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Nad letištìm znìjí fanfáry, po celém mìstì se 
nese hlas zvonù, z hradu Špilberku i dìlové salvy. 
Tak vítá Brno nejvyššího pøedstavitele 
øímskokatolické církve Josepha Ratzingera 
Benedikta XVI. Petra našich dnù. Petr - skála              
- a na té skále postavím svou církev a pekelné 
mocnosti ji nepøemohou.

Lidé èekají, že alespoò na okamžik spatøí 
Svatého otce. Jen jsem si pøála, abych mohla být 
ve spoleènosti tohoto èlovìka alespoò týden. Jak 
málo a jak moc staèí ke štìstí. Stojím u silnice, 
dole pod strání sedí žena na vozíèku a vím, že 
papeže neuvidí, ale alespoò cítí jeho pøítomnost. 
Papež projíždí okolo mne v papamobilu. Když 
jsem na nìho pohlédla, dobrosrdeèný úsmìv mu 
nezmizel z tváøe a mé oèi zalily slzy. Ten den 
pálilo slunce. Byla jsem ráda, že mám sluneèní 
brýle a nevidí mi v té chvíli mé zmáèené oèi. Mìl 
stáhnuté okénko u papamobilu a projíždìl ve 
vzdálenosti tak 1m ode mne. Lidé okolo mne 
volali I LOVE YOU. Já jsem držela v ruce 
vlajeèku jako ostatnì i 120 000 dalších vìøících a 
sladce a líbeznì jsem se usmála. Byl to pocit 
neopakovatelného štìstí. Ani jsem vlastnì 
neèekala, že bude projíždìt okolo mne a budu mít 
na blízku své blízké a èlovìka, kterého mám 
doopravdy ráda. 

Dalo by se øíci, že je to starý pán, ale je to naše 
nadìje, nadìje nás køes�anù. Náš národ, který 
oslovil, naše nitro, naše dìjiny, ke kterým se 

obracel

Poté papež zdraví všechny pøítomné.

 ve svém ètení. Jak neobyèejnì k nám 
dokázal mluvit a promluvil k nám i naším 
èeským jazykem, pøestože vìtšina mše byla v 
italštinì, ale tlumoèená do èeštiny. Je to èlovìk na 
svùj vìk plný energie, který dokáže prosazovat 
nové myšlenky, ale zároveò se vracet ke koøenùm 
víry. Je výborným vùdcem a pøednì naším 
Otcem. Dokáže èlovìku dát novou nadìji. Tato 
návštìva jistì musí každého obohatit. 

Když papež odjel smìrem k pódiu, odebrali jsme 
se na své stanovištì, ještì pøedtím jsme však mìli 
možnost pozdravit pana prezidenta Václava 
Klause s chotí.

Na daném stanovišti již byla pøipravená obøí 
plazmová televize, na které bylo možné sledovat 
bohoslužbu.Také mì však zaujala kotva a køíž u 
pódia. Kotva/pevnost víry/, køíž /utrpení pána 
Ježíše/, symbolem štìstí je kotva, køíž a srdce, 
srdce laskavé a èisté…
A tøi prostøedky, abychom byli na vìènosti 
š�astní? Mše svatá, svatá zpovìï a svaté 
pøíjímání.

Mše svatá - kázání Benedikta XVI.
Milí bratøi a sestry, pojïte ke mnì všichni, kdo se 
lopotíte a  jste obtíženi a já vás obèerstvím (Mt 
11,28). Opora, posila a útìcha, tyto hodnoty 
naleznete u pána Ježíše.
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Ve svém ètení se obrací k nadìji a rovnìž svrchní roucho papeže /ornát/ je ladìn do barvy nadìje 
/zelená/. Lidstvo prahne po nìèem, o co by se mohlo pevnì opøít v budoucnosti. Má budoucnost. Jediná 
jistá a spolehlivá nadìje je v Bohu. Spoleènost by mìla být založena na dobru, spravedlnosti a bratrství, 
ale není to snadné. Protože lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zùstává køehkou.  Je 
potøeba naslouchat božímu slovu, které jediné nám mùže dát pevnou nadìji. To jsou slova Benedikta 
XVI. Nadìji vidí papež pøednì v našich dìtech a dìtech našich dìtí, v pevném rodinném 
svazku.Vzpomenul také na Jana Pavla II., hloubku a prostotu rùžence, jeho setkání s mládeží u nás a 
slíbil, že se setká za dva roky s mládeží ve španìlském Madridu. Jelikož je rok 2009 rokem knìží, 
promlouval otec Benedikt  také k nim, a� zùstanou niternì sjednoceni a jako pøíklad uvedl Cyrila a 
Metodìje, patrony Moravy, sv. Zdislavu, sv. J. Sarkandra, sv. Klementa, M. Hofbauera, knìze                         
a øeholníka a blahoslavenou Restitutu Kafkovou, øeholnici zavraždìnou nacisty. Po mši svaté pozdravil 
ještì lid ze zahranièí v jejich rodném jazyce, a poté odletìl prezidentským letadlem do Prahy.

