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„V této době uspěchaných a povrchních vztahů je značně opomíjena něžnost“, píše papež František ve své
exhortaci Amoris laetitia (Radost
z lásky). Něžnost jako projev našeho
vztahu vůči druhému, že nám na něm
záleží.
Náš Bůh je nejen mocný, ale také
něžný. Bible je plná důkazů o Boží
něžnosti vůči nám. Je plná ujištění, že
když se za ním vydáme s čímkoli
(radostmi i starostmi), očekává nás
jeho něžná a ochranitelská náruč.
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtíženi břemeny, a já
vám dám odpočinout,“ říká Ježíš.
(srov. Mt 11,28)
„Chtěl bych se setkat se svým malým
synem, abych se s ním mohl obejmout“, říká odsouzený na mnoho let
ve vězení. „Nic jiného si nepřeji, než
aby za mnou přišly moje děti. Už
jsem je hodně dlouho neviděla,“ říká
stařenka v domově seniorů. „Moje
máma mě nikdy nepohladila“, říká
smutně mladá dívka léčící se ze závislosti. Po něze toužíme všichni. Touží
po ní staří opuštění lidé, touží po ní
lidé ve vězení, touží po ní děti
v dětských domovech… Ale touží po

ní i mnozí dospělí a děti žijící
v rodinách.
Prožíváme advent. Je to čas, kdy
k nám chce se svou něžností a
v tichosti přijít Bůh. Můžeme ji v
jeho blízkosti neustále čerpat a
pak přicházet ke svým blízkým. Stačí objetí, úsměv, pohlazení. Ujištění,
že s námi mohou počítat. A to je
dárek nad všechny dárky.
Copak může zapomenout žena na své
nemluvně,
není jí líto syna vlastního těla?
I kdyby ona zapomněla,
já přece na tebe nezapomenu,
praví Bůh!
(srov. Iz 49,14-15)
Převzato z www.vira.cz
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Organizátor
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno Židenice
KR Brno Židenice
KR Klokoty
KR Klokoty
KR Klokoty
KR Kunštát
KR Kunštát
KR Měřín
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 Velká Bíteš
KR Velká Bíteš
KR Velká Losenice
KR Velká Losenice
KR Věžnice
KR Věžnice
KR Žďár n. Sázavou

Datum
11.- 18.3.
22. - 29.7.
5. - 12.8.
6. - 16.8.
1. - 12.7.
1. - 8.7.
8.—16.7.
25.—31.7.
5.—12.8.
8. - 16.7.
16. - 22.7.
6.—12.8.
12. - 19.8.
5. - 12.8.
30.7. - 12.8.
23.8. - 2.9.
1. - 8.7.
8. - 15.7.
9. - 15.7.
16. - 22.7.
15. - 22.7.
9. - 15.7.
30.7. - 5.8.
2. - 8.7.
25. - 31.7.
1. - 8.7.
15. - 22.7.
31.7. - 6.8.
30.7. - 5.8.
13. - 19.7.
1. - 7.8.
1. - 8.7.
30.7. - 12.8.
9. - 16.7.
16. - 23.7.
1. - 8.7.
6. - 12.8.
9. - 22.7.

Místo
Opatov u Třebíče
Opatov u Třebíče
Opatov u Třebíče
Lísek u Bystřice n. Pernštejnem
Lísek u Bystřice n. Pernštejnem
Chlébské
Klokoty
Borotín
Kovářov
Chlébské
Chlébské
RZ Vyhlídka
Hodov
Hodov
Březina
Chlébské
Bítov
Bítov
Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky
Olbramkostel
Vranov n.Dyjí
Vranov n.Dyjí
Štítary
Jeníkov
Vranov n.Dyjí
Vranov n.Dyjí
Jeníkov
Olbramkostel
Šafov
Štítary
Strážek
Vaneč u Tasova
Havlíčkova Borová
Havlíčkova Borová
Jeníkov
Žirovnice
RZ Vyhlídka
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Rok 2017 v životě Kolpingovy rodiny Měřín
Již téměř 25 let se KR v Měříně věnuje především práci s neorganizovanými dětmi a mládeží.
Pořádá pravidelně celou řadu akcí. Dětské
šibřinky se letos konaly v nově opravené Sokolovně s podtextem - přijel k nám cirkus. Tradici
šibřinek se nám podařilo udržet i v době kdy
byla budova pro nevyhovující stav uzavřena i po
dobu rekonstrukce. Nemotora-car - dětské
závody nemotorových vozidel pořádané na přelomu května a června za zdravotním střediskem,
trasa vede závodníky ke školce a zpět. Objevují
se ojediněle i stroje vlastní výroby. Již několikrát
dětem počasí nepřálo, ale závodníci se nenechají
odradit a tak se závody konají za každého počasí. Letní tábory za více než čtvrt století potkala
řada změn. Z původních „malých“ výletů na Šumavu se časem staly akce pro téměř sto účastníků v prověřených zařízeních v Bílé v Beskydech
a na Vyhlídce v Moravském krasu. Někdejší
účastníci a oddíloví vedoucí dnes posílají na tábory svoje potomky a vzpomínají na pěkné zážitky. I při minimální propagaci, musí organizátoři
zájemce o pobyt na táboře bohužel z kapacitních
důvodů odmítat. Dohromady táborová výprava
na vyhlídku čítala téměř sto osob Pohádkový
les se koná pravidelně na přelomu
září a října. Rodiče s dětmi procházejí
trasu s pohádkovými zastaveními,
kde děti plní zadané úkoly. Celá cesta
končí v areálu pod sjezdovkou posezením a bohatým občerstvením.
Dětský hudebně dramatický
kroužek, který se schází jednou
týdně pod vedením Mgr. Hany Pacalové, je určen pro děti od pěti do
patnácti let. Vystupuje na různých
společenských akcích, koncertech,
soutěžích a besídkách ke Dni matek a
na Vánoce. Podařilo se nám také za
pomocí dotace obnovit hudebně
technické zázemí a v rámci

