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Kéž nás jeho narození nezastihne při sla-
vení Vánoc v zapomnění na to, že prota-
gonistou slavnosti je právě On! Kéž nám 
Maria pomáhá vytrvat ve vnitřním 
usebrání, k zakoušení hluboké radosti, 
kterou Narození Vykupitele přináší. Také 
k ní se obracejme svými modlitbami a 
mysleme i na ty, kteří přistupují k prožití 
Vánoc ve smutku a samotě, v nemoci a 
v utrpení. Kéž  je všechny  Panna Maria 
obdaří radostnou útěchou a pomocí.  
 
Zamyšlení z roku 1996 (úryvek) 

 

Vánoce jsou přede dveřmi. Shon a přípravy. 

Nejde jen o to hmotné, ale i o správnou 

přípravu duchovní. Zdobíme stromky, bet-

lémy, příbytky. 

Kdyby žila Marie a Marta dnes a každá 

měla svoji domácnost, jak by vypadala ad-

ventní příprava v domě Marty Lazarové  a 

jak u Marie? Marta by pekla alespoň 15 

druhů cukroví, sháněla všechno od vánoční-

S trochou nostalgie jsem ne-

dávno listoval starými čísly 

Zpravodaje a připomenul si už 

zapomenuté články, události, 

osoby ….. Proto jsem se také 

rozhodnul letos uveřejnit tako-

vý malý výtah z vánočních 

úvah otce Františka TIŠKA 

Fráni, dlouholetého duchovní-

ho správce Kolpingova díla ČR. 

Ten v letošním roce oslavil 

požehnaný věk 80 let.  

Tišek je v současné době v péči 

řádových sester v církevním domově 

důchodců v Žernůvce u Tišnova. Jeho 

mysl již bohužel není tak svěží, jak ho 

máme ve svých vzpomínkách. Proto 

na něho zvláště v této vánoční době 

mysleme a modleme se za něj. 

Michael Kubík 

 

 

Zamyšlení z roku 2007 (úryvek) 

 

Milé sestry a bratři z Kolpingova díla, vážení 

přátelé! 

  

Letošní adventně vánoční úvahu volím z krás-

ných myšlenek našeho svatého Otce Benedikta 

XVI., který nás učí prožívat opravdovou radost 

z narození našeho Zachránce—Spasitele. 

Narozením v chudobě Betléma chce být Ježíš 

každému z nás průvodcem na cestě. Nikdo 

není cizím od chvíle, kdy On sám se rozhodnul 

mezi námi rozbít svůj stan. Je pravda, že všich-

ni jsme tu přechodně, ale právě Ježíš nám dává 

pocítit, že na této zemi, posvěcené jeho přítom-

ností, jsme doma.  

Vánoční zamyšlení otce Tiška v běhu let 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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ho papíru, přes jídlo, ovoce, úklid, strome-

ček (jedličku, nebo smrček?), ozdoby, 

svíčky, dárky, kapr ….. Všechno tip, ťop. 

Všechno se nakonec stihlo, jenom nezbyl 

čas na to se zastavit a prožít pravý smysl 

adventu a Vánoc. V rodině Marie by zně-

ly modlitby, četlo by se Písmo, večerní 

adventní setkání rodiny, společný růže-

nec, vánoční koledy ….ale kde je strome-

ček, jídlo, úklid? 

Co by na to asi řekl Pán Ježíš? Jako teh-

dy. Pochválil by obě, Martu za její pečli-

vost, vždy to dělá k poctě jeho pozem-

ských narozenin. A Marii, že si vybrala tu 

lepší stránku. Zazněla by asi i jeho věta: 

„Ano, jen jedno je třeba.“  

Jak to tedy máme dělat správně? Je za-

potřebí obě stránky spojit v jednotu. Pod-

le vzoru které z nich má vypadat náš 

advent? Ani podle jedné, ale podle obou. 

Obě tyto stránky dokázala nádherně v 

celém svém životě spojit Panna Maria. 

Pracovala, ale také naslouchala Božímu 

slovu. Z jejího srdce vytrysklo to nádherné 

Magnificat. 

 

 

Zamyšlení z roku 1995 (úryvek) 

 

Spolu s pastýři „chvalme Boha za všech-

no co jsme viděli a slyšeli“. A spolu s 

mudrci otevřme svá srdce jako poklady 

Kristu a vraťme se jinou cestou. Cestou 

lepší, tou kterou nám Ježíš ukazuje. 

Vždyť  on sám je CESTA, PRAVDA A 

ŽIVOT. 