Gabriela Veèeøová

Návštìva papeže Benedikta XVI.
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Reflexe návštìvy Svatého otce Benedikta XVI.   

v Èeské republice v roce dvacátého výroèí 

pádu komunismu v Evropì.

Dovolím si zaèít osobní vzpomínkou na náš 
hodinový osobní rozhovor v roce 2003, kdy 
souèasný Svatý otec byl ještì kardinálem a 
prefektem kongregace pro nauku víry.  Žádný 
televizní pøenos, žádná fotografie, žádná kniha 
nemùže nahradit stisk ruky, pohled z oèí do oèí, 
tichý a mírný hlas, zvídavé otázky a ochotu 
naslouchat. Nepatøí k tìm pøemnohým mocným, 
kteøí se domnívají, že jsou to oni, kdo jsou 
povoláni mluvit. Benedikt, aè zdánlivì plachý, se 
vždy dívá do oèí. Jeho metodou je rozhovor  mezi 
ètyøma oèima. Chce poznat, co od koho mùže 
èekat. Je to muž pronikavého úsudku, exaktního 
myšlení a nadprùmìrné inteligence. 
Bilance ètyø let pontifikátu Benedikta XVI. je 
úctyhodná.  Dvì encykliky, jedna myšlenkovì 
bohatší než druhá, první díl knihy Ježíš 
Nazaretský, který již vyšel,  a druhý díl, který 
vyjde záhy, bezpoèet kázání, úvah, rozhovorù a 
katechezí, øada významných zahranièních cest… 
O tom všem budou psát historici. Mým zámìrem 
je pokusit se odpovìdìt na otázky: Kdo je ten 
plachý, drobný muž na papežském stolci, 
kterému by lépe slušelo bádání v cele 
benediktinského kláštera, než láznì v davech? 
Co znamená pro Církev a co pøináší køes�anùm? 
Co nabízí tomuto svìtu? 
Benedikt XVI. je racionálnì založený 
intelektuál, jehož víra je pøedevším záležitostí 
rozumu.  Benedikt je tím, kdo se táže a kdo ví, co 
jsou pochybnosti. Není tím, kdo pochybuje. Ale 
je tím, kdo si uvìdomuje, že vìtšina západních 
køes�anù pochybnosti má. To je nìco, co zejména 
souèasnou hledající mladou generaci velmi 
pozitivnì oslovuje. 
V této souvislosti je možná pro mnohé 
pøekvapivé, že pro Benedikta je  nesmírnì 
dùležitá liturgie. Knìz v jeho pojetí není 
showman, který na konci mše øíká (jako baviè v 
televizi): "na shledanou a hezký veèer", knìz je 
správcem Božích tajemství. Síla liturgie je v 
opakování stejných úkonù. Více mlèení a tiché 
modlitby. Poèet ceremonií byl snížen. V Øímì už 
se konají pouze kanonizace. Tento pøístup má 
hluboký smysl: Ratzinger usiluje o Církev ménì

