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Zamyšlení kardinála Dominika Duky

.

Dnes (10.2.) si podle lidového kalendáře připomínáme Škaredou středu. Někdy
se také název Škaredá středa dává i Popeleční středě, ale to byla ta středa, která
byla na počátku postu. Ve vlastním smyslu je Škaredá středa právě ona středa
polovinou svatého týdne, který nás přivádí k velikonočnímu tajemství.
To velikonoční tajemství je také doprovázeno škaredým skutkem jednoho z
učedníků Kristových Jidáše, který Krista zradí, prodá za třicet stříbrných. Myslím,
že je opravdu důležité si tuto skutečnost uvědomit, neboť již staré latinské přísloví říká, že zrada je vlastně ten nejhorší zločin, jakého se člověk může dopustit.
Víme, že pro onoho strůjce této zrady
byla středa škaredá i v tom smyslu, že
nakonec neunesl svůj čin a spáchal
sebevraždu, pověsil se. V lidové
folklorní tradici si připomínáme tuto
událost či tento příběh v podobě pečiva, které dostává tvar písmene „J“.
Také by asi bylo na místě zdůraznit, že
právě postava Jidáše – tohoto zrádce
– se ale stala určitým prototypem i
jistého antisemitismu, který se promítl
především v pozdním středověku ve
střední Evropě, protože v německém
jazyce slovo „judas“ a „juda“ – označení pro člena kmene Juda, česky Žid
– se vlastně ztotožnilo. V našem prostředí v českém jazyce je tento rozdíl
markantní a nezaměňujeme Jidáše s
Jidáš dostává měšec peněz za zradu
příslušníky židovského národa či pří- Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org
slušníky judského kmene.
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Škaredá středa
(pokračování ze strany 1)

Víme, že tento fenomén zrady je dramaticky vylíčen v samotném evangeliu a
vlastně celá velikonoční večeře Krista s
apoštoly byla jaksi v této atmosféře, neboť Kristus naznačil, že bude zrazen.
Když se nejbližší učedník Jan ptá, kdo
zradí, Kristus mu naznačí, že ten, který
skývu chleba namáčí do mísy s omáčkou,
je onen zrádce.
Lidová tradice přemýšlí nad tímto činem.
Nacházíme popěvky, nacházíme zobrazení onoho Jidáše, ale také dokonce v té
velké básni středověké kultury, v Danteho Božské komedii, čteme, že tento nejhnusnější čin pro milovníky krásné teplé

přírody Itálie není umístěn do pekla, kde by
šlehaly plameny, ale nachází se úplně na dně, ale
zamrzlý v ledu, protože zima je největší pohromou pro teplomilné obyvatelstvo Středomoří.
Je to určitě zamyšlení i pro nás, co znamená
opravdové přátelství, podpora druhého – především přátel – a jak opravdu odporným skutkem je onen čin udání, onen čin zrady. Mohli
bychom se zamýšlet, co častokrát znamenala
zrada v našem osobním životě, co znamenala
zrada v naší novodobé i starší historii.
Dominik Duka
(převzato ze stránek Českého rozhlasu)

Správný kurz je skoro vždycky na jih
KR Brno I.
Loni v srpnu Kolpingova rodina
Brno I. připravila společně s bulharskými salesiány z Fondacia Don
Bosco Bulgaria společnou akci
SPRÁVNÝ KURZ pro 12 Čechů a
14 Bulharů financovanou z programu EU Erasmus+.
Mezi bulharskými
účastníky bylo i 8
mladých Romů. Putovalo se po horách
Rodopy, pobývalo v
oratoři v Kazanlaku
i u Černého moře.
Prázdniny jsou už minulostí rychle se vzdalující a nám zbývají jen
vzpomínky a nostalgie.
Cesta na Jih bývá od
pradávna spojována
s kusem dobrodruž-
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ství, odvahy a pocitu něčeho tajemného
a magického. Jiná kultura, jiní lidé,
s nimiž se pojí jiné zvyky. Někdy danou
zemi jen prolétneme, jindy zastavíme,
zakořeníme, použijeme zrak, ohmatáváme prostor chutí, dotykem, zvuky.
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Myslím, že každá výprava na jih, na Balkán, nutí
člověka, který si ještě ponechal kus přepychu
v tom, že se umí divit, žasnout nad krásou, jež jej
tam obklopuje. Je to prostředí inspirující naše
smysly i srdce. A když vám v tom pomůže ještě

