PRÁZDNINY SKONČILY, BLÍŽÍ SE ŘÍM !
Je za námi nejkrásnější období v roce – čas prázdnin a dovolených, během kterých, jsme
měli možnost načerpat nové síly a elán do naší další činnosti. Vím, že se během letních
měsíců ve Vašich Kolpingových rodinách udála spousta zajímavých
akcí, o kterých Vás chceme v tomto čísle Newsletteru informovat.
Současně se již myšlenky mnohých z nás ubírají k Římu, kde se
koncem října uskuteční pouť Kolpingova díla u příležitosti
20.výročí blahořečení Adolpha Kolpinga. Akce, na které se
sejdou členové Kolpingu z celého světa, bude jistě i pro naše členy
velkým povzbuzením a nezapomenutelným zážitkem. Ti z Vás, kteří
se ještě nepřihlásili, mají poslední možnost. Cena zájezdu je
pouhých 4.000 Kč !
Michael Kubík, centrální svaz
POUŤ KOLPINGOVA DÍLA
DO ŘÍMA, 25. – 29.10.2011
„Na cestě ke svatosti“

KR Horní Kosov - MUZIKOBRANÍ
Kolpingova rodina Horní Kosov se zúčastnila
jako spolupořadatel akce MUZIKOBRANÍ
2011, což je setkání všech členů obou
farností Jihlavy, které se konalo dne 3.9.2011
v Brajnerově Dvoře u Horní Cerkve na
Pelhřimovsku.
Cílem akce bylo utužení společenství a pomoc
občanskému sdružení „Na počátku“, které se
stará o bezprizorní maminky v naději nebo
s malými dětmi. Ve prospěch tohoto sdružení
šly veškeré finanční zisky této akce.

Nejdříve se muzicírovalo, poté se dražila netradiční umělecká díla, otevřel se jarmark
rukodělných výrobků farníků a poté Kolpingova rodina Horní Kosov uspořádala soutěž pro
šechy děti bez rozdílu věku v netradičních sportovních disciplínách. Odměnou jim byly
sladké dárky od sponzorů. Dospělí si mohli kopnout na fotbalovou branku se zavěšeným
terčem, jehož trefa znamenala lahvičku výborného domácího léku na vše, který vzniká
speciální úpravou švestek. Taktéž bylo mezi rodiči oblíbeno házení kroužků na lahve
s pivem.
Zkrátka naše KR dokázala zajistit nádherné zábavní odpoledne pro osmdesát dětí a jejich
rodiče. Bližší informace na www.muzikobrani.svjakub.cz.
Za Kolpingovu rodinu Horní Kosov : ing.arch. Jiří Vohralík, předseda

Zástupci Kolpingova díla Jižního Tyrolska u arcibiskupa Dominika Duky
V posledním srpnovém týdnu jsme v Praze
přivítali návštěvu zástupců Kolpingova díla
Südtirol (Jižní Tyrolsko). Vrcholem jejich
programu (zahrnoval například návštěvu
Komunitního centra Matky Terezy v Praze
Chodově, se kterým pojí farnost Bolzáno
dlouholeté přátelství, nebo také návštěva
Brandýsa nad Labem) bylo jistě úterní přijetí
této delegace u otce arcibiskupa Dominika
Duky.Pánové Johannes Noisternig (duchovní
správce KD Jižní Tyrolsko), Otto von
Dellemann (centrální sekretář KD Jižní
Tyrolsko) a Werner Wallnöfer (předseda farní
rady farnosti Bolzáno) v doprovodu zástupců
českého Kolpingova díla - Michaela Kubíka a Jany Zemanové tak mohli otci arcibiskupovi v
krátkosti představit aktivity Kolpingova díla a pozvat ho na návštěvu této krásné země.
Otec arcibiskup, který se v pondělí vrátil ze světového setkání v Madridu vyprávěl o tomto
velkém zážitku, ale také o situaci církve v naší zemi. Toto setkání nám udělalo velkou
radost zvláště proto, že otec arcibiskup je duchovním správcem Kolpingova díla ČR, což je
u našich zahraničních partnerů velmi pozitivně kvitováno.
Michael Kubík, centrální svaz
TechSoup Česká republika - software pro neziskové organizace téměř zadarmo !
TechSoup je filantropická služba určená pouze neziskovým organizacím, jimž
prostřednictvím internetového obchodu nabízí darem především software od společnosti
Microsoft. Stačí se zaregistrovat, a při splnění programových kritérii je možné objednávat
software pouze za administrativní poplatek, který např. u Microsoft Office Standard 2010
činní pouze 405 Kč bez DPH! Nedávno se do programu zaregistrovalo také Kolpingovo dílo
České republiky. Naše sdružení splnilo programová kritéria a již této možnosti využíváme.
Po konzultaci s pracovníkem programu TechSoup je tato možnost také otevřena pro
Kolpingovy rodiny. V případě zájmu se obraťte přímo na mne. Více informací najdete na
www.techsoup.cz.
Václav Dobrovolný, centrální svaz

