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Růst přátelství s Ježíšem
Postní doba je novým začátkem a
cestou, která nás vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu
zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy
na nás obrací s naléhavou výzvou k
obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se
průměrným životem, ale aby ve
svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš
je věrným přítelem, který nás nikdy
neopustí. Postní doba je příznivou
dobou pro to, abychom zintenzivnili

duchovní život prostřednictvím postu, modlitby a almužny. V
základě toho všeho ale spočívá Boží
slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu
a meditaci jsme v tomto období zváni. Zvláště bych se chtěl pozastavit
u podobenství o boháči a Lazarovi
(srov. Lk 16,19-31). Nechme se inspirovat touto tak významnou biblickou
pasáží, jež nám poskytuje klíč k pochopení toho, co máme konat, abychom dosáhli pravého štěstí a věčného života, a povzbuzuje nás
k upřímnému obrácení.
Pokračování na straně 2.

Dominik Duka k době postní
Vít Bohumil Tajovský
by se dožil 105 let
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Strategické plánování
Kolpingova díla ČR
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Akce, na kterých byste 10
neměli chybět
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Postní doba vede k bezpečnému cíli
Chuďas ležící u dveří boháče
Podobenství začíná tím, že představuje
dvě hlavní osoby, avšak pouze chuďas
je popsán podrobněji: nachází se v zoufalé situaci a nemá sílu se z ní dostat;
leží u boháčových dveří a jí drobty, které spadnou z jeho stolu, po celém těle
má rány a přicházejí psi, aby mu je lízali.
Je to pochmurný obraz poníženého a
pokořeného člověka. Scéna vyzní ještě
dramatičtěji, když vezmeme v úvahu, že
chuďas se jmenuje Lazar; jméno jež
doslova znamená „Bůh pomáhá“. Nejedná se tedy o anonymní osobu, ale
má přesné rysy a představuje se jako
jedinec, s nímž se pojí jeho osobní historie. Zatímco pro boháče je jakoby
neviditelný, nám se stává blízký a získává svou tvář. A jako takový je darem a
neocenitelným bohatstvím. Je to bytost,
která je chtěná, milovaná a na niž Bůh
pamatuje, i když ve své konkrétní situaci je jako lidský odpadek.
Správný vztah s lidmi spočívá v
tom, že uznáváme jejich hodnotu
Lazar nás učí, že druhý člověk je darem. Správný vztah s lidmi spočívá v
tom, že s vděčností uznáváme jejich
hodnotu. Ani chuďas u boháčových
dveří není obtížnou překážkou, ale
představuje pro nás apel k obrácení a
ke změně života. První výzvou, kterou
nám toto podobenství předkládá, je
otevřít dveře svého srdce druhému
člověku, protože každý člověk je darem, ať už je to náš soused nebo neznámý chudák. Postní doba představuje
příhodný čas pro to, abychom otevřeli
dveře každému potřebnému a poznali v
něm nebo v ní Kristovu tvář. Každý z
nás potkává na své cestě někoho takového. Každý život, jenž nám jde naproti, je darem a zaslouží si přijetí, úctu a
lásku. Boží slovo nám pomáhá otevřít
oči, abychom přijímali život a milovali
ho, především když je slabý. Abychom
však mohli takto jednat, je potřebné
vzít vážně i to, co nám evangelium odhaluje o onom boháčovi.
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Kéž nás vede Duch svatý
Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově,
ve svátostech a v bližním. Kéž Pán – který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy – nám ukáže
cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede
Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího slova,
abychom byli očištěni od hříchu, který
nás oslepuje, a sloužili Kristu přítomnému v potřebných bratřích. Povzbuzuji
všechny věřící, aby vyjádřili tuto duchovní obnovu i svou účastí na postních aktivitách, které v různých částech světa
pořádá mnoho církevních organizací s
cílem posilovat kulturu setkání v jediné
lidské rodině. Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře
slabému a chudému. Pak budeme moci v
plnosti prožívat velikonoční radost a
svědčit o ní.
Zpracováno podle poselství papeže Františka k
postní době 2017
Celý text najdete na www.vira.cz
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20. let KR Velká Bíteš - ohlasy v tisku
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Ricoh balón se pokusí o nový český rekord a
podpoří neziskovou organizaci KR Smečno
Praha, 19. ledna 2017 – Společnost
Ricoh odstartovala projekt „Pokus o
nový český rekord v délce a výdrži letu
v horkovzdušném balónu RICOH
aneb letíme pro neziskovku Kolpingova rodina Smečno“.
Dvoučlenná posádka, Ondřej Kostrhun a
Jan Suchý, se pokusí překonat stávající
český rekord a zapsat se tak ho historie
aviatiky! Hlavním partnerem projektu a
poskytovatelem balónu je společnost
RICOH. Let bude věnován neziskové
organizaci Kolpingova rodina Smečno,
která od firmy Ricoh obdrží tiskové zařízení Ricoh, ukázkové hodiny létání pro
děti ve Smečně a další podporu.
„Datum pokusu je plně vázáno na rozmarech počasí, doufáme, že ideální letové podmínky nastanou v druhé polovině
ledna 2017 a my poletíme
#TransRepublika! Startovat bychom
chtěli v západní části republiky, a pokud
se vše podaří, přistaneme v Beskydech.“
upřesňuje Jan Suchý, velitel balónu. Cílem projektu je stanovení nového českého rekordu v překonané vzdálenosti,
době trvání a výšce letu horkovzdušného
balónu kategorie AX10 a podpora neziskové organizace, která se do projektu
také aktivně zapojila.
Děti nakreslily pohlednice, které piloti povezou
v době konání pokusu o
rekord s sebou. Pohlednice poté budou sloužit
jako upomínkový předmět pokusu o rekord!
„Díky firmě RICOH
můžeme lépe šířit povědomí o úskalích ne-
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moci, snáze získávat podporu zainteresovaných osob, které mohou rozhodovat o individuálním proplácení pomůcek pojišťovnami
nebo zajišťovat potřebné finanční prostředky
od sponzorů a dárců na práci odborníků a
asistentů, bez nichž by naše služby pro nemocné nebyly schopné realizace“, říká Ludmila Janžurová, ředitelka sdružení Kolpingova
rodina Smečno. Sdružení pomáhá s prevencí
zaměřenou na podporu zdravé a fungující
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rodiny, pomáhá v krizových situacích ohroženým dětem, ale také osobám postižených
svalovou míšní atrofií. Sdružení pořádá různé
osvětové semináře, přednášky a konference.
„Stát bohužel není schopen pokrýt potřeby
(zejména u dospívajících jedinců), proto se
společnost Ricoh rozhodla pomoci jak po
materiální stránce, tak po stránce šíření osvěty a informovanosti o tomto fatálním onemocnění. Jsme velmi rádi, že můžeme sdružení pomoci právě tímto způsobem.“, doplnila
Hana Chytrá, Marketingová manažerka Ricoh.
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A jak to dopadlo?
Praha, 26. února 2017 – České balónové
létání se může pyšnit novým rekordem. Horkovzdušný balón řízený Janem Suchým a
Ondřejem Kostrhounem včera stanovil nejlepší hodnoty ve všech třech tradičně sledovaných parametrech: nejdelší doba letu, největší dosažená vzdálenost i nejvyšší dosažená výška.
Start balónu proběhl v sobotu 25. 2. v 7:07
z okolí Turnova. Posádka strávila ve vzduchu 9
hodin,59 minut, urazila celkem 550, 57 kilometrů a během letu dosáhla maximální výšky 4 012
metrů.