 centralizovanou  v osobì papeže. Jde mu o víru a 
autenticitu neboli pøesvìdèivou pravdivost 
Církve, nikoli o tváø, která je v jejím èele.
Benedikt se neopájí iluzemi o tøetím svìtì. 
Chápe, že o osud Církve se hraje v Evropì. To 
není pøezírání problémù tøetího svìta, ale 
pochopení, že lékaøe potøebuje nemocný, nikoli 
zdravý. Své stanovisko k návrhùm zejména 
evropských katolíkù Benedikt jasnì formuloval 
již pøed lety ve svých knihách rozhovorù (Sùl 
zemì, v èeštinì  Køes�anství na prahu nového 
tisíciletí, 1997, Bùh a svìt, 2001). Tyto otázky 
(mimo jiné: knìžská služba žen, knìžský celibát, 
sexuální morálka  aj.)  jsou, jak výslovnì uvádí, 
øešeny v nekatolických køes�anských církvích. 
Jinými slovy, má-li Církev zùstat církví 
apoštolskou a katolickou, musí respektovat Boží 
zákon a tradici, na nichž spoèívá. Reformovat se 
musí pøedevším sami katolíci k dospìlé a zralé 
víøe, návratem k pramenùm, k životu podle 
Evangelií, k pøátelství s Kristem, nikoli svatá 
øímská Církev zmìkèováním pravidel.
Tyto myšlenky Benedikt slavnostnì vyhlásil jako 
ústavu svého pontifikátu v projevu dne 18. dubna 
2005  ještì jako dìkan kardinálského sboru. 
Škoda, že nemohu citovat celý text a musím se 
omezit jen na nìkolik krátkých výòatkù: 
„Ve víøe nemùžeme zùstat dìtmi, v nedospìlém 
stavu. A v èem toto být dìtmi ve víøe spoèívá? 

Mají láska a pravda ještì šanci?
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Odpovìï dává svatý Pavel: znamená to být 
„zmítáni a unášeni závanem kdejakého uèení ...“ 
(Ef 4,14). Jak aktuální popis! Kolik závanù 
kdejakých uèení jsme poznali bìhem uplynulých 
desetiletí, kolik ideologických proudù, kolik 
zpùsobù myšlení... Malièká bárka smýšlení 
mnoha køes�anù byla nezøídka tìmito vlnami 
zmítána – vrhána z jednoho extrému do druhého: 
od marxismu k liberalismu, dokonce až k 
libertinismu (= volnost názorù, mravù, absolutní 
nevázanost, pozn. P.J.); od kolektivismu k 
radikálnímu individualismu; od ateismu k 
vágnímu náboženskému mysticismu; od 
agnosticismu k synkretismu (= "nezáleží, v co 
vìøíme, jen když se nám vede dobøe", pozn. P.J.) a 
tak dále. Den co den se rodí nové sekty a naplòuje 
se, co øíká svatý Pavel o klamání lidí, o lstivosti, 
která chce svést k bludu (srv. Ef  4,14). Mít 
jasnou víru, podle Kréda (Vyznání víry) Církve, 
se èasto oznaèuje za fundamentalismus, zatímco 
relativismus, totiž nechat se vláèet „sem a tam 
závanem kdejakého uèení“, se jeví jako jediný 
postoj odpovídající moderní dobì. Buduje se tak 
diktatura relativismu, která neuznává nic za 
definitivní a jejíž poslední mírou je vlastní já a 
vlastní chtìní. My však máme jinou míru: Božího 
Syna, pravého èlovìka. On je mírou pravého 
lidství. „Dospìlá“ víra není ta, která se nechá 
vláèet vlnami módy a posledních novinek; 
dospìlá a zralá víra je vírou hluboce zakoøenìnou 
v pøátelství s Kristem. Toto pøátelství nás otevírá 
všemu co je dobré a dává nám kritérium pro 
rozlišování mezi pravým a falešným, mezi 
klamem a pravdou. K této dospìlé víøe musíme 
dozrávat, k této víøe musíme vést Kristovo

 A právì tato víra – jedinì víra – buduje 
jednotu a uskuteèòuje se v lásce. Svatý Pavel nám 
v této souvislosti øíká krásná slova – na rozdíl od 
neustálých peripetií tìch, kdo jsou jako dìti 
zmítané vlnami: konat pravdu v lásce, jako 
základní smìrnici køes�anského života. Pravda a 
láska splývají v Kristu. Nakolik se pøiblížíme 

 
stádce.

Kristu, natolik splynou pravda a láska i v našem 
životì. Láska bez pravdy by byla slepá; pravda 
bez lásky jako „cimbál zvuèící“ (1Kor 13,1). 
Ètyøi a pùl roku pontifikátu Benedikta XVI. 
pøinesly rozvážné politické postoje, ukázaly jeho 
silné sociální cítìní (odsoudil nejen marxismus, 
ale také bezohledný kapitalismus), energické 
prosazování spravedlnosti, míru a lidských práv

ve svìtì a pøedevším pevné postoje v otázkách 
u t r á c e n í  n e n a r o z e n ý c h ,  e u t a n á z i e ,  
homosexuality a genových manipulací. Ostrá, 
nìkdy až zuøivá kritika Benediktových výrokù 