místní Romská komunita, pak se dějí věci.
Taky některá slova vnímáte pohádkově? Což třeba tyto: Kazanlak, Trigrad, Stará Zagora, Rodopy,
Bačkovský monastir, Ďaolskoje grlo, Burgas. Při
naší prázdninové cestě po stopách lidí, kultury a
přírody Bulharska jsme místa s těmito pohádkovými názvy navštívili. A neputovali jsme sami. Celá akce se uskutečnila ve spolupráci se Salesiánskou komunitou pracující v Bulharsku a s jejími
svěřenci. Člověk jeden druhého nejlépe pozná na
cestě, praví jedno přísloví. My po Bulharsku putovali společně se Salesiány a místními Romy.
Řekl bych, že pro spoustu zúčastněných jedinečná zkušenost. Dívat se na svět kolem sebe nejen

svýma očima, tím co znám, ale zkusit se přizpůsobit a chápat i jiné myšlení, jinou životní zkušenost
je v dnešní době víc než důležité. Náš pobyt
ovšem nebyl jen putování. Účastníci se snažili
seznámit se s kulturami a naučit se věci, které
jsou tomu kterému národu vlastní. A tak se společně tančila česká polka i cikánský kjuček, vařilo
se české i bulharské jídlo. Díky mini referátům
vypracovaným oběma stranami jsme se seznamovali s Cyrilicí, východní liturgií, přírodou Rodop,
jak přežít v přírodě, kde vlastně leží Kroměříž
i jaké můžeme potkat komplikace v češtině nebo
romštině. Svět je barevný a ještě stále je krásný.
Proč jej nepoznávat? A když k tomu ještě přibereme jiné, tak více než kdy jindy platí, že víc očí

víc vidí. A určitě i barevněji. Vím, že je to velmi
krátká zpráva a určitě by si zasloužila více prostoru. Jenže, ruku na srdce, kdo vydrží číst sáhodlouhé pojednání? Některé zážitky jsou a zůstanou nevyslovitelné, hluboko uvnitř paměti. Jiné
zaznamenala kamera, ale
velká většina z nich je zachycena v deníku expedice. Ten
byl psán po celou dobu našeho putování.
Tudíž pokud by vás zajímalo,
co jsme prožili, můžete se
zeptat kohokoli z účastníků,
nebo se stavit za Vítkem
Zahradníčkem
popovídat,
anebo, a to bude úplně nejjednodušší, když uvidíte někde pozvánku, tak si sbalit
věci a vyrazit prožít všechno
na vlastní kůži.
Karel Gamba a Vít Zahradníček, KR Brno I.
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Dětský karneval
KR Blansko

Blansko 2.2.2016
Již tradiční Dětský karneval v režii Kolpingovy rodiny Blansko se uskutečnil v
neděli 31.1.2016 v odpoledních hodinách
v sále Katolického domu v Blansku. Pro

děti v maskách byly připraveny hry, soutěže se sladkou odměnou, občerstvení i
bohatá tombola. Nejmenší děti do 4 let
přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, samozřejmě za odměnu. Nechybělo
ani vyhodnocení masek. Odměnu za nejstaršího zamaskovaného účastníka si odnesla jedna z babiček Věra Stará v masce
včely. Nejmladší odměněnou byla 3,5
měsíční Barborka Košábková převlečená
za indiánku. Jako nejhezčí masky (výběr
byl jako vždy velmi těžký) byly vyhodnoceny a odměněny tři děti: Kamila Vondrová (3 roky) – potápěč, Tobiáš Přikryl
(2 roky) – sněhulák a Tomáš a Míša Flekovi (5 a 2 roky) – Máša a medvěd. Karneval poprvé výborně moderovali Lukáš
Vráblík a Helena Sedláková převlečení za
Jeníčka a Mařenku. Zdatně jim pomáhali
manželé Milana a Vojtěch Mrázkovi jako
Manka a Rumcajs a také Martin Dyčka
převlečený za Honzu.
Letošní účast patřila mezi rekordní. Věříme, že se přes 400 lidí a lidiček dobře
bavilo.
Ing. Josef Kupčík
předseda Kolpingovy rodiny
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Odmítal Hitlera, nyní papež prohlásil
sudetoněmeckého kněze mučedníkem
Papež František 22. ledna 2016 schválil
dekret o mučednictví sudetoněmeckého kněze Engelmara Unzeitiga, přezdívaného jako Anděl z Dachau, který se
narodil v Hradci nad Svitavou. Jeho blahořečení, což je předstupeň k prohlášení za svatého, nestojí nic v cestě a mělo
by následovat v řádu měsíců.
Život a mučednickou smrt Engelmara Unzeitiga nepřipomíná na rodném domě uprostřed Hradce nad Svitavou žádná pamětní
deska. Krajští politici jej dokonce nezařadili
ani na listinu významných rodáků. Přesto právě tento zdánlivě zapomenutý mladý sudetský Němec, katolický kněz a řeholník, který
skončil kvůli odporu vůči nacistům v koncentračním táboře a zahynul při ošetřování nemocných, se může stát prvním novodobým
světcem v Česku.

sestra popravená v roce 1943 nacisty. A nyní
Unzeitig.

