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Akce, na kterých byste 

neměli chybět 
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hřbili nebo spálili ve velikonočním ohni, 
aby to mocí Kristovy smrti a vzkříšení 
ztratilo nad námi vládu. Ať už to jsou 
naše staré konflikty, zranění, předsudky, 
přehrabování se ve starých záležitostech, 
spoutávající a ochromující životní vzorce 
či staré vazby na lidi, které nejsou 
v pořádku. Lístek můžeme spálit 
v nějakém svém malém velikonočním 
ohni.  
 
Převzato z www.vira.cz (zpracováno podle 

knihy Anselm Grün – Otče, odpusť jim, 

Sedm Ježíšových slov na kříži, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství. ) 

Pohřběme na Bílou sobotu vše, co 

nám brání žít 

Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, 

nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co 

nám brání žít. Můžeme na něj vložit 

všechna svá zranění a přestat je používat 

proti druhým jako výčitky… Pohřběme i 

své staré životní vzorce, které s sebou 

vláčíme jako kouli na noze. Může to být 

náš perfekcionismus, nutkání hledat vi-

nu… Snažme se pohřbít konflikty, které 

si neustále pěstujeme. To všechno by-

chom měli pohřbít a zanechat v Ježíšově 

hrobě.  

 

Ježíš sestupuje i do temnot mého 

srdce 

Říši stínů, do které Ježíš na Bílou sobotu 
sestoupil, však můžeme chápat i jako říši 
stínů vlastní duše. Každý člověk má 
v sobě tuto říši stínů, kde přebývá všech-
no, na co se odmítá podívat a co potlačil 
nebo vytěsnil. Do hlubin vlastního nevě-
domí sestupuji zcela vědomě v Ježíšově 
doprovodu. Představím si, že všechny 
obrazy ukryté v hlubinách mé duše jsou 
nyní prosvěcovány Ježíšovou láskou, tak-
že už nemusím mít strach z temnoty a 
chaosu vlastního nitra. Můžeme si tedy 
představit, jak Ježíš bere za ruku všechno 
mrtvé a zkamenělé v mém nitru a jak to 
vyvádí vzhůru ke světlu a k životu, aby 
pod jeho dotekem mohlo všechno ve 
mně ožít.  
 
Zapišme si, co bychom rádi pohřbili, 
nebo spálili ve velikonočním ohni.  
Zapišme si všechno, co bychom rádi po-

Spalme něco ve velikonočním ohni 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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STRÁNKA 2  

Z P R A V O D A J   

 

Velikonoční zamyšlení kardinála Dominika Duky 

"Velikonoce nazýváme největšími křesťanskými svátky. Přesto ale často prohrávají s Vánoci, 

svátky oslavy narození dítěte a zároveň příchodu Krista. Velikonoce jsou ale svátky, které 

nás nutí k zamyšlení, jak se vyrovnat se smrtí Krista a naší smrtelností vůbec. Nevede k nim 

pokoj adventu, ale křížová cesta, zobrazující zradu, utrpení, bolest, opuštění a smrt. Kristus 

ale končí svůj život jako ten, který svůj úkol splnil. Zemřel na kříži, aby se mohl slavně ve 

Vzkříšení vrátit. Nikoliv jako oživlá mrtvola, jak si někteří naivně myslí, ale jako nová forma 

života - slovy apoštola Pavla s oslaveným, duchovním tělem. Na konci Velikonoc nás tedy 

po všech útrapách Kristova příběhu čeká sláva a radost z toho, že Pravda, Láska a Odvaha 

nakonec zvítězila."  

 

Mons. Dominik kardinál Duka, duchovní správce KD ČR 

Naše Paní ukazuje své Srdce Francii, Evropě a světu 

tak, abychom konečně chápali, co se děje na zemi. Její 

Srdce kdysi probodl meč při Kristově velkopátečním 

Umučení ...Dnes její Srdce hoří při nenávistném i lhos-

tejném odmítání Krista.  