Benedikt XVI. jasnì vyprofiloval v pravého 
muže na pravém místì, v pravý èas. 
Obvykle se pøi nejvyšších státních návštìvách 
slavnostnì podepisují vyjednané smlouvy. Nic 
takového se pøi návštìvì Svatého otce Benedikta 
XVI. v Èeské republice nestalo. Svatý stolec  
nenaléhá. Neklade tuto otázku na stùl. Neklade si 
vùbec žádné podmínky. Svatý otec projevil 
svrchovanou køes�anskou lásku tím, že jel 
navštívit nemocného, jímž je celá naše 
spoleènost.

a 
skutkù jen podtrhuje intenzitu konfliktu mezi 
postmoderním chápáním èlovìka jako míry 
všech vìcí a katolickou naukou, která je založena 
na Božím zákonu, tedy na hodnotách, o nichž 
nelze vyjednávat.
Køes�anské uèení, jež lze shrnout do struèného 
paradoxu: nejvìtší prohra je nejvìtší výhrou, se 
málo hodí  do souèasného konzumnì 
orientovaného svìta. Pøesto - nebo spíše právì 
proto - Benedikt XVI. není tím, kdo se omlouvá 
dnešnímu,  pohodlnì  agnost ickému a  
hédonistickému svìtu za to, že je katolíkem. 
Reforma Církve znamená pro nìho pøedevším 
návrat vlažných katolíkù Západu zpìt k 
pramenùm, tedy proti proudu. Nikoli 
pøizpùsobování pravidel požadavkùm doby. Víra 
vyžaduje ctnosti. Smyslem života každého 
køes�ana (a katolíka zvláš�) je podle 
prokazatelného Benediktova pøesvìdèení cesta k 
dokonalosti (v jeho jazyce cesta ke svatosti) a ta 
se neobejde bez obìtí. Svatá církev øímská, 
apoštolská a katolická není v Benediktovì pojetí 
nìèím srovnatelným s politickou stranou 
západního typu, která se podbízí svým volièùm 
tak, že je ochotna o všem jednat a schopna na 
všem se dohodnout. 
Naopak, Církev v Benediktovì pojetí je jednou z 
posledních institucí ve svìtì, které vyznávají a 
musí hájit nedotknutelné hodnoty. Není pochyb o 
tom, že etické hodnoty axiomatické povahy, 
takové, o nichž se nevyjednává a vyjednávat 
nemùže (ve fyzice také nelze vyjednávat o 
gravitaci nebo o entropii), nejen, že existují, ale 
žádná fungující spoleènost se bez nich 
dlouhodobì nemùže obejít. V tomto smyslu se 
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Návštìva Svatého otce byla tudíž nejen projevem 
jeho znalosti èeských pomìrù, ale i velmi 
výmluvným vstøícným krokem a gestem dobré 
vùle. Dokládá svrchovanou a zcela jinou, 
nemateriální kvalitu diplomacie Svatého stolce. 
Politické výmìnné obchody, to vìru není styl 
papežské diplomacie.
Stali jsme se na nìkolik dní støedem pozornosti 
svìta. To zavazuje. Benedikt XVI. k nám 
nepøijel, aby tiše a skromnì nìkde na univerzitì 
poznamenal, že Bùh možná náhodou existuje. 
Jeho hlas byl pevný a slyšitelný. Jako jeho víra, 
která mùže být pro každého, kdo hledá èi zápasí s 
pochybnostmi, velikou posilou. Co víc: je 
schopna zpochybnit skalní nevíru ateistù a 
agnostikù, kterých je v našem národì už vìtšina.
Bylo to velké povzbuzení pro nás, vìøící. Jsme - 
po mém soudu – pøíliš zakøiknutí a pøíliš málo 
slyšet. Pùsobení vìøících je pro každou 
spoleènost velikým dobrem. Je na èase, abychom 
si to uvìdomili, zvedli hlavy a dokázali se za svou 
víru nestydìt. Abychom sebevìdomìji 
prosazovali svá práva. 
Nevím, jestli se nìkterý z tìch tak èetných našich 
politikù, kteøí v uplynulých dvaceti letech 
soustavnì a usilovnì maøili restituce církevního 
majetku, a kteøí se pøedbíhli v tom, aby na 
papežovu adresu øekli co nejvlídnìjší slova jen 
proto, aby se stali majiteli fotky a politických 
bodù pro blížící se volby, zastydí za to, jak