Zatím je prakticky jisté, že díky vydání dekretu o mučednictví bude v dohledné době blahořečen. Podle řeholní Kongregace marianhillských misionářů, jejímž byl Unzeitig členem, není termín blahořečení ještě stanoven.
„Je to přirozeně vrchol pro naše společenství,“ komentoval zprávu o uznání mučednictví představený řádu v Německu Michael
Maß. Beatifikační proces byl zahájen v Německu už v roce 1991. Na Svitavsku o jeho
životě a smrti vědělo a mluvilo jen pár lidí.
Jedním z nich byl někdejší technický administrátor svitavské farnosti Miloš Cvrkal. „Moc
mě těší, že úsilí, které jsme započali před
deseti lety, bude korunováno úspěchem. Bohužel pro některé to byl doposud jenom Němec, což je bolestné. Doufám, že se to po
vydání papežova dekretu změní,“ uvedl Cvrkal. Církev s procesem blahořečení či později
svatořečení nespěchá. Trvá roky, než prověří
a prozkoumá život kandidátů. Z šestnácti
adeptů, pocházejících z Česka, se blahořečení
zatím dočkala jen Marie Restituta Kafková,

V kázáních se postavil proti pronásledování Židů
„Narodil se jako jedno z pěti dětí Johanna Unzeitiga. V roce 1921 byl biřmován ve Svitavách a
po ukončení obecné školy pracoval krátce jako
pomocník v hospodářství u českého sedláka,“
řekl před časem svitavský historik Radoslav Fikejz. V sedmnácti letech odešel k mariannhillským misionářům do Reimlingenu v augšpurské
diecézi. Krátce na to se vrátil do tehdejšího
Greifendorfu, dnes Hradce nad Svitavou, aby ve
své rodné obci oslavil své vysvěcení primiční
mší. Na první kněžské místo odešel na Šumavu
do Zadní Zvonkové. Ve svých kázáních se postavil proti pronásledování Židů, jejich transportu
do koncentračních táborů a nacistické politice.
Jako křesťan navíc nabádal věřící, aby se drželi
božích přikázání a ne vůdců, jakým byl Hitler.
Netrvalo dlouho a v roce 1941 byl za své výroky zatčen gestapem a převezen do koncentračního tábora Dachau u Mnichova. Protože se jako budoucí misionář naučil rusky, sloužil především ruským zajatcům. Na konci roku 1944 se
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Odmítal Hitlera, nyní papež prohlásil
sudetoněmeckého kněze mučedníkem
v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého
tyfu a nemocní umírali bez pomoci po
stovkách, protože do nakažených bloků
nikdo nechtěl chodit. Podle dochovaných
pramenů byl jedním z několika kněží,
kteří odešli dobrovolně ošetřovat smrtelně nemocné vězně, byť to znamenalo
téměř jistou smrt. Engelmar Unzeitig
zemřel 2. března 1945, den po svých 34.
narozeninách a jen několik týdnů před
tím, než tábor Dachau osvobodila americká armáda.
Dekret vatikánské Kongregace pro svatořečení, otevírající cestu k blahořečení,
schválil papež František kromě Engelmaru Unzeitigovi dalším devíti osobnostem
z celého světa na konci ledna. Papež jim
přiznal pět zázraků, dva mučednické tituly a uznal také dvě hrdinské ctnosti. I
když termín blahořečení není známý,
podle Miloše Cvrkala je předběžně stanoven na druhou polovinu září.
„Dozvěděl jsem se to od dvou nezávislých zdrojů v Německu,“ uvedl Miloš
Cvrkal. Mohlo by se zdát, že se na osud
Anděla z Dachau v regionu zapomnělo,

