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Akce, na kterých byste 11
neměli chybět

Přinášíme Vám úryvek z
kázání Primase pražského
Dominika kardinála Duky u
příležitosti repatriace ostatků kardinála Berana zpět
do vlasti 21. dubna 2018.

Vážení přítomní, drazí přátelé,
představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci,
sestry a bratři v Kristu zde
v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů,
slavíme bohoslužbu ze svátku svatého
pražského biskupa Vojtěcha, mučedníka,
statečného člověka, misionáře a spolutvůrce střední Evropy; nejen hlavního
patrona pražské arcidiecéze a zemského
patrona, ale také patrona Polska, Maďarska, a v historickém kontextu již od počátku, patrona Slovenska.
Úryvek z knihy skutků apoštolů nám připomněl světodějné rozhodnutí apoštola
Pavla, který stanovil strategii, jak naplnit
Ježíšův příkaz hlásání evangelia všem národům. Tím však naplnil slova i proroka
Izaiáše a starce Simeona, jehož chvalozpěv z jeruzalemského chrámu se stal
součástí modlitby církve (Lk 2,32).
Zavazuje ji k evangelizaci, která se stala
základem nové civilizace lásky vyrůstající
z pravdy. Zde můžeme pozorovat cestu
Vojtěchovu, ale i cestu kardinála Josefa
Berana: obhajoba lidské svobody, zápas

s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o
láskyplné rodinné soužití jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní
program obou našich velkých exulantů.
Oba jsou ve službě dobrého pastýře, jak
se nazval sám Ježíš Kristus v překrásné
alegorii Janova evangelia: „Dobrý pastýř
dává život za své ovce.“ (Jn 10,15).
Dovolte, abych příchozí exulanty oslovil
jako nehodný nástupce na svatovojtěšském stolci: Buď vítán, otče arcibiskupe
Josefe, primasi český, arcibiskupe pražský, kardinále Svaté církve římské. Ty,
který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se
z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu a
jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha,
který z našich patronů mohl nejsilněji
pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť
postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím.
Rozhodná hodina se vždy znovu týká
nejzákladnějších otázek bytí a nebytí spo-
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Vobišové-Žákové. Model tohoto
sousoší z roku 1937 do katedrály
umístěný kardinálem Beranem
v roce 1947, byl po únoru 1948
jakoby navždy spolu s ním vyhnán. Nyní se vrací spolu oba
naši pastýři.

lečenství národa, tedy lidu této země. Svatý
biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili
totéž, co opět řešíme my. Nebezpečí přitom roste úměrně s možností prosadit zlo a
způsobit morální kolaps. Co je to za problémy? Kde postavit stráže? Jak a kde chránit to, oč zápasíme? Celá staletí víme, že
jde
o člověka, tj. o naše lidství. Pojmenujme, co je znovu a znovu v sázce stejně
v době Vojtěchově, po 2. světové válce a
opět dnes. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem
na sjezdu komunistické strany, která se přes
volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci? To je velmi zřetelné znamení
hodiny, v níž se náš národ nachází a o to
větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby
zaznělo rozhodné slovo.
Srovnejme si to. Celý život, od počátku
nepochopeného a odmítaného biskupa Vojtěcha, byl sporem s tehdejší mocí o svobodu církve a svobodu člověka. Výsledek?
Genocida na Libici a vynucený sice, ale svobodně přijatý Vojtěchův exil. Trvalo dlouho,
než jsme přenesli jeho ostatky zpět do pražské katedrály. Jejich vyzvednutí se podařilo
teprve, když po třídenním postu složili Čechové v čele s knížetem slib, který je vlastně
prvou českou ústavou. Trvalo řadu desetiletí, než se zacelila rána Libice a objevila
se státotvorná idea o dvou olivách, sv.
Václavu a sv. Vojtěchu, na jedné snítce
národa. Tak nalezl svatý biskup Vojtěch své místo na Myslbekově svatováclavském sousoší na náměstí, kde se
rozhodovalo a rozhoduje o našich
moderních dějinách. Exulant sv. Vojtěch se vrací zpět do své katedrály
v místech, kde stála jeho kaple z doby
Otce vlasti. A to v podobě sousoší sv.
Vojtěcha, Radima a Radly od Karly