Pravou vánoční radost, plné otevření se 

Kristu a všechna pozemská dobra přeje 

a vyprošuje 

 

P. Tišek 

Fotky z oslav 60 narozenin otce Tiška v roce 1998 zachycují 

děkovnou mši svatou a následné oslavy v Jídelně Sázava včetně 

jeho  nefalšované radosti z darovaného kabátu. 

Vánoční zamyšlení otce Tiška v běhu let 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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V prosinci vzpomínáme na našeho zakladatele 

Adolpha Kolpinga 

Členové Kolpingova díla na celém světě si v prosinci 

připomínají dva významné dny. 8. prosince 1813 se 

totiž v Kerpenu u Kolína nad Rýnem narodil do ro-

diny chudého pastýře pozdější sociální reformátor 

Adolph Kolping. O 52 let později 4. prosince 1865 

Adolph Kolping v Kolíně umírá. Zanechává za sebou 

však velké dílo, které přetrvalo dodnes.  

 

Více o jeho životě najdete ZDE. 

 STRUČNÝ ŽIVOTOPIS 

8.12.1813  Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína nad Rýnem, otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec  

1826-37    učí se na obuvníka, poznává bídu tovaryšů, chce změnit svůj život, dále se vzdělávat  

1837-41    ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské gymnázium v Kolíně  

1841-45    studuje teologii v Mnichově a v Bonnu  

13.4.1845  vysvěcen na kněze v Minoritském kostele v Kolíně nad Rýnem  

1849         stává se chrámovým vikářem v Kolíně  

6.5.1849    založení tovaryšského spolku v Kolíně - spolek se šíří do okolních zemí  

4.12.1865  Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech na rakovinu plic 

27.10.1991 blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě 

http://old.kolping.cz/354-strucny-zivotopis-v-datech.aspx?sid=24&lid=381


 

STRÁNKA 4  

Z P R A V O D A J   

 

Kolpingova rodina Kunštát oslavila významné 

jubileum 

V neděli 23. září se v Kunštátě konaly 

oslavy 25 let činnosti místní Kolpingovy 

rodiny. Slavnost začala mší svatou v míst-

ním kostele sv. Stanislava a následně se 

přesunula na farní zahradu a do farní klu-

bovny. Hlavní postavou oslav byl zcela 

jistě zakladatel a dlouholetý předseda KR 

Alois Havelka. Ten stál v čele KR plných 

23 let a nyní jsou to již dva roky, co pře-

dal žezlo mladší generaci v čele s novým 

předsedou Michaelem Králem. 

I přes proměnlivé počasí si na faru našlo 

cestu téměř 80 členů a příznivců místní 

KR, kteří ocenili nejen skvělé pohoštění, 

ale také živou cimbálovou muziku, nebo 

scénku ze života Adolpha Kolpinga. 

Přejeme Kolpingově rodině v Kunštátě 

mnoho aktivních a obětavých následovní-

ků Adolpha Kolpinga. 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Poutníci z Kolpingova díla na Národní svatováclavské pouti 

ve Staré Boleslavi 

Již v půl šesté ráno startoval autobus s 

poutníky z Kunštátu. Následně při zastáv-

kách ve Velké Bíteši a Žďáře nad Sázavou 

posbíral členy dalších Kolpingových rodin a 

vyrazil směr Stará Boleslav. Zde jsme se 

zúčastnili slavnostní mše svaté v 10 hodin 

celebrované olomouckým arcibiskupem 

Graubnerem. Promluvu měl arcibiskup 

pražský Dominik kardinál Duka a u obětní-

ho oltáře bylo kromě dalších českých a mo-

ravských biskupů možno vidět také biskupa 

Johna Vlaznyho ze Spojených států, který 

má české kořeny. 

Před pódiem bylo mezi sokolskými a orel-

skými prapory tentokrát poprvé možno 

vidět také vlajky Kolpingova díla ČR a dále 

KR Kunštát, Velká Bíteš a Zadní Zhořec! 

Odpoledne jsme se vydali na cestu do Pra-

hy do Arcibiskupského paláce, kde se kona-

la malá slavnost, při které kardinál Duka 

ocenil několik osob, které se významně po-

dílejí na organizaci akcí arcibiskupství a mezi 

nimi byl také ředitel Biskupského gymnázia 

a SŠG A. Kolpinga Jiří Cočev. Po této slav-

nosti a malém pohoštění jsme se odebrali 

do katedrály. kam se v 

tu chvíli se zvláštním 

doprovodem vracely 

ostatky sv. Václava ze 

Staré Boleslavi k opě-

tovnému uložení ve 

Svatováclavské kapli v 

katedrále. 

