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„Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám
sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí... ponížil se a byl
poslušný až k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.“ (srov. Flp 2,6-9)
„Přece se nebudeš ponižovat“.
„Máš svou důstojnost a hrdost“.
„Je důležité udělat si jméno, být
někdo, dostat se nad ostatní“.
Takové výzvy k nám běžně doléhají, s takovýmito postoji ve
světě uspěješ.
Ježíš ale působí jako totální
"mimoň", když se naopak zříká
svojí slávy, ponižuje se, je poslušným. A taky že podle toho
dopadl – skončil potupnou smrtí na kříži považován za zločince
a vyvrhele.
Ježíš si je vědom své důstojnosti, ale nelpí na své slávě a nesnaží se z ní profitovat. Když se
sebe zříká, není to projev sebedestrukce, ale vydání všeho ze sebe pro nás lidi. Jeho ponížení se není shrbením se, ale připraveností sloužit.
Smrt na kříži ale není smutným koncem zoufalce, který se nesnažil prosadit, nýbrž vyvrcholením jeho darování se. Proto se stává momentem největšího oslavení. Bůh
Ježíšovi dává Jméno s velkým J, ukazuje, že tímto svým postojem převyšuje všechny.
Zviditelnit se a proslavit je možné různým způsobem. K pravé velikosti a slávě vede
Ježíšova cesta. Čím víc ze sebe někdo dává, tím větším se stává. Čím méně lpí na tom,
kým je, tím víc ho Bůh oslaví.
Pavel Semela
(převzato z: www.vira.cz)

Kolpingovo dílo ČR přeje všem svým členům, příznivcům
I čtenářům Zpravodaje požehnané a radostné
svátky velikonoční!

STRÁNKA 2

Ve Žďáru n.S. sehrálo 200 farníků
pašijovou hru, po roční odmlce

Velikonoční biblický příběh o
umučení Ježíše včera ve Žďáru nad Sázavou sehrálo kolem
200 lidí. Rozsahem ojedinělou
pašijovou hru pod širým nebem pořádá žďárská farnost
od konce 90. let. Představení
se vždy koná dva dny před
Zeleným čtvrtkem, kdy si
křesťané připomínají poslední
večeři Ježíše s apoštoly. Před
rokem se nehrálo kvůli mrazu. Dnešní počasí s poletujícími vločkami sněhu ale amatérské herce od vystoupení
neodradilo.
Žďárská pašijová hra Co se
stalo s Ježíšem? není jen divadlem, ale hlavně připomenutím pravého smyslu Velikonoc, uvedl režisér Petr Krábek. Do kostýmů se oblékají
žďárští farníci všech věkových
kategorií, od nejmenších dětí
po osmdesátníky. V rolích
římských vojáků se tentokrát
objevili i členové delegace
Kolpingovy rodiny z bavorského Höchstädtu, která se
na hru přijela podívat.

ZPRAVODAJ

Děj hry se začal odvíjet na
počátku Ježíšova veřejného
působení. Následovaly dramatické události, které si
křesťané připomínají o velikonočních svátcích. Velkopáteční scéně dominoval na

pahorku asi čtyřmetrový dřevěný kříž s ukřižovaným. Vyvrcholením představení bylo
zjevení Ježíše v bílém rouchu
po jeho vzkříšení z mrtvých.
Přípravy pašijové hry zaměstnávaly farníky dva měsíce.
Část herců se obměnila, ale
stejné je řadu let obsazení
hlavních rolí. Asi 150 dobrovolníků pomáhalo při sobotním stavění kulis, vyrobených
hlavně ze dřeva a dřevotřísky,
v přírodním areálu na Libušíně. Generální zkouška hry se
tam konala v neděli.
Tradice pašijové hry ve Žďáru
začala v roce 1998, představení pravidelně sleduje několik
tisíc diváků. Kvůli špatnému
počasí muselo být v minulých
letech zrušeno celkem třikrát.
Zdroj: www.christnet.cz

Požehnané a radostné svátky velikonoční přejeme všem čtenářům Zpravodaje!

