
 JAK NA ZIMU V KOSTELE 

Máme v Chocni barokní kostel a je tam zima. Bohužel nemáme naději, že bychom se v blízké 
budoucnosti mohli na bohoslužby scházet v lepším, vytápěném prostoru.  
Já nosím zimní kabát, teplé boty a čepici do kostela od října do května. V zimních měsících  mi je 
stejně zima, i když topení pod mřížkami v lavicích trochu zavlaží vzduch. Svým synům jsem od 
malička říkala, že Pánu Bohu víc záleží na tom, co máš v srdci, než na tom, co máš na hlavě. A 
v zimě jsem je nutila nesundávat v kostele čepici, aby nenastydli. Synové už jsou skoro dospělí a 
ptají se, proč by si v tom studeném kostele měli sundávat čepici? Protože to tak dělá táta a dělal to 
tak i jeho táta ? Tato odpověď jim nestačí.  

  
Přiznám se, že v zimě často v kostele přemýšlím o hrdinství mužů, kteří tam vydrží bez čepice, i 
když teplota je jen pár stupňů nad nulou. Nevím, kdo to vymyslel a kde je to napsáno, že muž 
musí sundat čepici?  V 1. listu Korinťanům sice svatý Pavel píše, že žena má mít zahalenou hlavu, 
když se modlí, muž zase nezahalenou ( 1 Kor 11, 2-10 ). Ale v poznámkách čtu že  jeho názor je 
poplatný tehdejší době a není závazný dobám jiným. 
( Nový Zákon, Česká liturgická komise, Praha 1989, str. 555 )  

 Hledala jsem v pravidlech etikety a udělala jsem objev. Různé zdroje včetně Ladislava Špačka se 
shodují na těchto pravidlech :  

Ženám se toleruje elegantní pokrývka hlavy v kostele a na úřadech. To ale neplatí pro kšiltovky 
nebo kulichy ( jinde to označují pojmem unisex pokrývka  hlavy )– v tomto případě se i žena řídí 
pravidly, jaké platí pro muže: smeká pokrývku hlavy při vstupu do budovy. Nesmeká při vstupu do 
veřejných prostranství – např. nádraží, obchodní dům.  

Říkám si  COŽE ? Víte to, ženy v kulichu v kostele, že porušujeme pravidla etikety ? A když je 
porušujeme my – ne proto, že je chceme porušovat, ale proto, že nechceme trpět zimou  - dejme i 
mužům svobodu porušovat tato starobylá pravidla, kterým někdo zapomněl přidat dovětek : 
SMEKÁ POKRÝVKU HLAVY PŘI VSTUPU DO BUDOVY, VE KTERÉ JE PŘIBLIŽNĚ 
POKOJOVÁ TEPLOTA.  

Skoro by to stálo za to uspořádat seminář o čepicích v kostele, na který by byli pozváni přední 
odborníci  na katolickou liturgii, pan Ladislav Špaček,  zástupci mužů, žen, ministrantů a farářů 
nejen z horských kostelů. Ale mám naději, že by nakonec zvítězil zdravý selský rozum a důvěra 
v Boží lásku, která si cení milosrdenství víc než oběti. A  výsledek semináře, který by se pak 
dostal do oběžníků farářům, by doufám zněl :  
Pokud je v kostele přibližně pokojová teplota, smekají muži i ženy pokrývku hlavy (s výjimkou 
dámských klobouků, které slouží jako módní doplněk).  
Pokud je v kostele chladněji, můžou si nechat muži i ženy pokrývku hlavy. 
  
A umím si představit, že někdy v budoucnu budou v nabídce e-shopu církev.cz i hezké čepice do 
studených kostelů pro kněze a ministranty, které se budou pěkně hodit k liturgickému oblečení. 
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