožil ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně, kde bydlel, do posledních chvil sloužil a kde, obklopen péčí a 
přátelstvím mnohých, prožil závěr své pozemské části života.  Za zvuku poledních zvonů odešel ze života do Života. 

 

Rozloučíme se s ním při mši svaté 
v úterý 17. listopadu 2015 ve 12.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně 

 
           Potom bude jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově v Praze 9 - Vinoři. Obřad začne v 15.30 hod. 

             Foto z 9. 5. 2015 při putování Palladia 
 

 
Jménem veškerého příbuzenstva rodina Kolářova 

Kněží a ostatní členové Díla Mariina 
Arcibiskupství pražské 

 
                                                                                      P. Miroslav Cúth, farnost sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, farnost@farnost-karlin.cz 