ZPRAVODAJ

Život kardinála Berana byl vyplněn týmž zápasem v podmínkách
odpovídajících posunu o devět a
půl století. Stejně vzdělaný, stejně
tichý, stejně národu věrný, stejně
pevný ve víře a připravený
k obětem za ni. Jako vězeň v Terezíně a Dachau zažil, co je přímé ohrožení života a nutnost spolupráce všech stejně ohrožených. Šlo
o holý život každého, a v jedné řadě si pomáhali ideoví protivníci. Odtud si odnesl zkušenost ekumeny i myšlenku, že lze spolupracovat i s názorovým odpůrcem, kdyby byl u
moci, na budování státu a k prospěchu celé
společnosti. Zklamání se dočkal brzy. Všechny církve na nátlak Alexeje Čepičky odpřisáhly bezpodmínečnou poslušnost vůči státu
a jeho ideologii. Jen on v čele katolické církve
to odmítl a s ním ostatní biskupové. Za zdrženlivě podanou ruku ke spolupráci
s poúnorovou vládou byl odveden do internace a posléze přinucen k trvalému exilu.

„I

když mé srdce v římském velechrámu
v prach rozpadne se v chladné zemi cizí, má
láska k vlasti nikdy nevymizí, za národ svůj se
modlit nepřestanu.“
A nyní budeš, náš milovaný arcibiskupe a
primasi český Josefe Berane, bratře Tomáši,
s námi v naší katedrále spolu s těmi, kteří se
za nás modlili, pro tuto zemi pracovali, trpěli
či obětovali svůj život!
Celé kázání si můžete přečíst nebo také poslechnout ZDE.
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Zamyšlení generálního duchovního správce
Mons. Ottmara Dillenburga
V našich evropských zemích žije několik milionů
muslimů. Vídám je každý den ve městech, na
ulicích, když si kupuji tureckou pizzu, nebo si
nechám zkrátit kalhoty. Potkáváme se jako sousedé, jako ty a já.
Znám je jako osoby přátelské, zdvořilé a
v žádném případě ne zvrácené, nebo dokonce
páchající atentáty. Chtějí stejně jako já prostě žít
v míru. Chtějí to muslimové, kteří už dlouho žijí
v našich zemích, stejně jako si to přeje převážná
část migrantů. Většina z nich ze své země uprchla právě před nepokoji a terorem.
Proto se ptám, proč se lidé muslimů tak bojí?
Kde se bere tento šířící se strach z islámu? Podle mého názoru je důležité tomuto strachu čelit,
neboť vede k tomu, že:
 v našich zemích, v Evropě a konečném důsledku na celém světě si přestáváme důvěřovat
 posilují extrémistické strany
 je ohrožována osobní svoboda včetně svobody
náboženské
Je samozřejmě pravda, že ve jménu islámu se
dějí atentáty, a proto můžu rozumět tomu, že
jsou lidé vůči němu opatrní a ostražití. Pohlédneme-li ale zpět na dějiny křesťanství, musíme konstatovat, že i ve jménu křesťanství se lidé dopouštěli bezpráví, teroru a násilí, a stejně tak,

jako je nepřípustné na základě těchto spáchaných skutků paušálně odsoudit všechny křesťany, tak i v případě islámu není možné obviňovat
všechny muslimy.
Nemám strach z islámu! Mnohem více mě znepokojují lidé, kteří jiné lidi překřikují, nebo pronásledují. Znepokojují mě lidé, kteří lžou a rozšiřují polopravdy, a chytře jich využívají k tomu,
aby jiným nahnali strach! Strach mi nahánějí takovíto lidé.
Proto se raduji z toho, že mnozí lidé – také sestry a bratři z Kolpingova díla – zvedají své hlasy
proti populismu a vyloučení. Že se zasazují za
toleranci, respekt a demokracii pro všechny lidi,
ať jsou jakéhokoliv světonázoru či náboženství.
Těší mě, když vidím a slyším, že šiřitelé strachu
narážejí v našich zemích na odpor. Považuji za
správné, když lidé nenávistné komentáře mažou
a snaží se vyvracet nepravdy. A obzvlášť se raduji z toho, když Kolpingovy sestry a bratři toto
pokládají za svůj úkol. Následují tím příklad
Adolfa Kolpinga!
Msgr. Ottmar Dillenburg
(přeložila Jana Zemanová)
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Pouť a Shromáždění členů KD ČR
Věžnice, 2. června 2018
V sobotu 2. června se ve Věžnicích
u Polné konala každoroční pouť
Kolpingova díla a následné shromáždění členů.
Letošní poutní mši svatou celebroval po