Celý den nás prováze-

lo krásné podzimní 

počasí a tato akce byla 

jistě velkým zážitkem 

pro všechny účastníky.

        

 

Michael Kubík 
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Vítězem 26. Mezinárodního fotbalového turnaje 

KD ČR se stalo družstvo Horního Kosova 

Již více než čtvrt století dlouhá tradice nebyla přeruše-

na a ve dnech 9. – 11.11. se uskutečnil 26. ročník fotba-

lového turnaje. Zúčastnilo se ho 11 družstev z ČR, Ma-

ďarska, Rumunska a Německa. Zázemí pro účastníky 

akce poskytlo Rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovi-

cích u Blanska a samotný turnaj se hrál ve sportovní 

hale v Brně Králově Poli. 

Po šestileté nadvládě fotbalistů KR Žďár nad Sázavou si 

putovní pohár tentokrát odneslo družstvo KR Horní 

Kosov 2. Ve finále totiž porazili KR Věžnice 4:1 a v 

souboji o 3. místo vyhrál rumunský Székelykerestúr 2:0 

nad Kunštátem. 

Turnajem však celá akce zdaleka nekončila. Večerní 

společně strávené chvíle na 

Vyhlídce, navazování nových a 

oprašování starých přátelství, 

prezentace regionu Jižní Mo-

ravy  ….. to vše a mnoho 

dalšího je  turnaj Kolpingu. 

Už se těšíme na 27. ročník! 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Živý betlém ve Žďáře nad Sázavou letos navštívil také 

velbloud 

 
Římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sáza-

vou a Kolpingovo dílo ČR uspořádaly 

v úterý 18. prosince 2018 v 16.00 hodin ve 

Žďáře nad Sázavou na náměstí Republiky 

tradiční vánoční divadelní představení pro 

děti „Živý Betlém“. 

V betlému se tradičně objevíili nejen herci 

z řad studentů Biskupského gymnázia a SŠG 

A. Kolpinga, ale také zvířecí herci, kteří ke 

žďárskému betlému již přes 20 let neod-

myslitelně patří. Letos to byl mimo jiné vel-

bloud z farmy v jižních Čechách. 

Návštěvníci akce letos opět mohli přispět 

dobrovolným vstupným na pomoc potřeb-

ným lidem v Tanzánii a Ugandě na nákup 

domácího zvířectva. Ve stánku Kolpingova 

díla ČR se lidé mohli zahřát teplým čajem, 

nebo si zakoupit výrobky z keramické a 

kovářské dílny z Terapeutické komunity 

v Sejřku. 
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Oslavy 150 let Kolpingu Švýcarsko 
Švýcarské Kolpingovo dílo oslavilo dne 

29.9.2018 své 150.výročí.  Přestože je 

mladší než to naše (původní Jednota 

katolických tovaryšů), dokázalo si udr-

žet kontinuální činnost a vytvořit pozo-

ruhodné hodnoty, a to především 

v posledních 30 let, kdy stál v jeho čele 

jako centrální sekretář a finanční ředitel 

Bernhard Burger.  

Bernhard nevyrostl v Kolpingově díle a 

neměl ekonomické vzdělání. Zato měl 

mnoho sourozenců a byl zvyklý se po-

starat o sebe sám. Zajímala ho Čína, 

procestoval ji křížem krážem a opako-

vaně se do ní vracel. Velmi dobře po-

znal místní reálie a jako jeden z mála se 

dostal i do severní Koreje. Svých zkuše-

ností pak využil k nastartování zajímavé-

ho projektu: organizoval výměnná se-

tkání pro odborníky různých profesí 

z Číny a Švýcarska a stal se doma vyhle-

dávaným odborníkem pro styk s Čínou.  

Tuto činnost byl nucen náhle ukončit po 

změně politických poměrů v Číně a tak 

hledal nové uplatnění.  Náhodně zachytil 

výzvu švýcarského Kolpingova díla, kte-

ré se nacházelo právě v existenční krizi 

a hledalo novou vůdčí osobnost, která 

by přinesla i nové vize.  

Tak začala nová kapitola nejen v životě 

Bernharda Burgera, ale i švýcarského, a poslé-

ze i  Mezinárodního Kolpingova díla, jehož se 

stal později dobrovolným finančním a projek-

tovým manažerem. Bylo to období velkého 

mezinárodního rozvoje Kolpingova díla, od-

vážných projektů a významného posílení dob-

rého jména svazu u mezinárodních institucí. 