Nepochybně je to součást apokalyptických dějin, pro 

které se Notre Dame stala živým Znamením, nikoliv 

jenom kulturní památkou. Bylo by směšné, vidět za 

hořícím Srdcem nějaký malicherný důvod. Ano, mluví 

se o nedbalosti ... Tady jde ovšem o nedbalost vyššího 

druhu, nedbalost Evangelia Ježíše Krista. V tom smyslu 

je i naše žďárská Bazilika Nanebevzaté Panny Marie (a 

sv. Mikuláše) živým znamením. Kdyby tomu tak někdy 

nebylo, stala by se hořícím Srdcem, jako už dvakrát v 

dějinách. Už dvakrát v dějinách Naše Paní v zápalné Oběti promluvila. Kéž by 

nikdy nemusela promluvit potřetí.  

      Velikonoce 2019, Petr Peňáz  

Petr Peňáz: Hořící srdce Notre Dame 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.facebook.com/dominik.duka.3/videos/2829179730456025/


STRÁNKA 3  

 

KR Kunštát 

Šibřinky 2019 

 
Letošní maškarní ples Šibřinky proběhl v sobotu 2. 

března v kunštátském kulturním domě. Na organizaci 

se podílelo celé vedení Kolpingovi rodiny Kunštát a 

velké množství dobrovolníků, kterým bychom chtěli 

poděkovat za jejich ochotu. Tento ročník opět přilákal 

mnoho účastníků, kdy přišlo přes 280 masek. Večer byl 

zahájen proslovem přesedy KR Kunštát Michaelem 

Králem a pokračoval volnou zábavou doprovázenou 

skupinou Arcus. Během plesu se popíjelo a tancovalo, 

kulturní vložkou byla skupina NA TUTTI, která měla 

dvě taneční vystoupení. Účastníci plesu se mohli nechat 

vyfotit ve fotokoutku a nechat si svoji fotku na místě 

vytisknout. O půlnoci se začala vydávat tombola a po 

ní proběhlo vyhlášení nejlepších masek večera. Výběr 

  

byl velmi obtížný, protože se letos zúčastnilo mnoho ori-

ginálních a propracovaných masek. Nejlepší skupinovou 

maskou se staly Barbie, které překvapily svojí originalitou 

a vytrvalostí, když překonaly problémy spojené s uzavře-

ním v neprodyšné krabici. Masku jednotlivce vyhrál Jack 

Sparrow z Pirátů z Karibiku, který jakoby vypadl z oka 

Johnymu Deppovi. Letošní ročník měl spoustu dobrých 

ohlasů a doufáme, že příští rok bude alespoň tak podaře-

ný jako tento. 

 

Karolína Šafářová, KR Kunštát  



 

STRÁNKA 4  

Z P R A V O D A J   

 

Petr Peňáz: Kříže a cesty 

Tuhle jsem jel vlakem ze Žďáru nad Sáza-

vou do Brna. Když jsem na chvíli odložil 

přednášku C.F. von Weiszackera o seku-

larizaci, utkvěl můj pohled na velké pole 

před Níhovem. Kromě stožáru elektro-

rozvodů stál osamělé v poli posvátný 

kříž, znamení Oběti a slávy našeho Vyku-

pitele…nevedla kolem něj žádná cesta, 

stál tam jako voják na stráži, na kterého 

zapomněli… Nebyl v té pozici ostatně 

sám. Další kříž jsem zahlédl někde u tiš-

novských Hradčan. Taky střežil velké 

pole a žádná cesta k němu nevedla. 

Jak veliký je to symbol: Změnila se kraji-

na, žije se rychleji, cesty se napřimují, 

vzdálenosti se zkracují a některé kříže 

zůstávají jako znamení, kterým už málo-

kdo rozumí, pokud vůbec si jich nezřídka 

lhostejný nebo uspěchaný člověk povšim-

ne. Je to jako s lidskými kříži; taky jsou 

někdy údělem osamělých… 

Kříže bez cest…jakoby vykupovaly celou 

zemi, do níž jsou vetknuty; jakoby úbytek 

všímavosti člověka zvětšoval úsilí výkup-

ného gesta lásky Toho, kterého připomí-

nají.  

Ještě stále na mnohých místech ovšem 

máme možnost setkat se bezprostředně 

se starobylým znamením kříže, kaple, 

Božích muk…Jsou to sakrální znamení 

stále viditelná a živá. Vedou k nim a ko-

lem nich cesty, na kterých můžeme zasta-

vit –když ne svoji uspěchanost, tak ale-

spoň mysl a srdce. Můžeme také zpoma-

lit…a možná to zpomalení, nebo dokon-

ce zastavení nám zachraňuje život. Někdy 

o tom bývám opakovaně přesvědčen. 