Poutní mše svatá byla letos po dlouhé době
sloužena přímo před kaplí bl. Adolpha Kolpinga.

ZPRAVODAJ

roční odmlce duchovní správce Kolpingova díla ČR a kardinál Dominik Duka.
Jeho promluva se nesla v duchu apelu na
statečnost a odvahu, kterou je třeba prokazovat dnes a denně při hájení křesťan-

ských hodnot. Na závěr mše svaté také
slavnostně požehnal a předal prapor nové Kolpingově rodině z Moravského
Krumlova.
V obecním sále následoval shromáždění
členů, které mělo letos za úkol kromě
schválení výroční zprávy a účetní závěrky
za rok 2017, také zvolit nové vedení
spolku. Z pracovních i zdravotních důvodů již v představenstvu nechtěli v dalším
funkčním období pracovat biskup Jan
Vokál a Jana Zemanová. Oběma patří
srdečné poděkování za jejich práci a
ochotu. V nově zvoleném představenstvu
nyní tedy usednou nejen staronové tváře:
Stanislav Juránek (KR Brno – Židenice) –
předseda, Libor Havlík (KR Žďár n.S.) –
centrální sekretář, Josef Kupčík (KR
Blansko), Petr Kučera (KR Tři Studně),
Vojtěch Mátl (KR Hradčany), Michael
Kubík (KR Žďár n.S.).
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Doplnili je Karel Pacal (KR Měřín) a
Miroslav Brabec (KR Praha 8).
Všechny úkoly se v přátelské atmosféře povedlo splnit a nezbývá než se
těšit na další povedené společné akce
Kolpingova díla.
Michael Kubík

