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Vážení čtenáři Zpravodaje,
rok oslav 20. výročí činnosti Kolpingova díla ČR se pomalu chýlí ke konci a největší oslavu
jsme si nechali právě na závěr roku, kdy se ve žďárské bazilice konala slavnostní mše svatá
celebrovaná pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Ten je současně duchovním správcem Kolpingova díla ČR a jeho účast dodala slavnosti opravdového lesku.
V sobotu 20. října v 10.00 hodin, se zaplnila žďárská Bazilika Nanebevzetí Panny Marie členy
Kolpingových rodin ze všech koutů naší země i ze zahraničí. Byli zde Kolpingové ze Slovenska, Maďarska a Německa. Mezi hosty v lavicích jsme mohli vidět také ministra financí Miroslava Kalouska, nebo paní hraběnku Tamaru Kinskou. Slavnostní ráz mše umocnil hudební
doprovod, pro tuto příležitost spojených žďárských pěveckých sborů – Scholy od sv. Prokopa a Bigysboru z Biskupského gymnázia. Kardinál Duka ve své promluvě zdůraznil, že: „ …
opravdová láska k bližním, která se projevuje v mnoha sociálních aktivitách Kolpingova díla, je
tím, co dnešní doba opravdu potřebuje.“ Následných přímluv se zhostili členové jednotlivých
Kolpingových rodin a reprezentanti aktivit Kolpingova díla (Rodinné centrum Srdíčko, Terapeutická komunita Sejřek, SPEKTRUM). Stejně tak působivý byl obětní průvod, kde tito zástupci nesli dary charakterizující tu kterou Kolpingovu rodinu, nebo projekt Kolpingova díla
ČR.
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Sobotní slavnost pokračovala dále v barokních sálech Zámku Kinských, za jejichž bezplatné
zapůjčení děkujeme rodině Kinských. Zde bylo připraveno pro účastníky malé občerstvení.
Závěr vydařené akce, které přálo i krásné slunečné počasí, obstaral koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Zaplněná bazilika byla důkazem, že se pořadatelé trefili do vkusu diváků.
S koncem roku tedy končí oslavy a my vkročíme do dalšího dvacetiletí Kolpingu v naší zemi.
Budeme se snažit a také se modlit za to, aby to bylo období, ve kterém Kolpingovo dílo ČR
prokáže svoji životaschopnost a prospěšnost pro život farností, měst, obcí a celé občanské
společnosti.
Michael Kubík
Kolpingovo dílo ČR

Den s Kolpingem
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Studenti
Biskupského
gymnázia
—
Muzikál
Gedeon

V pátek 5. října proběhla první část oslav 20 let činnosti
občanského sdružení Kolpingovo dílo ČR. Ve žďárském
městském divadle byl připraven pestrý program především pro děti, ale na své si
přišli i dospělí.
Vyhledávanými atrakcemi
pro děti byl před divadlem
stojící skákací hrad a megabubliny, které se vznášely
vzduchem. Pro nejmenší děti
byly v divadelním foyér připraveny dílničky připravené

zaměstnankyněmi Rodinného
centra Srdíčko, Spektra –
centra primární prevence
a drogových služeb, nebo
Biskupského gymnázia, kde si
mohly děti vyrobit něco
na památku. Dospělí návštěvníci zase ocenili ochutnávku
vína, nebo sladké dobroty
z dílny Střední školy gastronomické A. Kolpinga. DEN
S KOLPINGEM (jak se tato
akce jmenovala) měl za cíl
představit veřejnosti některé
z mnoha aktivit Kolpingova
díla ČR, které jsou směřovány do sociální oblasti, vzdělávání a především práce
s dětmi a mládeží. Jako příklad uvedl moderátor
Michael Kubík, že:„…
Kolpingovo dílo organizuje každým rokem
přes
30
táborů
pro více než 1000
dětí.“

BAMI působící v rámci Kolpingovy rodiny Kunštát. Jejich
půlhodinové vystoupení demonstrovalo nejenom pestrost činnosti naší organizace,
ale také její atraktivitu
pro děti a mládež. Poté již byl
na programu vrchol oslavy –
muzikál Gedeon. Ten nastudovali studenti Biskupského
gymnázia a jeho vysoce profesionální provedení bylo nezapomenutelným zážitkem
pro všechny diváky, kteří divadlo zaplnili do posledního
místečka.
Michel Kubík
Kolpingovo dílo ČR