3.adventní neděle uskutečnit samostatný koncert pod hlavičkou Kolpinga. KR také pořádá 2
x ročně Posezení s harmonikami pro ty
škole odrostlé. Jarní a podzimní Bazary dětského ošacení a sportovních potřeb, adventní a vánoční koncerty a řadu dalších
akcí. Nepravidelně se pořádají relaxační pobyty
pro rodiny s dětmi a pro táborové vedoucí nazvané „Tábory bez dětí“. V roce 2007 se mládež z KR rozhodla neletět na mezinárodní setkání mládeže do Sydney a prostředky určené
na letenky věnovat na pořízení dětského hřiště
na farní zahradě, které v té době v obci chybělo.
Od té doby je KR provozuje a v roce 2016 jej
s přispěním nadace ČEZ opravila a pořídila nové
herní prvky. Mezi aktivity pro dospělé patří již
mnoho let i kroužek mariáše. Kolping nepředstavuje jen skupina členů, ale také celá řada kamarádů a přátel ochotných kdykoli pomoci při
pořádání akcí. Členové se aktivně zapojují při
akcích pořádaných jinými organizacemi a městysem. Současné představenstvo pracuje ve složení: Ing. Mgr. Ladislav Bublán, Ing. Petr Dohnal,
Eliška Janoušková, Karel Pacal, Mgr. Hana Pacalová a Ing. Zdeněk Vlach.
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Stovky členů a příznivců si připomnělo
čtvrt století působení Kolpingova díla v ČR
Na oslavy do Žďáru nad Sázavou se
v sobotu 4.11. sjelo mnoho hostů z
tuzemska i zahraničí.
Program sobotních oslav ozdobila účast
kardinála Dominika Duky, který sloužil
slavnostní mši svatou ve žďárské Bazilice
Nanebevzetí Panny Marie v 10 hodin. Té
se účastnili kněží a věřící z mnoha koutů
naší vlasti. Přijeli také zástupci Kolpingu z
Rakouska, Bavorska, Saska, Jižního Tyrolska, Polska a Slovenska. V promluvě otce
kardinála zaznělo srovnání blahoslaveného Adolpha Kolpinga a svatého Karla
Boromejského (jehož svátek na sobotu
připadnul) a jejich velký význam pro do-
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bu, ve které žili.
Program oslav následně pokračoval v prostorách Biskupského gymnázia, kde promluvili někteří z hostů, zavzpomínali jsme
na uplynulý 25 let v životě Kolpingu v ČR a
samozřejmě také něco dobrého z produkce Střední školy gastronomické snědli.
Poděkování za úspěšný průběh akce patří
vedení Biskupského gymnázia a Střední
školy gastronomické A. Kolpinga.
TV NOE odvysílala tuto reportáž o našich
oslavách (v čase 6:15 - 8:25).
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Delegace ze Žďáru n. S. se účastnila oslav 150. let
činnosti partnerské Kolpingovy rodiny Höchstädt
Úctyhodné jubileum 150 let činnosti slavila Kolpingova rodina v
bavorském městečku Höchstädt.

které se účastnilo také 5 členů z partnerské
Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou, jejichž
vzájemné přátelství trvá již 24 let!

