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Dominik Duka: Postní doba má jasnou vizi a velikonoční koncovku. Po zradě Zeleného čtvrtku, smrti a
zoufalství Velkého pátku přichází noc, velké Vzkříšení
a radostné aleluja !
Kardinál Duka se ve svém komentáři
na Radiu Proglas 3. března 2018 zamýšlí nad smyslem doby postní a připomíná v kontextu očekávaného převozu ostatků kardinála Berana mnohé
paralely s jeho životním příběhem.
Vážení přátelé,
zcela jistě nyní prožíváte postní dobu a
po druhé neděli postní, kdy nás evangelium seznámilo s proměněním Krista na
hoře Tábor, hlouběji chápeme, nejenom
velikost a slávu křesťanství, ale také problémy a těžkosti, které naši církev zasahují. Můžeme tedy říci, že jako církev
opravdu jdeme ve stopách Ježíše Krista.
Pro nás, pro pražské arcibiskupství je
tato doba navíc poznamenána velkým
úkolem, kterým je návrat otce kardinála
arcibiskupa Josefa Berana do vlasti a do
jeho katedrály. Není tedy možné uplynulé
dny nepropojit s jeho životním osudem a
dobou, kdy se po utrpení
v koncentračních táborech Mauthausen a
Dachau vrací domů a kdy jsou všechny
velké naděje, které kladl do obnovy
církve i do spolupráce mezi církví a společností z hlediska lidské perspektivy
opravdu pohřbeny.
Nyní, když sledujeme události nejenom