KR Žďár na Sázavou
Výlet modelářského kroužku do Prahy
Jako připomínku hrdinů protinacistického
odboje jsme uspořádali 23.6. tematický
výlet do Prahy. Zde jsme navštívili významná místa, do kterých se člověk běžně nepodívá. Prvním byl Petschkův palác (bývalé
sídlo Gestapa) a zdejší expozice. Poté naše
kroky zamířily do Resslovy ulice, kde je
Národního památníku hrdinů heydrichiády.
Kromě známé krypty jsme se podívali také
přímo do pravoslavného kostela, kde se
odehrával poslední boj parašutistů, kteří
spáchali atentát na Heydricha.
Michael Kubík
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KR Velká Bíteš
Výlet do Prahy
V polovině dubna se vydala skupina bítešských dětí na výlet do Prahy. Sotva
nastoupili v Křižanově do vlaku, strhla
se venku pořádná bouřka. Ladík hned
předpovídal,
jak
kolem kolejí začínají padat stromy.
A měl pravdu. Před
vlakem skutečně
spadl strom, a tak
museli čekat celou
hodinu, než se
opět vydali směrem
k cíli. Po prodloužené jízdě, při které Ivča se Sárou
přečetli
skoro
všechny časopisy,
které
byly
k dispozici, konečně dorazili do našeho hlavního města.
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Na nádraží už čekal Bivoj, který je zavedl
na místo ubytování – do Salesiánského
centra v Kobylisích. Protože už bylo pozdě, snědli buchty, které přivezli od svých
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rodičů, zazpívali si večerku a pomalu se
uložili ke spánku. V sobotu ráno sloužil
náš otec Bohumil mši svatou v tamní
kapli, které se zúčastnili i naši noví kamarádi z Prahy. Jakmile všichni našli svoje
boty, které Víťa s Míšou záludně poschovávali, vydali se společně na dopolední
procházku po nejzajímavějších památkách. V poledne pozorovali s Věruškou,
která vše sledovala z ptačí perspektivy,
slavnostní střídání stráží za doprovodu
hradní hudby. Na Petříně si užili všichni
spoustu legrace v zrcadlovém bludišti.
Hlavně Viki, která se tam cítila jako žirafa. Po návštěvě Pražského Jezulátka se
všichni nadšeně nahrnuli do nedalekého
McDonaldu. Tam nejen Emča
s Honzíkem využili nabídku coca-coly
zdarma. Velký zážitek pro ministranty
byl, když se vyřádili v místním aquaparku,
kde všichni kromě staršího Vítka absolvovali nejednu jízdu tobogánem. Ten totiž radši zalezl do sauny. Na večeři jim
místní maminky nachystali vynikající řízek
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se salátem. Náročný den uzavřely nenáročné soutěže. Po předčítání pověstech o
staré Praze většina dětí usnula. Jen Ráďa
měl menší problémy se spaním, protože
ho trápil zub. Tak si ho pro jistotu vytrhl.
V neděli je už jen čekala mše svatá
s doprovodem místní country kapely. Pak
už jim nezbývalo nic jiného, než se rozloučit s ostatními a pomalu se vydat na nádraží, kde si většina stihla osvěžit svoje hudební schopnosti u piana. Do vlaku si Barča vzala kromě kufru i kytičku, kterou si
na sobotní procházce ukořistila. Bohužel
se nepodařilo ji uhlídat a cestou zpět se
nějakým způsobem dostala ven z vlaku. Při
hodnocení víkendu se všichni od Simíka
dozvěděli, že největším zážitkem byl
aquapark. Ale nakonec teda úplně největším McDonald’s. Všichni už se ale teď těšíme, až nás noví kamarádi z Prahy v říjnu
navštíví ve Velké Bíteši.
Peťa Mašek, KR Velká Bíteš
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Zprávy z našich zařízení
KPC Spektrum
Beseda o drogách a závislosti v Ledči
nad Sázavou
Dne 3. 5. 2018 jsme ve spolupráci
s Komunitním centrem Háta, o.p.s. v Ledči
nad Sázavou uspořádali besedu pro širokou
veřejnost. Setkání iniciovala Mgr. Iveta Vrbová ředitelka Komunitního centra, cílem bylo
zvýšit povědomí o drogové problematice u
klientů Komunitního centra a obyvatelů Ledče n/S. Ledeč nad Sázavou je jedno z měst,
kde fungujeme v rámci terénního programu.
Naše představa o drogové osvětě byla sice
pěkná, avšak veřejnost ani klienti KC neměli
potřebu vstřebávat informace v tomto směru. Besedovali jsme tedy v komorním prostředí (pracovníků a jejich dětí), vyměňovali
si informace o tom, jak fungují naše služby,
nacházeli nové oblasti, kde bychom si mohli
být navzájem prospěšní. Otázek bylo nako-

nec spousta, došlo i na prezentaci příběhu klienta
Káčka, na které jsme názorně nastínili naší práci
s klienty. Výsledkem bylo moc příjemné setkání, které určitě někdy zopakujeme.