Do tohoto období spadá i znovuzapojení čes-

kého svazu, nastartování jeho novodobé čin-

nosti a nových projektů. 

Na podpoře svazové práce všude ve světě se 

významně podílelo švýcarské Kolpingovo dílo, 

a to především díky osobní angažovanosti a 

nadšení jednotlivých členů, které dokázal 

Bernhard v lidech vlastním příkladem probu-

dit. Součástí slavnosti k 150. výročí založení 

švýcarského Kolpingova díla, která se konala 

v Lucernu, bohužel bylo i rozloučení s jeho 

dlouholetým sekretářem a vizionářem, který 

odchází na zasloužený odpočinek. Patří mu 

velký dík. 

Celá slavnost byla zakončena děkovnou mší 

svatou, která se konala v nedalekém klášteře 

Baldegg, kde je uchovávána i relikvie blahosla-

veného Adolfa Kolpinga. 

Jana Zemanová, předsedkyně KR Praha 8 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Zprávy z našich zařízení 

Rodinné centrum Srdíčko 
Dny pro seniory v Senior Pointu 
Posílám malý fotoreport z proběhlých Dnů pro 
seniory v Senior Pointu. Ty se uskutečnily 1. - 
5. 10. 2018. Senioři mohli navštívit  tvořivé 
dílny, poslechnout si různé klavírní skladby od 
Petra Bergnera, trénovat si paměť, zjistit, jak 
vybrat elektrokolo a zhlédnout film Šmejdi v 
Kině Vysočina. Se dvěma týmy jsem se zúčast-
nili Seniorské miniolympiády v Havlíčkově Bro-
dě. Programová nabídka byla pestrá a my dě-
kujeme všem seniorům, kteří s námi svůj svá-
tek oslavili! :-)  
 
Bára Marinčová 

Burza na Srdíčku 
V říjnu proběhla tradiční a oblíbená (hlavně me-
zi prodejci) burza dětského šatstva, hraček 
apod. 

Zprávy z našich zařízení 

Terapeutická komunita 

Sejřek 

Listopad na Sejřku 
Velká část týmu se v polovině měsíce vydala do Loučné nad Desnou na Konfe-
renci sociální psychiatrie na téma Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a kli-
nická praxe. Bohatý program a celorepubliková setkání nás osvěžily! 
Navštívili nás pracovníci PL Červený Dvůr, aby viděli a diskutovali, jak to na Sejř-
ku chodí a co se tady v běžné dny děje. Příjemné setkání i povídání. 
Z hromady ořechů, které se nám letos urodily, začali klienti péct úžasné vanil-
kové rohlíčky. Těšíme se na Vánoce, někteří se dnes dokonce vydali za vámi 
do Žďáru pomoct s přípravami živého Betléma. 
Na velké komunitě proběhlo ukončení léčby dalšího klienta, za letošek sedmé-
ho, který od nás přechází do 
doléčovacího centra. Těší nás 
vidět změny, které tu s lidmi 
za ten rok zažijeme. 
 
Verča a Martina 
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Kampaň Kolpingova díla ČR vyzývá: 

„Nebuďte sami“ 

Rozhovor s Mgr. Josefem Soukalem, 
odborným ředitelem Kolpingova díla ČR 
o kampani „Nebuďte sami“. Ta má za cíl 
propagovat služby, které ve Žďáře nad 
Sázavou nabízí Kolpingovo dílo ČR. 
 
Co vlastně kampaň „Nebuďte sami“ je 
a co je jejím cílem? 
Před několika lety jsme dostali možnost 
realizovat evropský projekt, jehož cílem 
byl nejenom rozvoj naší organizace, ale 
také možnost novým způsobem infor-
movat veřejnost o našich službách ve 
Žďáře nad Sázavou. Rozhodli jsme se 
veřejnosti představit naši činnost a služ-
by prostřednictvím konkrétních příběhů 
našich klientů, kterým tyto služby po-
mohly v jejich nesnázích. Naším cílem je 
být nablízku lidem, kteří naše služby 
potřebují, aby na své potíže nebyli sami. 
Které služby tedy konkrétně prezentu-
jete? 
Snažíme se lidem více přiblížit tři služby. 
První z nich je Rodinné centrum Srdíčko, 
které sídlí v nejvyšším patře žďárské 
polikliniky. Rodinné centrum nabízí řadu 
volnočasových, vzdělávacích, pohybo-