v souvislosti s připomínkou sedmdesátého výročí (Vítězného) Února a komunistického puče, se nám zcela právem může
zdát, jako by se v naší společnosti projevila jakási metastáze této jeho doby. Nebudu rozebírat jednotlivé kroky, zmíním
jen, že mě neustále zaráží, nakolik neznáme celé podhoubí komunistického převratu: přítomnost Valeriana Alexandroviče Zorina, který přichází organizovat a
zajišťovat zdárný průběh událostí, ale
také čtyřicet letadel, která tu přistála
spolu s agenty NKVD. Zcela jistě nás
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může těšit alespoň skutečnost, že tehdejší
prezident Klement Gottwald odmítl pomoc
sovětské armády s poznámkou, že vše je
připraveno.
Možná, že někteří z vás namítnou, že zase
hovořím o událostech, které patří do sféry
politické historie, ale ona je to také historie
církve. A tak nyní sledujeme osud komunistického návrhu na zdanění církevních restitucí, které vůbec neproběhly, protože zákon hovoří o částečném odškodnění a majetkovém vyrovnání mezi státem a církví
v návaznosti na rozhodnutí ve Federálním
shromáždění. Československo se tak po
pádu komunismu po roce 1989 rozhodlo
napravit křivdu nejenom vůči církvím, ale i
vůči občanům – byť se mnohdy jednalo o
křivdy nenapravitelné. Přesto však stále
můžeme z úst těch, kteří nesou na těchto
křivdách vinu slyšet slova výtky, urážek a
ponižování. Můžeme se tak jenom trochu
s hořkostí pousmát nad sílou práva v dnešní
době. Nenabádám však k rezignaci a zahořklosti. V této zemi je dostatek prostředků, aby právo bylo právem, ale také i možností, abychom mohli říci pravdu do očí
těm, kteří se vysmívají svobodě a skutečným lidským právům, nikoliv vymyšleným
požadavkům, které odporují zdravému rozumu.
Prožíváme postní dobu s vědomím, že je to
doba, kdy hledáme pravý směr a víme, že
tou cestou je cesta pravdy, která nás vede
k životu. Tak nám to řekl Ježíš Kristus, zakladatel církve, syn izraelské dívky Marie či
Miriam, v kterém je naplnění dějin spásy a
v kterém se otevírá i naše budoucnost.
Mnozí si určitě klademe otázku, zda
skutečně jdeme správnou cestou.
Chtěl bych sebe i vás ujistit, že pokud jsme kritizováni, posuzováni a
vysmíváni těmi, kteří nás považují
za své úhlavní třídní nepřátele, pak
jdeme po správné cestě. Až nás
budou tito lidé chválit a budou nám
pochlebovat, pak budeme mít zcela
plnohodnotnou jistotu, že jsme
sešli z cesty, kterou se vydal kardinál Josef Beran, jeho spoluvězeň
Štěpán Trochta a další statisíce našich spoluobčanů – rolníků, živnostníků, skautů, orlů, sokolů, vojáků a
řada dalších lidí, kteří si byli vědomi, že nelze sloužit lži, závisti a ne-
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návisti. Všichni měli velikou zkušenost z doby
nacistické okupace a také nám mohou říci, co
v této zemi znamenal komunismus. O tom
hovoří mimo jiné i zákon o zločinech nacismu a komunismu, který ale v dnešní době
pravděpodobně ošetřuje státní úřad pro nepotřebné památky.
Přes všechny tyto turbulence ať je naše postní doba a příprava na Velikonoce opravdu
autentická. Pokud se vám zdá, že tomu tak
není a že je třeba přemýšlet, jak se mít ještě
lépe, upozorňuji, že budou platit dávná slova
o tom, že lépe už bylo. Lépe nám bude teprve tehdy, když budeme skutečně stát na straně pravdy, svobody, a spravedlnosti. O tom
hovoří izraelští proroci: Izaiáš, Jeremiáš,
Ámos a další. Nezapomínejme proto v postní
době otevírat knihu Písma svatého, především spisy proroků tak, jak to naši předkové
činili v době nesvobody, starostí a tísně.
Ne, moje řeč není o umírající jednotě demokracie či církví. Moje řeč je jenom připomenutím, že postní doba je doba vážná, kdy je
zapotřebí dívat se pravdě do očí, i když to
není vždy příjemné. Nezapomínejme, že
postní doba má jasnou vizi a velikonoční koncovku, kdy po zradě Zeleného čtvrtku, smrti
a zoufalství Velkého pátku přichází noc, velké
Vzkříšení a radostné aleluja. Kéž bychom o
dnešních Velikonocích dokázali toto aleluja
zpívat nejenom z plna hrdla, ale také z hloubi
našeho věřícího srdce.
Pro Radio Proglas 2.března 2018
Dominik Duka
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KR Blansko
Dětský karneval
Asi 280 účastníků navštívilo v neděli 11.2.2018
v odpoledních hodinách v sále Katolického domu v Blansku již tradiční dětský karneval pořádaný Kolpingovou rodinou Blansko a Společností
Katolického domu. Letošním tématem byl Les,
moderátoři s lesními 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 pódium těm nejmenším, kteří
ostatní potěšili básničkou či písničkou. Karneval
pak jako obvykle vyvrcholil vyhlášením nejhezčích, nejmladších a nejstarších masek. Odměnu za nejstaršího zamaskovaného účastníka si
odnesla jedna z maminek, Jitka Slaná, v masce
čarodějnice. Nejmladším odměněným byl 4 měsíční ,Vojtíšek Dyčka, převlečený za medvídka.
Jako nejhezčí masky (výběr byl jako vždy velmi
těžký) byly vyhodnoceny a odměněny tři děti:
Štěpánek Jan (2 roky) – ovečka, Jakub Košábek
(8 roků) – tank a Nikča Vondrová (9 roků) –
levitující dívka.
Pro děti i dospělé bylo připraveno příjemné odpoledne plné her a zábavy. Moc děkujeme všem
organizátorům, kteří obětují svůj čas a dělají radost ostatním.
Josef Kupčík, předseda KR Blansko
15.2.2018
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Velikonoční pozdrav Dominika Duky všem
členům a příznivcům Kolpingova díla
Vážené sestry a bratři z Kolpingova
hnutí,
rád bych vás pozdravil v závěru postní
doby, kdy Květnou nedělí vstoupíme do
Svatého týdne, abychom oslavili svátky
Kristova vzkříšení. Velikonoce jsou náročné svátky, nejenom pro vás, hospodyně a maminky či babičky, kdy zajištujete, řečeno ve vojenském žargonu, celou logistiku těchto velkých svátků a
přitom musíte také myslet - a často jste
to i vy, kdo myslí - na jejich duchovní
rozměr. Věřte však tomu, že onen
úklid, vaření, pečení, příprava koledy

není pouhá materiální práce, ale už svou
podstatou vlastně vypovídá o oběti,
o skutečné lásce k druhému, kdy chceme
tomu druhému udělat radost, obdarovat
ho a to je vlastně podstata lásky, která se
zjevila skrze rozevřenou náruč Krista na
kříži. Je to někdy bolestné, ale je to
opravdu krásné a je to jediná cesta, která
vede do života a to je vzkříšení. Vzpomínám na adorace v Getsemanské zahradě
a u Božího hrobu, a pokud by někdo hledal kvóty, pak by asi musel zmínit především tu naši mužskou část, která si ponechává jenom menší díl práce na přípravě
Velikonoc. Přijměte tedy můj dík a také
slib, že budeme usilovat o to,
aby nejenom sestry, ale i bratři vykazovali větší výkonnost
jak při přípravě, tak i při slavném prožívání největších svátků nás, křesťanů, neboť bez
Ježíšových Velikonoc by žádné
křesťanství nebylo.
Přeji nám, všem členům a přátelům Kolpingova díla, hluboké a radostné prožití Velikonoc v jubilejním roce 2018.