Večerní program zahájilo 40 mladých tanečnic ze skupiny

Jubilejní 20. ročník fotbalového
Turnaje Kolpingových rodin
Fotbalové družstvo Žďáru
nad Sázavou vyhrálo jubilejní 20.ročník Mezinárodního fotbalového turnaje
Kolpingova díla ČR v Brně
Od pátku 16.11. do neděle
18.11.2012 hostilo rekreační
zařízení Vyhlídka u Blanska
účastníky 20. Mezinárodního
halového fotbalového turnaje
Kolpingova díla ČR. Také tentokrát za účasti družstev z
ČR, Maďarska a Rumunska
bojovalo 11 týmů reprezentujících Kolpingovy rodiny o
putovní pohár a mnoho dalších cen. Samotný turnaj se
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letos poprvé konal v krásné
moderní sportovní hale VUT
v Brně Králově Poli. Turnaj
zahájil a slavnostní výkop
provedl senátor a předseda
Kolpingova díla ČR Stanislav
Juránek. Poté se již mohly
rozběhnout zápasy ve skupinách, které se hrály
souběžně na dvou
hřištích. Na konečném třetím místě
skončilo družstvo z
maďarského Érsekvadkertu, na druhém místě loňští
vítězové z Horního
Kosova u Jihlavy a

vítězem letošního jubilejního
ročníku se stalo družstvo
Žďáru nad Sázavou.
Celou akci podpořil Jihomoravský kraj, za což mu patří
velký dík.
Michael Kubík
Kolpingovo dílo ČR
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Fotoreportáž z oslav
20. výročí založení Kolpingova díla ČR
Žďár nad Sázavou 21.10.2012

Mši svatou
Celebroval
Kardinál
Dominik Duka

Průvod
S prapory

Obětní
Průvod
s dary z KR

D.Duka
Přijímá
obětní dary

Hudební
Doprovod
Schola

Setkání KR
a kardinála
Duky

Zaplněné nádvoří
před bazilikou

Jiří Pavlica,
Primáš
Skupiny Hradišťan
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Outdoor není hazard
Generace našich rodičů si
ráda zpívala písničku
„Horolezci, horolezkyně,
horolezčata, nelezte na
skálu, co je příliš špičatá“,
která pokračovala „padej
trochu doprava, pod námi
jde výprava“. V dnešní době vzbuzují některé mediální pořady pocit, že trávení volného času musí být
za každou cenu vzrušující
či nebezpečné. Ať se jedná
o jízdu na motorce nebo
lezení po skalách. Rádi
bychom vás přesvědčili, že
pobyt v přírodě může být
zajímavý i bezpečný.
Ve farnosti sv. Martina
v Blansku existuje celá
řada aktivit: klub Všudybýlek pro nejmenší, pěvecký
sbor, skautský oddíl, tělocvičná jednota Orel a Kolpingova rodina. Kolpingova rodina organizuje především rukodělné kroužky:
výtvarný, elektrotechnický,
divadelní, řezbářský, šikovných rukou, chovatelů
zvířat a leteckých modelářů. Asi před šesti lety založil otec Mareš tradici sportovních výprav starší mládeže. Jeho myšlenku rozvíjí
dnešní Klub pohybových
aktivit mládeže v přírodě.
Vedoucí klubu Vladimír
popisuje: začali jsme jednou měsíčně pořádat víkendové cyklistické i pěší
výlety pro mládež od 10
do 18 let. Na jaře jsme
připravili splutí řeky Svitavy, na které jsme v dalších
letech přizvali i rodiče a
mladší sourozence pravidelných účastníků. Potom
jsme oslovili přátele, kteří
nás bezpečně zavedli do
podzemí Moravského krasu. Plazení těsnými a blátivými chodbičkami bývá
odměněno proniknutím do
rozlehlých jeskynních dómů s jezírky, krápníky a
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formacemi, které dosud
vidělo jen několik jeskyňářů. Navštívili jsme i jeskyni,
kde byly nedávno objeveny
kostry pravěkých jeskynních medvědů.
Jindy zase vyrážíme na
čerstvé
povětří.
S podporou přátel horolezců lezeme po skalách
v Moravském krasu, na
Dráteničkách na Vysočině,
na Rabštejně v Jeseníkách,
na Dürnsteinu na břehu
Dunaje. Naše mládež se
umí nejen správně navázat
na sedací úvazek, ale i bezpečně jistit kamaráda na
skále. Při všech činnostech
jsou přítomní instruktoři,
kteří kontrolují bezpečnost. Krátce řešeno:
outdoor není hazard,
ale výzva, odvaha, soustředění, spolupráce a důvěra
v kamaráda.
Kolik má náš klub členů? Naše akce jsou otevřené pro všechny zájemce
z farnosti, z města Blanska
a okolí. Stačí se pouze včas
přihlásit. Minimální věk se
řídí podle obtížnosti akce,
a to od 6 do 12 let. Za pět
let činnosti klubem prošlo
mnoho dětí a mládeže,
která je již v praktickém
životě nebo studuje na
vysokých školách.
Vedoucí klubu Věrka
dodává: V outdoorovém
klubu nepřijde zkrátka ani
estetika a obdiv k přírodě.
Díky laskavosti pana polesného jsme počítali stromy
v lese, v zimě poznávali
stopy zvěře a na podzim
měřili výšku a průměr
stromů. Také jsme potkali
srnčí zvěř, mladé divočáky,
bachyni se selaty a stádo
muflonů.
Vyvrcholením celoroční činnosti bývá letní táboření u rakouské řeky