vých a poradenských aktivit pro rodiče ve 
všech fázích rodičovství. Součástí Rodinného 
centra je i Family Point a Senior Point, což 
rozšiřuje naši činnost o specifické aktivity pro 
rodiče, děti i seniory.  
Na co jsou zaměřeny další služby? 
Druhou službou, kterou chceme veřejnosti 
představit, je Adiktologická ambulance Kol-
ping. Ta pomáhá všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem potýkají s nějakou závislostí, nebo 
mají někoho blízkého, koho závislost trápí. A 
třetím zařízením je Centrum primární preven-
ce Spektrum. Jeho lektorky navštěvují ročně 
bezmála 200 tříd, kde u školáků a studentů 
přispívají k předcházení rizikovým jevům. Obě 
služby sídlí na Žižkově ulici ve Žďáře n. S. 
 
Čím může kampaň zaujmout? 
Rozhodli jsme se kampaň postavit na osob-
ních zkušenostech lidí, kterým služby pomá-
hají. Doufáme, že se nám to prostřednictvím 
zvoleného vizuálního stylu kampaně, inzerce 
v novinách, natočených spotů, nebo webu 
kampaně do velké míry daří. Věříme, že se tak 
lidé ve Žďáře a okolí dozvědí o službách, o 
kterých dosud neslyšeli, a které by jim, nebo 
jejich blízkým mohly pomoci. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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hodli v říjnu a listopadu zrealizovat kam-
paň Nezavíráme oči. „Smyslem kampaně je 
jasně říci, jak se pozná dobrá škola. Je to ško-
la, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola 
ta, která nikdy neřešila žádnou obtíž týkající 
se závislostí? Podle nás je dobrá škola ta, 
která nezavírá oči nad realitou a k obtížím se 
staví čelem. Tedy je řeší.“ Nabízí jasný po-
hled Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra 
primární prevence Spektrum. 
 
Podívejte se také na pěkný rozhovor ke kam-
pani na TV Vysočina. 

 
Co byste řekl ke kampani na závěr? 
Abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní 
služby, usilujeme o spolupráci s podnikateli, me-
cenáši, i drobnými podporovateli. Pro zajištění 
provozu potřebujeme kolegy, dobrovolníky, ne-
zbytné materiální věci i finanční prostředky. Bu-
deme proto vděčni za nabídky jakékoliv spolu-
práce. Vážíme si veškeré podpory, které se tak 
naší činnosti a potřebným dostane.  Bližší infor-
mace: www.nebudtesami.cz  
Kampaň „Nezavíráme oči“ pokračuje 
Pracovníci Kolpingova díla se společně 
s partnery a školami ve Žďáře nad Sázavou roz-

Byly spuštěny nové webové stránky Kolpingova díla ČR 
Na novou verzi stránek se můžete podívat ZDE. Stále na něm něco doplňujeme a vychytáváme „mouchy“, tak-
že se omlouváme za nedostatky a budeme vděčni za vaše podněty a připomínky. 

https://www.televizevysocina.cz/zpravodajstvi-z-vysociny/zdarsko/hlavni-zpravy/item/2267-zdarske-skoly-uz-nechteji-zavirat-oci-pred-drogovou-zavislosti-mezi-mladymi
https://www.televizevysocina.cz/zpravodajstvi-z-vysociny/zdarsko/hlavni-zpravy/item/2267-zdarske-skoly-uz-nechteji-zavirat-oci-pred-drogovou-zavislosti-mezi-mladymi
http://www.nebudtesami.cz
http://www.kolping.cz/
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http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


Nadcházející akce 

 

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 

 

Silvestr na Vyhlídce 
(30.12. - 1.1.2019, 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 
(11.1.2019, Žďár nad Sázavou) 

Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické 

se uskuteční v pátek 11. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury. 

 

Setkání Kolpingových rodin 
(22. - 23.2.2019, Češkovice - Vyhlídka) 

Každoroční pracovní setkání zástupců Kolpingových rodin na Vyhlídce. Příležitost pro na-

čerpání nové inspirace a elánu do další činnosti, nebo také příjemné večerní posezení s přá-

teli z Kolpingových rodin - to vše a mnoho dalšího nabízí tato akce. 

 

Foto z prosincové instalace Slámového betléma na žďárském náměstí.  

mailto:kolping@kolping.cz
http://www.kolping.cz/
https://www.facebook.com/kolping.cz