Součástí
webové
prezentace www.ricohtransrepublika.cz je také soutěž
o vyhlídkový let balónem pro dvě osoby či
možnost online finančně podpořit neziskovou společnost Kolpingova rodina Smečno.

Petr Peňáz: O světské moci převážně vážně
Mediální scéna se začíná zaplňovat tématem
prezidentských voleb L.P. 2018. Přikládám
svoje polínko do myšlenkového kvasu: Už
dávno řekl Ježíš Kristus farizejům
v odpovědi na jejich prohnanou úskočnost,
aby dávali císaři co je císařovo a co je Božího, aby dávali Bohu. Taková odpověď ovšem
platí i pro potenciální kandidáty na císaře,
protože Bůh je nadřazen i světské moci.
Pokud Boží elementární požadavky jsou ignorovány, neznamená to ještě, že je Bůh Desatera a
Nového Zákona mimo hru. Jeho láska má totiž
- i jako reflexe našeho chování i podoby světavždy podobu pravdy, která působí v dějinách
neomylně. To je – mimo jiné - důležité vědět
před jakýmikoliv volbami.
Potíž je, že odedávna, biblicky od Adama a
Kaina pyšný člověk usiluje nezkrotně o
uzurpaci moci v té míře, jaká náleží Bohu,
tedy v míře absolutní.
Prvním krokem
k realizaci takového úmyslu bývá vlastní
předvolební prezentace, podbízení se
výčtem všeho možného, zpravidla nemožného, včetně využití propagandistické lži