Salzy spojené s vodáckou a
pěší turistikou. Táboření
v našem pojetí znamená
stanování s kvalitním sociálním zázemím, kde si
účastníci vaří samostatně.
Každý rok jsme měli příležitost cestou využít pohostinství a navštívit kláštery
v Admontu, na Svatém
kříži (Heiligenkreuz), ve
Světlé (Zwettl) či poutní
místo Mariazell. V každém
bylo co obdivovat: gymnázium, knihovny, bylinkové
či květinové zahrady, gregoriánský chorál, prostý
život mnichů i bohatě zdobené barokní objekty.
Co dělá outdoorový
klub v zimě? Díky přátelům z Vodní záchranné
služby jsme si nacvičili první pomoc při úrazech i
pomoc unavenému plavci.
Sychravý podzimní víkend
zve ke zdokonalení lezeckých dovedností v teple a
bezpečí umělé lezecké
stěny.
Hlavní zimní aktivitou
jsou však pravidelné návštěvy plaveckého bazénu.
Nejde o kurz plavání, ale
spíš o skotačení a hry ve
vodě s různými pomůckami. Tradicí se staly naše
Vánoční hrátky pro (pra)
rodiče s dětmi, na které
zveme všechny od 0 do 99
let.
Plánů do budoucna máme také dost, třeba víkendový výlet na sněžnicích a
další. Toto vše můžeme
realizovat díky ochotě
našich přátel, instruktorů,
podpoře
dárců
a
„neviditelných“ příznivců
naší činnosti.
Více o činnosti outdoorového klubu KR Blansko na
http://kolp in g.u vadi.cz/
podarilo-se

Tábor KR Přímětice Hodov 2012

Letošní tábor pro děti se inspiroval příběhem sv. Pavla podle
Skutků apoštolských. Jako každým rokem, i letos jsme pořádali turnus pro starší a mladší
děti v indiánských stanech na
louce blízko Hodova u Třebíče.
Dětí na starším turnusu bylo asi
35, mladších 71.
Z množství her zaujaly pozornost dětí nejvíce tři hry: hra na
byrokracii, pointilismus a ztroskotání lodi. První hra se vztahovala k části Pavlova života, kdy
dosud jako nepřítel křesťanů
získával
průvodní
list
k pronásledování
křesťanů
v Damašku. Děti v zájmu o
získání potřebného pověření
musely překonat úskalí, která
naší době nejsou úplně cizí. Na
jednotlivých stanovištích musely získat prostředky k sepsání
žádosti, vlastnoručně ji zformulovat, získat potvrzení o pravověrnosti, schválení římské prefektury, pečeť představeného
synagogy a prokázat jazykovou
způsobilost. Jednotliví úředníci
oplývali charakteristickou neochotou a jejich výkonnost musela být podpořena různými
úsluhami a protislužbami. Díky
této nové zkušenosti děti nasály prostředí úřadů, osmělily se
skrze ně probojovat a to tvořivým způsobem. Ve hře pochopily humornou nadsázku a aktivně se na ní podílely.

Jiná hra nazvaná „Pointilismus“
ani tak nerozvíjela malířské
dovednosti, jako stmelovala
kolektiv. V rámci hry děti zvětšily na balící papír černobílý
výjev z dějin spásy, který měly
následně vybarvit za pomocí
vlastních končetin. Na hře byl
patrný kontrast mezi začátkem
hry, kdy děti byly neochotné
převléct se do plavek a umazat
se od barvy, a závěrečnou
„bitvou“ barev, při které už
nezáleželo na tom, jak je vymalovaný obraz, ale spíše jeho
„tvůrci“.
Poslední zmíněná hra se možná do paměti dětí nezapsala
pozitivně, za to však silně. Příběh připomínal cestu apoštola
Pavla do Říma, při které ztroskotal na Maltě. První část hry
uváděla děti na luxusní loď pro
tři společenské třídy: patricie,
plebejce a otroky. Každý
účastník si vylosoval roli, která
ho zařazovala do jedné
z těchto tříd a vyjadřovala jeho
identitu (např. senátor, obchodník, propuštěný otrok
apod.). Roli odpovídal nejen
kostým a chování, ale i posazení na lodi a večeře. Zatímco
patriciové hodovali na řízku
s bramborovým salátem a jejich číše dolévali sluhové
(vedoucí), plebejci večeřeli rýži
s omáčkou a otroci se na zemi