STRÁNKA 3

Otec František TIŠEK Fráňa oslavil 76 narozeniny
V úterý 11. února oslavil bývalý dlouholetý duchovní správce Kolpingova díla ČR P.František
Fráňa své 76 narozeniny.
Otec "Tišek", jak mu každý říká, byl na kněze vysvěcen
25.3.1968. V roce 1995 byl zvolen po Vítu Bohumilu
Tajovském druhým duchovním správcem Kolpingova
díla ČR a tuto funkci zastával až do podzimu 2009. Od
roku 1993 působil také jako spirituál na Biskupském
gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. Stál u zrodu Radia
Proglas. Otec Tišek je zakladatelem sdružení Středisko Radost, které pořádá od roku 1967 křesťanské
tábory a další akce pro děti a mládež na samotě Amerika v Klášterci nad Orlicí. S velkou úctou a respektem se člověk musí nad tímto výčtem zastavit.......
Za všechny členy Kolpingova díla jsme osobně Tiškovi
pogratulovali a popřáli do dalších let Boží požehnání,
zdraví a duševní svěžest, kterou stále bohatě oplývá!
Michael Kubík

Maturanti našich škol byli ostužkováni
22. Společenský ples Kolpingova díla ČR, BIskupského gymnázia a Střední školy gastronomické se konal v pátek 17.ledna 2014 ve žďárském Domě kultury.
Ples byl slavnostním okamžikem především pro studenty třech tříd letošních maturantů (2 třídy z Biskupského gymnázia a jedna nástavbová třída SŠG
A.Kolpinga) a jejich rodinné příslušníky. Samotný ples
zahájil předseda Kolpingova díla ČR Stanislav Juránek.
K tanci a poslechu hrála hrála skvělá kapela TIMBRE
MUSIC a program plesu obohatili svými vystoupeními
studenti BIGY. Bylo to například předtančení standardních tanců, nebo vystoupení dvou hudebních
uskupení. Výborné občerstvení z dílny Střední školy
gastronomické jenom podtrhlo jedinečný dojem z
tohoto plesu.
Michael Kubík
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V Terapeutické komunitě Sejřek
rekapitulovali uplynulý rok
Terapeutická
komunita
v Sejřku, zřizovaná Kolpingovým dílem České republiky je sociální a adiktologickou, pobytovou službou pro
osoby duševně nemocné a
závislé na drogách. Jaro
s sebou do komunity přináší různé věci. Jednak ohlédnutí za rokem minulým,
v podobě statistiky a hodnocení, pak jarní úklid všeho
druhu a také vzdělávací aktivity všeho druhu, jako vklad
do budoucnosti. Při hodnocení v podobě závěrečných
zpráv donátorům za minulý
rok jsme zjistili, že se od
předchozího roku nic podstatného nezměnilo. Počty
klientů i s nimi vykonaný
objem práce je na stejné
úrovni. Zařízením každý rok
projde kolem 45 klientů,

kteří zde stráví zhruba 6 –
12 měsíců ve strukturovaném programu, který obsahuje skupinovou, individuální a rodinou terapii, pracovní terapii a další aktivity.
Zajímavostí je jen osamostatní
pracovněrehabilitační dílny, která
dala vzniknout Sociálnímu
podniku Kovoles o.p.s.,
který nyní zaměstnává
dlouhodobě nezaměstnané
z přilehlého okolí. Co se
zmiňovaného úklidu týče,
klienti TK se jako každý
rok zúčastnili akce Čistá
Vysočina, při které během
několika dní posbírali odpadky podél silnic přilehlých obci Sejřek. Na poli
vzdělávání se TK Sejřek
každým rokem vydává jako
poskytovatel tréninkového