v mediích, jako osvědčeného nástroje manipulace dlouhodobě manipulovaných lidí.
Druhým krokem je prezentace hlavy státu či
jiného globálního společenství na místě Boha.
Mnoho lidí si již zvyklo na vznešenou blahovolnou
faleš některých mocipánů do té míry, že si ani neuvědomují, jak sami obdivně a nekriticky přisuzují
hlavě svého společenství Boží atributy všemohoucnosti, vševědoucnosti a všudypřítomnosti a proměňují ideu demokracie v totalitu. Ono je to jistým
způsobem zákonité: Pokud není demokracie
zajištěna vztahem svých členů k Bohu, neustále
se oslabuje nepozorností, leností a lhostejností
manipulovaného lidu, který rád ponechává řízení svých věcí na těch, kteří se sami svým lidovým populismem nabízejí (podbízejí) k výkonu
moci. Obvykle je za tím ochablá rezignace, tedy
následná ztráta víry a výhradní příklon k tomu,
co se podbízí v nepřetržité reklamě: Ke konzumnímu stylu života.
Je tedy v zásadě možné – a víme, že už se
to tragicky přihodilo v globálním měřítku i
v místních poměrech - že zmanipulovaný
(rezignující i naopak nadšený ve svém omylu) lid
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sám prostřednictvím voleb instaluje do
svých parlamentů takový druh všeho
schopných lidí, kteří postupně nainstalují místo demokracie vládu totality. Ta
postupně uchvacuje moc, prolíná do
všech struktur společenské správy a
tak zesiluje atributy své vlády, které
původně náležely vždy jenom Bohu:
Všemohoucnost, vševědoucnost a
všudypřítomnost. Pak v praxi zbožštěné vlády nastupuje:
všemohoucnost totalitní moci, které
je podrobena deformovaná policie,
vojsko i soudnictví (Hitler, Stalin, Mao,
Kim, …),
vševědoucnost totalitní ideologie
(Ideály a vládní výnosy Velké francouzské revoluce, Komunistický manifest a
jeho marx-leninsko-stalinské rozpracování, Maovy Rudé knížky…totální sekularizace a ateizace, často i násilnými
prostředky),
všudypřítomnost zvolené vlády lidu,
reprezentovaná okružními jízdami pohlavárů po svých dominiích i tajnou
státní policií (KGB, StB, GESTAPO
atd.).
V počátcích takového režimu často
jistou chvíli vše vypadá nadějně a povzbudivě a prostý lid, i když intuitivně
znejistěn má tendenci se radovat
ponejvíce z hesel, která proklamují
přicházející světlou budoucnost- ale
jenom do té chvíle, nežli taková mašinérie začne fungovat; pak najednou