A tak děkuji všem, kteří obnovují tato 

znamení, budovaná nezřídka v obtížných 

podmínkách našimi předky. I jim sloužila 

k zastavení při práci na poli i na poutnických 

cestách. Ta zastavení měla smysl. Byla doprová-

zena modlitbou, někdy i zpěvem. Byla také do-

provázena vzdálenými zvony okolních vesnic. Je 

velkým darem už sama možnost zpřítomnit mi-

nulý čas a nechat se obohatit takovým zastave-

ním… 

 

27.2.2019  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


STRÁNKA 5  

 

KR Blansko 

Dětský karneval 

Na 300 účastníků – děti v maskách a jejich doprovod, 

navštívilo v neděli 3.3.2019 v odpoledních hodinách 

v masopustně vyzdobeném sále Katolického domu v 

Blansku již tradiční dětský karneval pořádaný Kolpin-

govou rodinou Blansko a Společností Katolického 

domu. Noví moderátoři s pomocníky měli pro děti na 

podiu připraveno plno her o pěkné hračky, nechyběla 

ani sladká odměna za účast. V mezičase se mohly děti 

vyřádit tančením v sále nebo se zúčastnit soutěží v 

přísálí. Předsálí bylo zaplněno každoroční bohatou 

tombolou. 

Na závěr patřilo podium těm nejmenším, kteří ostatní 

potěšili básničkou či písničkou. Karneval pak jako 

obvykle vyvrcholil vyhlášením nejhezčích, nejmladších 

a nejstarších masek. Odměnu za nejstaršího zamasko-

vaného účastníka si odnesla Alena Adámková  

v masce kočky. Nejmladším odměněným byla 15-ti 

měsíční Sofie Pek převlečená za myšičku Minnie. Jako 

nejhezčí masky (výběr byl jako vždy velmi těžký) byly 

vyhodnoceny a odměněny tři děti: Verunka Košábko-

vá (7 let) – babička, Jareček a Radovánek Hasoňovi 

(11 a 7 let) – rozvážeč pizzy a pizza a Tomáš Hlásek 

(9 let) – žralok.  

Pro děti i dospělé bylo připraveno příjemné odpoled-

ne plné her a zábavy. Moc děkujeme všem organizá-

torům, kteří obětují svůj čas a dělají radost ostatním. 

 

Ing. Josef Kupčík, předseda KR Blansko 



 

STRÁNKA 6  

Z P R A V O D A J   

 

Žďárské pašije mění scénář, Ježíš 

„vjede“ do Jeruzaléma 

 

Hned několik novinek chystají tvůrci 

pašijí ve Žďáru nad Sázavou na letošní 

představení. Amatérští herci z obou 

žďárských farností sehrají hru Co se 

stalo s Ježíšem? v úterý 16. dubna v 

přírodním areálu na Libušíně.  

„Po delší době jsme udělali změnu ve 

scénáři a zařadili úplně novou scénu, 

vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Představe-

ní tak bude zhruba o čtyři minuty del-

ší,“ přibližuje režisér pašijové hry Mi-

roslav Keller.  

Chybět by neměly ani palmové rato-

lesti, kterými podle evangelia lidé Ježí-

še zdravili. Půjde však spíše o příchod 

než o příjezd. Podle bible vjel Ježíš do 

bran města na oslu. „Odvahu pracovat 

s živými zvířaty ještě nemám,“ dodává 

s úsměvem Keller.  Po dlouhých letech 

nahradí Tomáše Havlíka v roli zrádce 

Jidáše František Špaček. Naopak v roli 

Ježíše se už počtvrté představí Jan Hu-

deček. „Letos chodí na zkoušky se 

svými rodiči o hodně více dětí, bude 

to takové oživení. Omladilo se také 

Pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“ proběhla 

úspěšně 

římské vojsko,“ poznamenal režisér.  

Pašije s více než dvěma stovkami herců 

jsou tradiční žďárskou akcí, která vždy 

přitahuje pozornost tisíců diváků. Od 

prvního představení loni uplynulo dvacet 

let. U zrodu výpravné akce byl tehdejší 

žďárský farář Ervín Jansa, kterému sepo 

příchodu do farnosti sv. Prokopa zalíbil 

živý betlém a navrhl udělat i velikonoční 

představení.  