pobytu pro studenty psychologie a psychoterapie na
Fakultě sociálních studií
Masarykovy
university
v Brně. Vzdělávali se také
pracovníci Kolpingova díla,
když v TK proběhl seminář
o rodinné terapii podle Libereckého institutu rodinné
terapie a psychosomatické
medicíny. Terapeutická komunita Sejřek letos oslaví
15 let své úspěšné činnosti.
V této souvislosti budeme
připravovat Den otevřených
dveří i oslavu s bývalými
klienty i pracovníky a vůbec
všemi, kteří se svou přízní a
úsilím jakkoli podíleli na
fungování léčebného programu.
Bc. Jan Sobotka
vedoucí TK Sejřek

.

Čistá Vysočina 2014
Na začátku dubna se konal
6. ročník jarního úklidu, který organizuje Kraj Vysočina
pod názvem Čistá Vysočina.
Ke klientům Terapeutické
komunity Sejřek, kteří se
akce účastní každoročně, se
letos přidali také klienti a
pracovníci kontaktního centra Spektrum a pracovníci
centrály Kolpingova díla.
Zatímco sejřkovští již dobře
ví, kam ve svém okolí vyrazit, žďárští sběrači svoje místa teprve hledali. Sbírali
zejména kolem výpadovek ze
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Žďáru nad Sázavou, ale
obešli také přehradu Staviště,..
Celkem se úklidu zúčastnilo
16 klientů a 5 pracovníků.
Odměnou jim byla kromě
pocitu z dobře vykonané
práce také možnost poznat
své kolegy, ale i
sebe,
z trochu
jiné
stránky.

Příští rok půjdeme určitě
znovu, třeba nás bude ještě
víc.
BC. Pavel Beneš,
projektový koordinátor

STRÁNKA

Získali jsme certifikát
„MORAVSKÝ KRAS
regionální produkt“
S velikou radostí Vám můžeme oznámit, že Rekreační zařízení Vyhlídka se
stalo držitelem certifikátu k užívání
značky MORAVSKÝ KRAS regionální
produkt® v sekci ubytovací služby.
Velice přísná certifikace probíhala v
prosinci 2013 a lednu 2014 a v úterý
21. ledna byla značka MORAVSKÝ
KRAS regionální produkt® rozšířena o
1 1
n ových
drž it e lů .
Certifikační komise složená z 6 členů
posuzovala celkem 14 žádostí o značku, z nichž 3 nebyly schváleny.
Patrik Chudovský

Nový výtah na Vyhlídce
S velikou radostí Vám můžeme
oznámit, že nový výtah v Rekreačním zařízení Vyhlídka byl dne
24.2.2014 předán dodavatelskou
firmou k řádnému užívání. Od tohoto dne jsme již plně bezbariéroví. Tuto novinku Vám chceme
představit prostřednictvím fotografií a doufám, že i brzy naživo u nás
v Rekreačním zařízení Vyhlídka.

Patrik Chudovský
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Zprávy z Kolpingovy rodiny Blansko
(Outdoorový klub)
Čistá řeka Svitava—
duben 2014
V sobotu jsme se sešli, abychom odklidili odpadky - hlavně plasty - z břehů řeky Svitavy v našem nejbližším okolí.
Společně se skauty, vodáky a
rybáři jsme nasbírali 85 pytlů
odpadu.

Výprava za jeskynní
tmou—leden 2014
Když jsem se přihlásil na výpravu do jeskyně, měl jsem
nejasnou představu, že budeme procházet nějakými vodorovnými podzemními chodbami alespoň výšky dospělého
člověka, v přilbách opatřených světlem. Ale my jsme
nejprve museli přejít přes
potok, vyšplhat na skálu a po
otevření plechových dveří
jsem zíral do tak hluboké díry,
že mi tam ani nedosvítila baterka.