Víkendový program měl dva vrcholy.
Prvním byl slavností sobotní večer v
místní sportovní hale, kde za účasti
300 hostů probíhal kulturně zábavný
program. V neděli to potom byla společná slavnostní mše v místním kostele.
Od haly ke kostelu se vydal dlouhý
průvod s prapory, dechovkou, ministranty.......zkrátka velkolepá oslava,

Fotografie z Höchstädtu najdete na webových
stránkách ZDE.
Michael Kubík
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Odborná exkurze do vídeňských sociálních
zařízení Kolpingu
Na dvoudenní odbornou exkurzi se do Vídně vydali zaměstnanci sociálních
zařízení Kolpingova díla ČR.
Ve středu 15. listopadu se vydalo 8 zaměstnanců KD ČR do Vídně, kde místní Kolping
provozuje množství podobně zaměřených sociálních zařízení, jako Kolping v ČR. Zaměstnanci Spektra ve Žďáře nad Sázavou (primární prevence, kontaktní centrum,
adiktologická ambulance) měli možnost nejdříve navštívit Poradnu pro drogově závislou mládež, kde si vyměnili spoustu zajímavých zkušeností s vedoucí poradny. Druhým
zařízením byl azylový dům pro matky (nebo otce) s dětmi s názvem MUKI. Ten sídlí ve
velkém Kolpingově domě "Gemeinsam leben". Zde bydlící matky s dětmi se ve většině
případů potýkají s bezdomovectvím, dluhy, nebo domácím násilím. Také zde byla debata se zaměstnankyněmi velmi zajímavá a ukázala na mnohé rozdíly v sociálním systému
u nás a v Rakousku.
Druhý den jsme měli možnost nahlédnout také do Rodinné poradny sídlící ve stejném
objektu. Vedoucí paní Böhm si s námi dlouho povídala o její práci a zajímala se také o
podobné Kolpingovské aktivity v ČR.
Celkově lze návštěvu u rakouských přátel hodnotit jako velmi povedenou. Spojují nás
velmi podobné aktivity v sociální oblasti (což není tak obvyklé u jiných evropských zemí, kde Kolping působí) a nabízí se tedy mnoho možností pro vzájemné obohacení. S
prezidentkou rakouského Kolpingu paní Christine Leopold jsme se s potěšením shodli
na tom, že naše vzájemné kontakty jsou za celou dobu nejintenzivnější a budeme v
nich i nadále pokračovat.
Fotografie z cesty najdete ZDE.
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Živý betlém navodil vánoční atmosféru
Dokonalá předvánoční sváteční nálada
zavládla v úterý 19.12. odpoledne na
žďárském náměstí Republiky. Odehrál se
tam totiž každým rokem netrpělivě očekávaný příběh zrození Ježíše Krista.

„Je to už naše rodinná tradice, že se jdeme na
živý betlém podívat. Rozhodně si ho nemůžeme
nechat ujít, je to pro nás taková předzvěst přicházejících Vánoc,“ přiznala maminka tříleté
Terezky a šestiletého Honzíka Hana Krčálová
ze Žďáru nad Sázavou. „Děti se pokaždé nejvíc
těší na zvířátka. Živé ovečky přímo ve středu
města jsou pro ně velkým lákadlem. Můžou si je
i pohladit,“ dodala Hana Krčálová. Tradice živých betlémů ve Žďáře nad Sázavou sahá až do
osmdesátých let minulého století. A s krátkými
přestávkami trvá až dodnes. „Pro mě je to sym-
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bol takového zklidnění v tom předvánočním
shonu. Pořád za něčím spěcháme, nakupujeme, pečeme, uklízíme a nemáme čas se ani
zastavit a popřemýšlet o tom, co to vlastně ty
Vánoce jsou, jak vznikly, jaký je jejich význam… Dříve je lidé pojímali více duchovněji,
teď je to spíš takové komerční. Naštěstí se
stále ještě dělají takové akce, jakou je živý betlém, které nás nutí k zamyšlení,“ poznamenal
žďárský obyvatel Jiří Novotný, který se na
náměstí Republiky také vydává rok co rok.
Z d r o j :
Ž ď á r s k ý
d e n í k

Poděkování patří účinkujícím a všem těm,
kteří přiložili ruku k dílu. Za finanční podporu
děkujeme Městu Žďár nad Sázavou.

Nadcházející akce
Silvestr na Vyhlídce
(30.12. - 1.1.2018, Češkovice - Vyhlídka)
Nabízíme možnost jak strávit příchod Nového roku v kruhu přátel - členů Kolpingových
rodin společně v Rekreačním zařízení v Moravském krasu. K dispozici je mimo jiné také
blízké wellness centrum.

Společenský ples
(12.1.2018, Žďár nad Sázavou)
Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické
se uskuteční v pátek 12. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury.

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