Dominik kardinál Duka
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Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku
Dukovi
Text dopisu, který bude odeslán
kardinálu Dominiku Dukovi 26.
dubna 2018:
Vážený pane kardinále, milý otče Domi-

ale vždycky se radujete z pravdy. Tak napl-

niku! V den Vašich 75. narozenin dovolte

Ať se děje cokoli, jste s námi, věříte nám,

nám, českým a moravským katolíkům,

máte v nás naději, vytrváte. V synovské

abychom Vám popřáli vše dobré, pevné
zdraví a hlavně dary Ducha svatého. A
především poděkovali. Nejvíce pak za
Vaši lásku k nám.
Jste vůči nám vždy trpělivý, laskavý, niko-

ňujete své biskupské heslo In Spiritu Veritatis.

pokoře jsme při Vás, s Vámi a v modlitbě
za Vás.
Zůstáváme pevně a v důvěře v Boží moudrost svorní se svatovojtěšským stolcem.
Nejen s Vámi osobně, ale i s Vašimi nástupci, až je jednou Svatý otec určí.

mu nezávidíte, nad nikoho se nevychlou-

báte, nejste domýšlivý. Nejednáte ne-

Kéž to není brzy! :-)

čestně, nehledáte svůj prospěch, nedáte

Váš Jiří Strach
14. 02. 2018

se nikým vydráždit, nepočítáte křivdy.
A že jich bylo - bohužel i z vlastních řad.
Nemáte radost ze špatnosti mnohých,
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KR Měřín
Oslavy 25 let činnosti
KR Měřín se již od podzimu loňského roku
připravovala na oslavy pětadvaceti let od svého založení. Začátkem října proběhl tradiční
„Pohádkový les“ který i díky hezkému počasí

navštívilo přes 160 dětí s doprovodem. Byly
pro ně připraveny zastavení s pohádkovými
postavami, závěrečnou pohádkou i opékáním
buřtů v cíli. Pro naše seniory jsme opět pořádali podzimní setkání s harmonikami, kde
jako nečekané překvapení vystoupili P. Josef
Havelka a P. Damián s harmonikami.

Ani

naši nejmenší se nedali zahanbit a předvedli

svoje zcela nepřipravené vstupy.

Již od konce září se hudebně dramatický
kroužek, pod vedením Mgr. Hany Pacalové,
připravoval na koncert s Petrem Bende, který byl naplánován na druhou neděli adventní. Samotnou generálku provázela celkem
silná tréma zvláště u těch nejmenších, ale
vlastní vystoupení zvládli velmi dobře a pro
všechny vystupující děti a zvláště rodiče a
prarodiče to byl velmi silný zážitek.

Tradiční dětské šibřinky
se uskutečnily 11. února
a děti si je určitě opět
velmi užily. V nově
opraveném kulturním
domě, kde se konaly už
loni je přece jen více
prostoru a možností jak
se vyřádit.
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Na únor byl naplánován také společenský večer v místním kulturním domě. Na ples dorazili kromě mnoha členů, kteří se už rozběhli
do světa, také zástupci z centrálního svazu ze
Žďáru se svými rodinami a přátelé z KR Zadní Zhořec a z Velké Bíteše. Celá akce byla
zamýšlena jako setkání přátel a bývalých aktivních členů, nálada byla skvělá a tak se celá
akce vydařila. Následující den se konala mše
za členy KR a při ní byl požehnán nový prapor
Kolpingovy rodiny Měřín, opět za přítomnosti
Vzácné návštěvy – centrálního sekretáře Libora Havlíka. Po mši.sv. následovala
v kulturním domě valná hromada kde jsme
pod dozorem z „nejvyšších míst“ likvidovali
zbytky svíčkové z plesu a krom toho zvolili
nového sekretáře a dva další členy představenstva KR.

Foto: zleva nový sekretář KR Měřín Ing. Iva Chalupová,
Karel Pacal, L. Havlík, P.Mgr Jiří Polách, P. ThLic. Damián Jiří Škoda, OP, a Ing.Mgr. Ladislav Bublán. stojící
Marie Janoušková.