dělili o hrnec vařených brambor. Situace pochopitelně vyvolávala sociální nepokoje,
které však držely na uzdě pořádkové síly (vedoucí). Plavba
probíhala poklidně během
večeře, hudby a tance, než
přišel zlomový okamžik –
ztroskotání. Bez ohledu na
třídní příslušnost byli cestující
vrženi do nemilosrdného boje
o přežití. (Tuto hru hrály pouze starší děti.) V boji o život
museli překonat různé překážky (prolézt otvorem z lodi,
vyšplhat po laně, vzdorovat
vlnám kopřiv, atd.). Vrcholem
byla výzva proplazit se po břiše bahnem a holýma rukama
překonat na raftu rybník. Děti
musely překonat odpor a obstát v mezní situaci. Ačkoli se
hodně štítily a značně se vyčerpaly, všechny do jednoho
ve zkoušce obstály.
Celkovou atmosféru tábora
doplňovaly nejrůznější hry,
táboráky, zpívání, mše svaté,
duchovní program atd. Tábor
se nesl v duchu přátelství, které nenarušily ani drobné neshody, které provázejí každou
podobnou aktivitu. Tábor byl
pro děti příležitostí nejen setkání mezi sebou, ale i s Božím
Duchem.
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Letopisy Narnie aneb farní tábor v Jeníkově
Rok se s rokem sešel a my
jsme opět vyrazili do Jeníkova na náš dětský farní
tábor pod záštitou Kolpingovy rodiny Věžnice. Tentokrát jsme se vydali na
cestu do země Narnie, abychom objevovali poklady
ukryté v naší víře, vzájemných přátelstvích a fantazii.
S blížícím se táborem a
vrcholícími
přípravami
vždycky nastává 14 denní
horečné období obav, jak

to letos dopadne. Modlitby
za tábor nejen nás vedoucích nabírají na intenzitě a
nakonec přichází pokoj a
radost z toho, jak se Bůh
stará a žehná dobrému dílu.
Rok co rok se odehrává
podobná zkušenost proměnění problémů a námahy v
něco krásného, pro co stojí
zato do toho jít. My vedoucí
máme naději, že pro děti,
jako i pro nás dospělé to
jsou okamžiky setkání, na
která budeme vzpomínat, a
která nás obohatí nejen v
průběhu prázdnin, ale pro
celý náš další život.
Příběh Letopisů Narnie,
kterému jsme letošní tábor
tématicky věnovali, dětem
(ale nejen jim) velice hezky a
srozumitelně ilustruje příběh dějin spásy. Farníkům,
kteří
sedmidílné
dílo
C.S.Lewise dosud nečetli,
bych ho vřele doporučil k

Tábor Kolpingovy rodiny
Věžnice, se jako každý rok
konal v Jeníkově ve dnech
29.6. - 7.7. 2012. Celkem
se tábora zúčastnilo
45 dětí. Cílem tábora bylo
seznámit a více dětem přiblížit dary Ducha Svatého.
Během týdne byl ale čas i
na výlety, koupání, stavění
domečků v lese, ale i na
s p o u s t u
h e r .
Program byl pro děti upraven podle věku, takže zatímco pro některé malé
děti bylo seznámení
s Duchem Svatým úplnou
novinkou, starší děti už šly
více do hloubky. Tábor se
nám opravdu vydařil, počasí
nám přálo a i úrazy se nám
vyhýbaly.
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Chceme poděkovat našim
vedoucím Lojzíkovi Kuncovi a Majce Štohanzlové za
krásně připravený tábor.
Za rok pojedeme zase.