V tomto domě se 1. března 1911 narodil
Hubert Engelmar Unzeitig, známý jako Anděl
z Dachau.
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ale tak docela pravda to není. Rodáka z
blízkého Hradce nad Svitavou si chtějí
například připomenout i Svitavy, které
letos slaví 760 let od svého založení. Ve
spolupráci s klubem filatelistů ve Svitavách bude jeho podobizna na poštovních
známkách například vedle Oskara Schindlera. „Jde o edici poštovních známek, na
kterých se objeví Engelmar Unzeitig po
boku dalších čtyř významných osobností
města Svitav. Poštovní arch vyjde 20.
května při příležitosti oslav 760. výročí
města. Kromě profesorů Felbera a Makowského bude na známkách Oswald
Ottendorfer a Oskar Schindler,“ uvedl
historik Radoslav Fikejz.
Autoři: Radek Latislav, David Půlpán
(iDNES)
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Členové Kolpingova díla ČR mohou využívat
5% slevu na jízdu vlakem
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) podepsala
s Českými drahami memorandum o spolupráci.
Členové ČRDM tak mohou cestovat se slevou
ve výši 5%.
Díky stvrzené spolupráci ČD nabídly členům ČRDM slevu 5% na veškeré vnitrostátní jízdné (nad rámec běžných slev).
Slevu lze uplatnit při nákupu jízdenek přes
eShop Českých drah na adrese https://
www.cd.cz/eshop/ a platbu jízdného kartou
online. Slevu může využít každá členská organizace ČRDM, její pobočné spolky, krajské rady
a jejich členové.
V e-Shopu ČD si každá organizace (každý pobočný spolek) vytvoří vlastní registraci a následně může nakupovat levnější jízdné. Sleva se
vztahuje na jízdné, které je spojené s činností
organizací, oddílů, středisek, skupin, kmenů
apod. Registrace do eShopu ČD probíhá ve 2
krocích a to registrace fyzické osoby a následné rozšíření na právnickou osobu, IČ vaší organizace, pobočného spolku apod. Pro užití
slevy budeme využívat program „ČD Firmám“,
který však Memorandum o spolupráci upravuje, především z něj odstraňuje nesmyslné sankce při porušení pravidel. Registrace je však
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totožná a je třeba do programu ČD Firmám
vstoupit. Pracovníci ČD pak dle zaslaných seznamů ověří, že se jedná o organizaci, která
má na slevu nárok a registraci potvrdí. Poté
budete mít již možnost nakupovat přes eShop
ČD se slevou. Pro nákup je možné rovněž užívat aplikaci pro mobilní telefon. Přesný popis
registrace naleznete na adrese:http://crdm.cz/
download/mailing/20160205/registrace-doeShopu-CD.pdf
Podepsané Memorandum obsahuje i důležitou
pasáž o respektování grafického manuálu
Českých drah a využití loga ČD v případě
použití informací o celé slevové akci na vašich
webových stránkách, v časopisech apod.
Další informace k memorandu najdete zde:
http://www.rdmkv.cz/?p=470
Michael Kubík
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Zprávy z Kolpingovy rodiny Žďár n. Sázavou
Živý betlém letos ozdobil nově
instalovaný Slámový betlém
Ochotnické divadelní představení v podání žďárských farníků má více než 20
letou tradici. Letos se představení konalo
(po roční odmlce způsobené rekonstrukcí náměstí) opět na náměstí Republiky za
hojné účasti stovek dětí a jejich rodičů,
babiček či dědečků.
Letos byla pro diváky připravena novinka
v podobě Slámového betlému s postavami v životní velikosti. Ten nechalo Kolpingovo dílo ČR vyrobit u pana Jiřího
Jedličky z Havlíčkova Brodu. Tento betlém bude žďárské náměstí zdobit až do
Třech králů a doufáme, že svoji úvodní
"sezónu" přečká bez úhony a vystaven
bude moci být také v příštích letech. Hru
nacvičili opět sudenti Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické A.
Kolpinga pod vedením paní Mokré a pana
Jelínka. Ve hře účinkovali také herci ze
žďárské farnosti, která celopu akci zaštiťuje.
Poděkování patří Kolpingovu dílu ČR,
BIGY a SŠG, které akci organizují, za pravidelnou finanční podporu děkujeme
Městu Žďár nad Sázavou. Dále děkujeme
mistru zvukaři Vítkovi Dobrovolnému,
panu Novákovi a Jiřímu Dobrovolnému
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za zapůjčení zvířátek do betléma. Zvláště ochočené kozy sehrály kvalitní herecké party a byly mezi dětmi velkou atrakcí.
Návštěvníci akce také přispěli dobrovolným vstupným na pomoc nejchudším
lidem v Tanzánii a Ugandě na nákup domácího zvířectva. Vybrala se částka 1.600
Kč a bude poukázána a použita v rámci
rozvojových projektů Mezinárodního
Kolpingova díla, které v zemích třetího
světa úspěšně působí již desítky let.
Články o akci se objevily také v tisku,
například v DENÍKU a video z představení najdete na stránkách iDNES.
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Zprávy z Kolpingovy rodiny Žďár n. Sázavou
Vánoční besídka Modelářského kroužku
Poslední schůzka Modelářského kroužku před Vánoci se nesla tradičně v odlehčené atmosféře. Děti
přinesly z domu napečené cukroví a vedoucí pro ně
zase připravily dárečky. Činnost kroužku se datuje
do roku 2001 a za tu dobu jím prošlo spousta kluků
i holek a jsme rádi, že se nám stále daří získávat nové a nové nadšené modeláře.
Za podporu naší činnosti děkujeme Městu Žďár nad
Sázavou, Kraji Vysočina a MŠMT.
Michael Kubík