Zprávy z našich zařízení
Terapeutická komunita Sejřek
Duben na Sejřku
Ve dnech 10.-11. dubna se v Terapeutické
komunitě Sejřek sešlo na 40 pracovníků z
terapeutických komunit z celé ČR. Setkání
členů Sekce TK A.N.O. se koná každoročně
v některé z komunit. Terapeuti ze Sejřku
představili jejich koncepci léčebného programu pro duální diagnózy. Podával se řízek s
bramborovým salátem, roštěnky s rýží, ke
kávě štrúdl, večer se peklo vepřové a skopové maso. Návštěvníci si pochvalovali nejen
pohostinnost, ale také krásné prostředí a
odbornou způsobilost místního personálu.
Po dobu setkání sekce využívali klienti pro
změnu pohostinnosti Vyhlídky. Cestou do
Blanska se vykoupali v aquaparku v Kuřimi,
z Češkovic si udělali výlet na Macochu a
před odjezdem na oplátku za perfektní servis pomohli s broušením dřevěných herních
prvků
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V týdnu 16.-20. dubna jsme se již tradičně
zúčastnili akce Čistá Vysočina a vysbírali
jsme nepořádek kolem silnic na Nedvědici
a Olší.
Květen na Sejřku
3. května nám přibylo do chovu deset
malých hnědých slepiček.
Komunita nám nádherně rozkvetla.
Klient první fáze pracuje v dílně s takovým
zápalem, až jiskry létají.
Klasická sestava našeho skleníku
(okurky, salát, papriky, rajčata) je letos
obohacena o Folířovic feferonky z Tvrzic.
Chystáme: v TK začátkem června proběhne rodičovský víkend a pak vyrazíme první letní pěší výlet na faru v Heřmanově.

Zprávy z našich zařízení
Family a Senior Point
Boj proti rakovině
16. 5. 2018 jsme ve Family a Senior Pointu
prodávali kytičky měsíčku lékařského na
podporu boje proti rakovině. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na rakovinu
tlustého střeva a konečníku. Máme radost, že jsme prodali všechny kytičky, které jsme tu měli a podpořili tak dobrou
věc!

ZPRAVODAJ
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Tábory Kolpingových rodin v roce 2018
Organizátor
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno I.

Datum
3.- 10.2.
28.7. - 4.8.
11. - 18.8.
5. - 15.8.

Místo
Opatov u Třebíče
Opatov u Třebíče
Opatov u Třebíče
Lísek u Bystřice n. Pern.

KR Brno - Židenice

30.6. - 14.7.

Radenice

KR Brno - Židenice

30.6. - 7.7.

Velký Újezd

KR Kunštát
KR Kunštát
KR Lesná
KR Měřín
KR Moravský Krumlov
KR Přímětice
KR Přímětice
KR Soběšice
KR Soběšice
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary

1. - 10.7.
10. - 18.7.
11. - 18.8.
5. - 11.8.
8. - 13.7.
11. - 18.8.
4. - 11.8.
18. - 28.8.
23.8. - 2.9.
30.6. - 7.7.
7. - 14.7.
30.6. - 7.7.
8. - 14.7.
15. - 22.7.
8. - 14.7.
5. - 11.8.
15. - 21.7.
12. - 18.8.
30.6. - 7.7.
14. - 21.7.
30.7. - 5.8.
11. - 18.8.
23. - 29.7.
8. - 14.7.
5. - 11.8.

Sněžné
Sněžné
Osová Bítýška
Vyhlídka, Češkovice
Pod Templštýnem
Hodov
Hodov
Štítary
Chlébské
Bítov
Bítov
Olbramkostel
Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky
Vranov n.Dyjí
Vranov n.Dyjí
Olbramkostel
Olbramkostel
Vranov n.Dyjí
Vranov n.Dyjí
Jeníkov
Štítary
Jeníkov
Štítary
Olbramkostel

KR Velká Bíteš

30.6. - 7.7.

Osová Bítýška

KR Velká Bíteš
KR Věžnice
KR Věžnice
KR Žďár n. S.

16. - 28.7.
1. - 8.7.
6. - 12.8.
15. - 28.7.

Vaneč u Tasova
Jeníkov
Žirovnice
Vyhlídka, Češkovice
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Nadcházející akce
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“. Pro letošní rok se nám podařilo získat opět dotaci MŠMT, s jejíž pomocí
letos uspořádáme 36 táborů pro více než 1000 dětí.

Národní svatováclavská pouť
(28.9. 2018, Stará Boleslav)
Letošní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi se zúčastní také větší skupina poutníků z Kolpingova díla ČR.. Pouť bude tentokrát výjimečná tím, že se koná v roce oslav 100
výročí vzniku Československa. Případní zájemci o účast ve skupině Kolpingova díla se mohou hlásit na: kolping@kolping.cz

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