 nemravnì se vùèi Církvi a vìøícím v posledních 
dvaceti letech chovali. Zastydìt by se mìli. 
V dlouhodobìjším horizontu - dvacet let po 
zhroucení komunistického režimu – je legitimní 
se ptát, zda ušlechtilost a poctivost v souèasné 
politice ještì nìco znamená. Je tøeba se zamýšlet 
nad tím, zda jsme my, obèané, natolik vyspìlí, 
abychom dokázali rozpoznat, komu mùžeme 
dùvìøovat a nedali se trvale klamat. Chceme-li 
totiž pøežít globální ohrožení všeho druhu, 
musíme být jako obèané a volièi dospìlí, 
svobodní, svéprávní a zralí. 
Kéž by plody návštìvy Svatého otce byly pro náš 
národ pøipomenutím, že láska a pravda jsou i 
pøesto, že se jim v uplynulých dvaceti letech 
nedaøilo tak, jak jsme o tom v listopadu 1989 
snili, pøece jen pravou a jedinou správnou cestou. 
Navzdory doèasným vítìzstvím pøetváøky, 
populismu, korupce a zla ve všech podobách.
Kéž by nám plody návštìvy Svatého otce trvale 
pøipomínaly, kdo jsme, odkud pøicházíme a kam 
jdeme. Svatováclavské dìdictví nech� je pro nás 
pouèením, že vždy budeme mít jen tolik svobody, 
kolik si jí ve vìtšinové spoleènosti posedlé 
zábavou a konzumem vydobudeme. Ne násilím, 
ale tím, èím okouzlovali první køes�ané, nad 
kterými krutý antický svìt vyjádøil svùj obdiv v 
užaslém: „Hle, jak se milují!“

Pavel Jajtner, 12. øíjna 2009, D.G.

Mají láska a pravda ještì šanci?
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V sobotu 26. 9. 2009 jsme odjely do Prahy na 
návštìvu Sv. otce Benedikta XVI. Tato návštìva 
se konala u Pražského Jezulátka v kostele Panny 
Marie Vítìzné. Zde se mìl Sv. otec setkat s 
rodinami a s dìtmi z Pražské diecéze, ale nakonec 
mezi vyvolenými byla i skupinka ze Žïáru. 

Prvním velkým zážitkem byl už i samotný 
pøíchod do kostela, celá ulice byla pøísnì hlídána 
a my jsme musely podstoupit pøísnou kontrolu a 
projít bezpeènostním rámem, odevzdaly jsme 
všechny naše „zbranì“ (napø. mince, klíèe, 
apod.). 

V kostele bylo asi 400 lidí, což byly rodiny s 
dìtmi a rùzní kameramani a reportéøi. Tento 
kostel patøí øádu bosých karmelitánù, kteøí 
pomáhali organizovat slavnost. Pro dìti, které 
chtìly být co nejblíže k papeži, zde byl  pøipraven 
malý sektor pod oltáøem (my jsme zde byly také). 

Hned po jeho pøíletu na Ruzyòské letištì se 
pøivítal s hlavními pøedstaviteli Èeské republiky. 
Poté se vydal speciálním papamobilem pøed 
kostel Panny Marie Vítìzné. I když jsme ho 
nevidìly pøijíždìt, poznaly jsme jeho pøíjezd 
podle hlasitého jásotu pøihlížejících. Pozdravil 
tam lid, který na nìj už dlouhou dobu èekal. Pøed 

vchodem do kostela Sv. otce pozdravil primátor a 
další pøedstavitelé mìsta Prahy. Potom se svým 
doprovodem vstoupil do kostela pod pøísným 
dohledem ochranky.  

Nejprve zamíøil k boènímu oltáøi, kde je 
vystaveno Pražské Jezulátko. Právì jemu pøivezl 
jako dar zlatou korunku. Poté se Sv. otec pøed 
ním pomodlil modlitbu v latinském jazyce. 
Cestou k hlavnímu oltáøi se zdravil s rodinami, 
dìtem rozdával køížky a podával ruku (i nám, 
papež má velmi hebouèké ruce a stálý úsmìv na 
tváøi). 

Usedl a zaèal pøednášet nejprve pozdrav v 
èeském jazyce a poté promluvu již v latinì, která 
byla po èástech pøekládána. Až skonèil, tak jsme 
se všichni pomodlili modlitbu Otèe náš v èeštinì. 
Potom se rozlouèil a odešel. 

Celé to dohromady trvalo asi 20 minut. Èekání 
pøed i po návštìvì nám zpøíjemòovala Ztracená 
kapela se svými písnièkami. Byl to obrovský 
zážitek, na který nikdy nezapomeneme. 