Silvestrovský rodinný pobyt na
Vyhlídce
Okolo deseti rodin s malými dětmi z
Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou
tradičně strávilo Silvestr na Vyhlídce.
Rekreační zařízení Vyhlídka jeho okolí je
v zimě stejně kouzelné, jako v létě. K
úplné spokojenosti nám letos chyběl už
jen zamrzlý rybníček.
Pokud bude mít podobná skupina z jiné
Kolpingovy rodiny zájem o takovýto silvestrovský pobyt, rádi vás mezi sebou
přivítáme !
Michael Kubík

ZPRAVODAJ
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V Rodinném centru Srdíčko funguje od
listopadu Senior a Family point
Ve čtvrtém patře žďárské polikliniky najdou
občané od listopadu dvě nové služby - Family
a Senior point. Family point poskytuje rodičům s dětmi prostor pro nakojení či přebalení dětí a také prorodinný poradenský servis.
Senior point je kontaktní místo pro seniory,
kde mohou získat důležité informace pro
každodenní život. Obě služby jsou součástí
Rodinného centra Srdíčko, které provozuje
Kolpingovo dílo ČR.
Tiskovou zprávu k otevření těchto služeb si
můžete přečíst na našem webu .

Michael Kubík
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Otec Tišek oslavil 78 let života
František Fráňa (přezdívaný otec Tišek) se narodil
11. února 1938 . V minulých dnech oslavil své 78
narozeniny a my mu ze srdce přejeme hodně zdraví
a Božího požehnání. Mysleme na něho v našich
modlitbách.

ZPRAVODAJ

Nadcházející akce
Setkání vedení Kolpingových rodin s kardinálem Dukou a
generálním duchovním Mezinárodního KD Ottmarem
Dillenburgem
(4.3.2016, Praha, Arcibiskupský palác)
Setkání zástupců vedení Kolpingových rodin z celé ČR s duchovním správcem KD ČR kardinálem Dominikem Dukou a generálním duchovním IKW Ottmarem Dillenburgem. V
18:00 hod. bude ve Svatováclavské kapli sloužena mše svatá a po ní raut v Arcibiskupském
paláci.

Setkání Kolpingových rodin
(18. - 19.3.2016, Češkovice - Vyhlídka)
Každoroční pracovní setkání zástupců Kolpingových rodin na Vyhlídce. Příležitost pro načerpání nové inspirace a elánu do další činnosti, nebo také příjemné večerní posezení s přáteli z Kolpingových rodin - to vše a mnoho dalšího nabízí tato akce.

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR
(21.5.2016, Věžnice)
Slavnostní den pro všechny členy a příznivce Kolpingova díla ČR začne v 10:30 hod. poutní
mší svatou slouženou kardinálem Dominikem Dukou a pokračovat bude Shromážděním
členů KDČR.

Tábor KR Žďár nad Sázavou
(10. - 23.7.2016, Češkovice - Vyhlídka)
Letní tábor se koná již mnoho let v rekreačním zařízení Vyhlídka, skýtajícím ideální podmínky pro šedesát účastníků.

Mezinárodní mírové putování
(4. - 7.8.2016, Praha a okolí)
Desítky let již trvá tradice mírových putování, která probíhají každý rok v jiné zemi Evropy.
Kolpingova rodina Praha 8 se příští rok ujme pořadatelství již potřetí v historii.

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