všichni, ovládaní i vládnoucí zjistí, že se svěřili
moci reálného Zla, které se mezi ně vetřelo
v osobách zkažených bezskrupulozních lidí
bez charakteru. Dobrým příkladem je situace
před Únorem 1948 u nás a následné vražedné
roky. Samosvorný systém potom spěje ke
svému zničení, protože realizuje stále obludnější totalitní byrokraticko- policejní představy a nastoluje postupně nedůvěru, strach a
teror. Všechno je postupně hlídáno, zmechanizováno a sevřeno množstvím byrokratických nařízení a člověk se v takovém systému
proměňuje na vyměnitelné kolečko v soukolí,
sloužící na svém místě jen a jen vševědoucí
ideologii a vládnoucí všemohoucí garnituře,
jejíž zbabělá povaha je charakterizována už i
tím, že sama sebe nechává hlídat tajnými, zakuklenci a ozbrojenci a z místa na místo se
přesunuje jenom v pancéřovaných autech…Je
- li expandující Zlo uvnitř takového společenství v přetlaku zvrácených ideologií, začne
rozsévat černý mor i navenek a napadá své
okolí. Tak fungoval vždy nacionalismus i internacionalismus.
Aby se takový scénář nestal opakovaně,
tedy ZNOVU realitou (jejíž změna stojí krev,
slzy a pot), je naprosto nezbytné posilovat a
pěstovat charakter člověka poskytnutím informací o radostné zvěsti Ježíše Krista. Jenom
on totiž může vést všechny lidi dobré vůle
k pokoře a k odpovědnosti před Bohem a
k odpovědnosti za své bližní.
To nás vede k jasnému poznání, jakým
lidem máme svěřit ve volbách do všech orgánů státní správy a samosprávy svůj hlas.
Petr Peňáz, Leden L.P.2017.
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KR Blansko
Nejmladším účastníkem karnevalu byl 4 měsíční Egon
v masce andílka
Rok zase uběhl. Již tradiční Dětský karneval
v režii Kolpingovy rodiny Blansko se uskutečnil
v neděli 19.2.2017 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. Byl
to parádní zážitek. Nechybělo ani vyhodnocení
masek. Odměnu za nejstaršího zamaskovaného
účastníka si odnesla jedna z maminek Lucie Zamazalová v masce berušky. Nejmladším odmě-
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něným byl 4 měsíční Egon Spotzový převlečený
za andílka. Jako nejhezčí masky (výběr byl jako
vždy velmi těžký) byly vyhodnoceny a odměněny tři děti: Klára Mojžíšková (9 roků) – potápěč, Tomáš Hlásek (7 roků) – lesní skřítek a
Žofie Komínková (5
roků) – mráček.
K moderování karnevalu se vrátil Ondra Dyčka. Byl skvělý. Letošní účast byla opět vysoká, i
když nižší než loňská rekordní. Věříme, že se
přes 300 lidí a lidiček dobře bavilo.
Ing. Josef Kupčík, předseda KR Blansko
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První duchovní správce Kolpingova díla ČR
Vít B.Tajovský by se dožil 105 let
V pátek 3. března by se dožil 105
let opat Vít Bohumil Tajovský. Člověk výjimečných kvalit a také první
duchovní správce Kolpingova díla
ČR.
Bohumil Vít Tajovský se narodil 3. března 1912 v Klanečné u Havlíčkova Brodu.
Ve 22 letech vstoupil k premonstrátům a
o tři roky později byl vysvěcen na kněze.
V lednu 1948 se stal opatem želivského
kláštera a už 24. února 1948 byl akčním
výborem v Humpolci označen za
„nepřítele lidu“. V monstrprocesu, kdy
Státní bezpečnost do želivského kláštera
nastrčila zbraně, byl odsouzen k 20 letům vězení. Po 11,5 letech byl propuštěn,
ovšem nadále byl sledován StB a mohl
pracovat jen jako topič, lesní dělník a
archivář. Teprve v roce 1993 se
s komunitou řeholníků mohl vrátit
do želivského kláštera, který v době
komunismu sloužil jako internační
tábor pro duchovní a pak i jako protialkoholická léčebna. Ve svém domovském klášteře, obklopen spolubratry, roku 1999 zemřel.

Fotografie ze slavnostního přijetí
Kolpingova díla ČR do Mezinárodního
Kolpingova díla dne 14. února 1993 ve
Žďáře nad Sázavou. Přítomen byl také
první duchovní správce KD ČR Vít
Bohumil Tajovský.
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Zaměstnanci Kolpingova díla ČR se zamýšleli nad
současným stavem a budoucností organizace
Strategické plánování je nejen moderní,
ale také potřebnou formou rozvoje každé organizace.
Týmové setkání se uskutečnilo ve dnech 7. 8. března na Třech Studních na Vysočině. Během dvou dnů se zaměstnanci Kolpingova díla
ČR zamýšleli nad současnou situací a postavením organizace a plánovali, jak zajistit kvalitní
fungování především sociálních aktivit organizace. Akce se uskutečnila v rámci projektu
KOLPING:LEVEL 2.0, který je spolufinancován
Evropskou unií.
Michael Kubík
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Nadcházející akce
Pašije
(11.4. 2017, Žďár nad Sázavou)
Každoroční ochotnické divadelní představení žďárských farností o životě, smrti a vzkříšení
Ježíše Krista - Pašije 2017. V případě příznivého počasí se představení uskuteční v přírodním areálu Libušín ve Žďáře nad Sázavou v úterý 11. dubna od 20 hodin.

Setkání Kolpingových rodin na Vyhlídce
(21. - 22.4.2017, 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 KD ČR
(27.5.2017, Věžnice)
Slavnostní den pro všechny členy a příznivce Kolpingova díla ČR začne v 10:30 hod. poutní
mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem a pokračovat bude
Shromážděním členů KDČR.

Dětský tábor KR Žďár nad Sázavou na Vyhlídce
(9. - 22.7.2017, Češkovice - Vyhlídka )
Rekreační zařízení Kolpingova díla ČR Vyhlídka v Češkovicích u Blanska se stane opět na 14
dní domovem pro táborníky ze Žďárska, ale také Brna, Jihlavy a jiných koutů naší země.
Případní noví zájemci se mohou hlásit na: michael.kubik@kolping.cz

Oslavy 25. let Kolpingova díla ČR
(4.11. 2017, Žďár nad Sázavou)
Oslavy začnou slavnostní mší svatou ve žďárské bazilice minor (Zámek Žďár) v 10:30 hod.
slouženou pražským arcibiskupem a duchovním správcem KD ČR Dominikem Dukou.
Následovat bude od 12:30 hod. společenský program v prostorách Biskupského gymnázia.

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