Přihlášky na letní tábor
pro sedmdesát dětí byly
rozebrány během týdne.
Na duben je naplánován
bazar dětského oblečení
a sportovních potřeb,
spolu se sbírkou šatstva
pro Diakonii Broumov.
Na květen připravuje
hudebně-dramatický
kroužek besídku ke Dni
matek.
Karel Pacal, předseda KR
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Členové Kolpingu z 5 evropských zemí se sešli v
Praze na workshopu o rodině
V rámci projektu Erasmus+ proběhlo ve dnech 8.—11.2.2018 v
Praze setkání pořádané Kolpingovým dílem ČR.
Projekt, který se zabývá vzděláváním dospělých, tvořila série workshopů na různá témata v každé zúčastněné zemi, tj. v
Polsku, Slovinsku, Slovensku, Maďarsku a
nakonec také v ČR.
Tématem pražského setkání bylo téma
"Rodina v krizi" a jeho účastníci měli
možnost poznat problémy, se kterými se
dnešní rodina potýká. Úvod do problematiky a situace v ČR obstarala přednáška
socioložky PhDr. Ludmily Bokové. Zcela
konkrétní představu mohli všichni získat
při návštěvách dvou sociálních zařízení
provozovaných Kolpingovými rodinami ve
Smečně a v Praze 8. Ve Smečně se jedná o
Dům rodin s širokou škálou aktivit pro
rodiny v různých obtížných životních situacích. V Praze 8 Bohnicích provozuje
místní Kolpingova rodina Azylový dům
pro matky v tísni. Obě zařízení fungují již
přes 20 let.

Společenský ráz setkání zahrnoval samozřejmě prohlídku Prahy, nebo také osobní
setkání v Arcibiskupském paláci na Hradčanech s kardinálem Dominikem Dukou,
který projevil respekt a vděčnost za prorodinné aktivity, které Kolpingovo dílo v
celém světě provozuje.
Michael Kubík
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V Moravském Krumlově založili novou
Kolpingovu rodinu
Na sklonku loňského roku založili místní občané v Moravském
Krumlově novou KR, která mezitím uspořádala již několik povedených akcí a má spoustu
skvělých plánů.
Od té doby uspořádala již několik
zajímavých akcí a je zřejmé, že nepůjde jen o Kolpingovu rodinu "do
počtu"! Věnovat se chtějí především
práci s dětmi a mládeží. Zahájili již
sérii workshopů, z nichž první byl na
téma fotografování. Na léto plánují
dětský tábor a v místních novinách
již vyšel článek o tom, co je to
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Kolpingova rodina a jaké plány má.
Přejeme našim novým členům hodně
dobrých nápadů, elánu a Božího požehnání pro jejich práci.
Více o aktivitách KR Moravský
Krumlov najdete na jejich webových
stránkách.
Michael Kubík
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Žďárské Pašije pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“
letos oslavily 20 let trvání
V úterý 27. března se v přírodním
areálu na žďárském sídlišti Libušín
odehrálo po sedmnácté pašijové
představení. Poprvé se hra s názvem
„Co se stalo s Ježíšem“ konala v roce 1998.
Přinášíme Vám sérii fotografií jak z nedělní
generálky, tak z úterního představení. Autory fotografií jsou Milan Šustr a Dáša Kubíková. Hezký článek o představení napsal
žďárský farník a novinář Jirka Bárta. Všem
mnohokrát děkujeme.
Michael Kubík, římský setník
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KR Žďár nad Sázavou
26 společenský ples Kolpingova díla ČR
Již více než čtvrt století pořádá Kolpingovo dílo ČR ve spolupráci s Biskupským
gymnáziem a Střední školou gastronomickou A. Kolpinga společenský ples. Ten
letošní se konal v pátek 12. ledna 2018 od
19 hodin v Domě kultury ve Žďáře nad
Sázavou.
K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela
BLUE BAND a návštěvníky neméně potěšily dobroty z dílny Střední školy gastronomické. Velkým půlnočním překvapením
a současně zážitkem bylo krátké hudební
vystoupení skupiny složené s učitelského
sboru BIGY včetně duchovního Jana Davida a ředitele Jiřího Cočeva!
Všem letošním maturantům přejeme hodně štěstí a úspěšné zakončení studia.
Michael Kubík
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Nadcházející akce
Pouť a Shromáždění členů KD ČR
(2.6. 2018, Věžnice)
Tradiční setkání ve Věžnicích u Polné za účasti členů Kolpingových rodin a kardinála Dominika Duky, který bude od 10:30 hod. sloužit poutní mši svatou a následovat bude shromáždění členů.

Letní tábory
V průběhu prázdnin očekáváme, že jednotlivé Kolpingovy rodiny zorganizují opět velké
množství táborů ať už stanových, chatkových, nebo třeba v Rekreačním zařízení Kolpingova
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.

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