    Jiří Bárta 

Regionalni mutace| Mladá fronta DNES  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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STRÁNKA 8  

Z P R A V O D A J   

 

Zprávy z našich zařízení  

Terapeutická komunita Sejřek 

Březen na Sejřku 

V březnu se uskutečnil již tradiční výjezd na 

Rejvíz. Krásné výhledy a příjemné počasí se 

zbytky sněhu nám byly odměnou za srub bez 

vody a elektřiny. Se vším jsme si náramně po-

radili a všichni máme zase na dlouho na co 

vzpomínat.  

S blížícím se jarem 

se u nás už zele-

nají parapety, kde 

klíčí všemožná 

potencionální úro-

da. Jiné parapety 

(a podlahy) zase 

dostávají nový 

vzhled a tvar, tak-

že se těšíme 

z pokračování 

úprav na domě. 

V druhé půlce 

měsíce proběhla 

výstava autor-

ských obrazů jed-

noho z našich kli-

entů, a to 

v kavárně Práh 

v Brně. Výstavu si 

sám domluvil a 

také krátkým slo-

vem uvedl na ver-

nisáži, kam jsme 

ho s celou skupi-

nou přijeli podpo-

řit. Takové velké 

zkušenosti nám 

dělají radost i nové zážitky. 

Na Bílou sobotu, 20. dubna, proběhne jarní 

prodej keramiky a kovářských vý-

robků z dílny TK Sejřek, který bude 

tentokrát spojený s ochutnávkou ká-

vy z naší pražírny. Jste srdečně zváni! 

Verča  

 
Rodinné centrum Srdíčko 

Duben na Srdíčku 

Pěkné velikonoční dekorace včetně po-

mlázek z vrbového proutí si můžete 

vytvořit na naší tradiční Velikonoční 

tvořivé dílně, která proběhne ve čtvrtek 

11. dubna od 15  hodin.  

Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. pro-

běhnou na Family Pointu Jarní dny. Po 

všechny tři dny se můžete zúčastnit 

vždy od 9.00 a od 13.00 různých tvoři-

vých dílen s jarní a velikonoční témati-

kou.  

Nabízíme Vám ojedinělou možnost zú-

častnit se známého tanečního festivalu 

současného tance, pohybového divadla 

a nového cirkusu Festival Korespondan-

ce 2019 v Zámku Žďár. Více informací 

najdete tady. 

Jana Kamarádová, DiS. 

vedoucí centra  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.rcsrdicko.cz/aktuality/8-aktuality/386-velikonocni-tvoriva-dilna
http://www.rcsrdicko.cz/aktuality/8-aktuality/386-velikonocni-tvoriva-dilna
http://zdarns.familypoint.cz/index.php/39-akce-family-pointu/3261-jarni-dny-family-pointu-zdar-nad-sazavou
http://zdarns.familypoint.cz/index.php/3262-korespondance-dance-with-changing-parts


Nadcházející akce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto: Žďárské Pašije 2018 (autor: Milan Šustr) 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz 

nebo poštou na adresu: 

Kolpingovo dílo ČR,  nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz 

 

Pouť a Shromáždění členů KD ČR 
(08.06.2019, Věžnice) 

Tradiční setkání ve Věžnicích u Polné za účasti členů Kolpingových rodin a kardinála Do-

minika Duky, který bude od 10:30 hod. sloužit poutní mši svatou a následovat bude shro-

máždění členů. 
 

Rozhodni se sám 2019 
(30.08.2019, Žďár nad Sázavou) 

Tradiční žďárská akce pořádaná Kolpingovým dílem je věnována dětem a jejich rodičům. 

Každý rok má jiné téma a to letošní se jmenuje „NAŠE DĚTI VE SVĚTĚ PC HER“. Akce 

se koná v přírodním areálu Farská humna. 

 

Letní tábory 

V průběhu prázdnin očekáváme, že jednotlivé Kolpingovy rodiny zorganizují opět velké 

množství táborů ať už stanových, chatkových, nebo třeba v Rekreačním zařízení Kolpin-

gova díla „Vyhlídka“. Loni se konalo 36 táborů pro celkem 1138 dětí. Pro letošní rok se 

nám podařilo získat opět dotaci MŠMT a věříme, že celková táborová čísla budou vyšší 

než loni. 

mailto:kolping@kolping.cz
http://www.kolping.cz/
https://www.facebook.com/kolping.cz