přečtení. Možná díky dětskýma očima viděnému světu fantazie lépe porozumíme skutečnostem víry a
našeho světa, ve kterém
žijeme.
V letošním roce, kromě
všem vedoucím a kuchařkám patří také velký dík
našim mládežníkům, kteří s
námi jezdí jako pomocní
vedoucí, a kteří si letošní
program tábora pro děti
připravili. Zvláštní poděkování patří také otci Damiánovi, že nás letos po celý
táborový týden provázel.
Také bych chtěl moc poděkovat Kolpingově dílu ČR,
které nám opět vypomohlo
se zajištěním nezbytného
organizačního zázemí - konkrétně panu Josefu Málkovi
z Věžnice a panu Michaelu
Kubíkovi.
Ing. Petr Trefil
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Svatováclavská zábava poprvé ve Velké Bíteši
Populární kapela F-Box,
která dokáže vyprodat bítešské farní plesy, se do
Velké Bíteše podívala znovu
v září. Vystoupila na premiérovém ročníku zábavy,
kterou uspořádala místní
Kolpingova rodina ve spolupráci s KDU-ČSL den po
svátku sv. Václava, 29. září
2012. Organizátoři dali
Bítešským možnost dobře
se pobavit, setkat se u

sklenky vína a s drobným
odstupem zavzpomínat na
bítešské hody.
Kromě kapely F-Box nechyběl ani doprovodný
program. Ten zajistil
folklorní soubor Dunajec
z Olomouce. Záštitu nad
prvním ročníkem zábavy
převzala europoslankyně
Zuzana Roithová.

Návštěva Václava Malého ve Velké Bíteši
Václav Malý ve Velké
Bíteši: zoufalá politická
situace
nás
vybízí
k větší angažovanosti
V neděli 21. října zavítal do
Velké Bíteše biskup Václav
Malý, známý disident a jedna z ústředních postav listopadových událostí v roce
1989. Ve své přednášce na
téma vztahu křesťanství a
politiky zmínil především
skutečnost, že společenská
angažovanost křesťanů je
součástí jejich služby světu.
„Vzdychání nad tím, jak je
současná situace zlá, a člověk
by se neměl umazat politikou,
je rezignací, která k ničemu
dobrému nevede a
v konečném důsledku přenechává prostor silám zla. Ty se
pokouší uplatnit všude tam,
kde je jim přenechán volný
prostor,“ uvádí Václav Malý.
Podle něj je člověk tvor
společenský a politická
angažovanost je jednou
z dimenzí, které je nutno
rozvíjet.

„Nelze si budovat vlastní svět
a vlastní štěstí bez ohledu na
druhé. Současná zoufalá politická situace nás vybízí naopak k větší angažovanosti k
vnesení křesťanských zásad
do každodenního společenského života,“ vybídl velkobítešské publikum k aktivitě
pražský světící biskup.
V následující diskusi se také
vyjádřil k tématu účasti žen
v politice a k jejich společenské angažovanosti. Občané kladli otázky, na které
Václav Malý přesvědčivě
odpovídal.
Organizátor
přednášky Tomáš Lajkep
z bítešské Kolpingovy rodiny shrnuje její poselství
krátce: „Politika je prostor k
šíření radostné zvěsti evangelia a nemá být přenechána
jako volné pole působnosti
těm, kteří ji vidí jako zdroj
osobních zisků.

Mgr. Ladislav Koubek
Radní pro kulturu města
Velká Bíteš

Václav Malý se narodil 21.
září 1950 v Praze. V únoru
1977 podepsal Chartu 77, v
roce 1978 se stal členem
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V době
sametové revoluce se stal
mluvčím Občanského fóra
a 3. prosince 1996 světícím
biskupem pražským.
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Nadcházející akce
Živý Betlém
(18. 12. 2012, náměstí Republiky Žďár nad Sázavou)
Přijďte se na chvíli v předvánočním shonu zastavit u jesliček.
18.12. odpoledne v 16.00 hod. na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Silvestrovský pobyt na Vyhlídce
(30.12.2012—1.1.2013)
Nabízíme volná místa pro rodiny s dětmi (i pro menší kolektiv) na silvestrovský pobyt v
rekreačním zařízení Kolpingova díla „Vyhlídka“ v Moravském krasu. Zájemci se mohou
informovat a hlásit na naší e-mailové adrese michael.kubik@kolping.cz.

20. Společenský ples Biskupského gymnázia,
SŠG A. Kolpinga a Kolpingova díla České republiky
(25. 1. 2013, Kulturní dům Žďár nad Sázavou)
Společenský ples Kolpingova díla České republiky a zároveň stužkovací ples středních
škol, jež Kolpingovo dílo zřizuje, proběhne v pátek 25.1. 2013 v Kulturním domě ve
Žďáře nad Sázavou. Můžete se těšit na hudbu, tanec a také vybrané kulinářské speciality
z dílny SŠG. Všichni jsou srdečně zváni.

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