ZPRAVODAJ
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Sociální podnik KOVOLES zahájil svoji činnost
Od listopadu 2013 zaměstnává
Sociální podnik KOVOLES tři
muže, kteří předtím byli déle
než rok nezaměstnaní. Pracovníci v zimě pálili v lese odpad
po těžbě dřeva, od začátku
dubna mohou díky předčasnému začátku jara sázet stromky.
Při nepříznivém počasí se věnují zpracování palivového
dřeva v pronajaté provozovně
v Sejřku. To potom prodávají
zájemcům z regionu.
Současně provozuje KOVOLES také zámečnickou a kovářskou dílnu v Sejřku, kde je
zaměstnán vždy jeden z klientů
Terapeutické
komunity
v Sejřku. Dílna nabízí výrobu
plotů, zábradlí, bran, ale také
drobných dekorativních kovářských výrobků.
Nově vzniklý podnik se hlásí
k principům sociálního podnikání. Za sociální je považováno

takové podnikání, které si kromě
finanční soběstačnosti klade za cíl
širší společenský prospěch pro
místní komunitu, vnímá environmentální rozměr své činnosti a
zohledňuje potřeby svých pracovníků a zákazníků. KOVOLES svojí
činností pomáhá snižovat vysokou
nezaměstnanost v regionu Bystřicka a Nedvědicka.
„Na Nedvědicku je vysoká nezaměstnanost, současně je zde ale
poptávka po realizaci pomocných
lesnických prací. Ty ale vyžadují
patřičné vybavení, znalosti a kontakty. Propojení všech těchto
aspektů umožnilo vytvoření zatím
čtyř pracovních míst, do budoucna počítáme s dalším rozvojem.“
říká manažer projektu Pavel Beneš. „Lidé, kteří dlouho nepracovali, ztratili většinu pracovních
návyků, které u nás opět namáhavě získávají. Efektivita jejich práce
tak zatím není vysoká, doufáme,

že do budoucna se situace zlepší.
Velké problémy také mají
s nedostatkem finanční gramotnosti, nabízíme jim také dluhové
poradenství“ dodává provozní
vedoucí Miroslav Verner.
Rozjezd podniku, jehož zřizovatelem je Kolpingovo dílo České
republiky, by nebyl možný bez
podpory z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt, který bude realizován od
listopadu 2013 do června 2015,
má pomoci novému podniku při
nákupu potřebného vybavení do
lesnického provozu a zámečnické
dílny. Součástí projektu je také
systém podpůrných aktivit, které
mají za cíl pomoci pracovníkům
udržet se na trhu práce i
v budoucnu.
Pavel Beneš,
projektový koordinátor KD ČR

Nadcházející akce

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR
(25.5.2014, Věžnice)
Slavnostní den pro všechny členy a příznivce Kolpingova díla ČR začne v 11:00 hod. poutní
mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem a pokračovat bude shromážděním členů za účasti duchovního správce KDČR kardinála Dominika Duky.

Letní pobyt rodin na Vyhlídce
(2.-6.7.2014, Vyhlídka, Blansko)
Akce pro rodiny s dětmi pořádaná Rodinným centrem Srdíčko.

Rozhodni se sám 2014
(22.8.2014, Žďár nad Sázavou, Farská humna)
Tradiční preventivní akce pro děti a mládež se tentokrát bude konat v areálu Farských humen ve Žďáru z důvodu rekonstrukce náměstí Republiky.

Oslavy 15.let TK Sejřek
(19.—20.9.2014, TK Sejřek)
Oslavy činnost Terapeutické komunity provozované Kolpingovým dílem ČR v Sejřku u
Nedvědice. Zařízení slouží lidem s drogovou závislostí.

Generální rada Mezinárodního Kolpingova díla
(20.—24.9.2014, Kolín nad Rýnem)
Pravidelné zasedání zástupců Kolpingova díla z celého světa se uskuteční ve městě, spjatém
s životem a dílem Adolpha Kolpinga—v Kolíně nad Rýnem.

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo České republiky, nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz
Aktuální dění můžete také sledovat na našem profilu