Jana Suchá a Markéta Dobrovolná, studentky 
sekundy Biskupského gymnázia ve Žïáøe nad 
Sázavou

Návštìva papeže
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Autorky clánku predríkávají Korunku k Pražskému Jezulátku
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Tábor Kolpingovy rodiny 

Lesná v Újezdì u Èerné Hory
Od 1. do 8. srpna se konal již druhý letní tábor 
poøádaný Kolpingovou rodinou Lesná. Hlavními 
vedoucími tábora byli dva èlenové Kolpingovy 
rodiny, Dominik Leplt a Ivana Vaníèková. Stejnì 
jako loni, tak i letos jsme využili objekt bývalé 
fary v Újezdì u Èerné Hory.

Tábor byl oèekáván jak ze strany dìtí, které byly 
tradiènì zvìdavé, co je letos èeká, tak i ze strany 
všech vedoucích, kteøí mohli jen tipovat, jak asi 
dìti pøijmou letošní táborovou hru. Ta se 
odehrávala v 19. století, v dobì prùmyslového 
rozkvìtu, s èímž byl také spjat úkol, který dìti 
dostaly. Bìhem tábora mìly vybudovat co 
nejvìtší a nejbohatší obchodní spoleènost. K 
tomu staèilo vydìlávat speciální táborové libry, 
a� už ve hrách nebo nákupem a prodejem 
cenných papírù, nemovitostí nebo dopravních 
prostøedkù. Nad vším obchodováním bdìla 
United Bank of Tábor, a každodenní dìní 
zachycovala ve svém deníku, vycházejícím 
každé ráno, redakce Tábor Times. 

Tábor se konal tradiènì od soboty do soboty. 
První sobota se nesla v duchu vybalování, 
seznamování a rozdìlování do tøí skupinek, resp.

obchodních spoleèností, jejichž názvy si dìti 
vymyslely následovnì – Manèestráci, L.M.O.S. 
a Mafiáni. Veèer se také konala první vzorová 
burza, na které skupinky dostaly darem od banky 
správní budovu v hodnotì 10 000 liber a 
bezúroènou pùjèku 5 000 liber. Poté už se tábor 
mohl naplno rozjet.

V prùbìhu následujících šesti dní dìti prošly 
mnohými zkouškami své fyzické kondice i 
logického myšlení. V polovinì tábora se dokonce 
konal výlet k zahradní železnici v Drásovì, kde 
pan majitel velmi ochotnì povykládal o svém 
koníèku a také všechny v mašinkách provezl. 
Celý tábor byl zakonèený velkou páteèní 
hostinou a spoleènou zábavou.

Na táboøe nechybìla ani duchovní složka tábora 
ve formì ranních a veèerních modliteb a 
biblických hodinek, které vedl trvalý jáhen z 
farnosti Brno - Lesná, Jiøí Maxa.

Po spoleènì stráveném týdnu snad všichni 
úèastníci tábora odjíždìli domù spokojeni. Dìti 
plné zážitkù a vedoucí s pocitem dobøe vykonané 
práce.



který by mìl být otištìn v nìkterém èísle pøíštího 
roku.

Tøešínkou na dortu letošního tábora byla 
velkolepá dýza v pátek veèer na zakonèení tábora 
v podání DJ Koøena. Zábavu si kromì dìtí užili i 
táboroví vedoucí, kteøí prokázali, že to umí 
rozbalit lépe než kdekterý puber�ák, a že nejsou 
žádní suchaøi.

Dìkujeme všem dìtem, které s námi letos byly. 
Radost máme nejen z tìch, které s námi jezdí 
každý rok, a že z nìkolika z nich snad pomalu 
dorùstá nástupnická generace vedoucích, ale 
radost máme zejména z nových malých 
táborníkù. K naší radosti se rok od roku mìní 
pomìr zastoupení dìtí z farnosti H. Brod a Polná. 
Zatímco ještì pøed 3 lety to bylo takøka rovným 
dílem, letos už kapacitu tábora zaplnily takøka 
zcela dìti naší farnosti. 

Zvláštní podìkování patøí organizaci 
Kolpingovo dílo ÈR, pod jehož hlavièkou 
tábory poøádáme. Zejména dìkujeme jeho 
poboèce ve Vìžnici pod vedením pana Josefa 
Málka, za pomoc nejen s vyøízením finanèní 
dotace, která pomáhá držet cenu tábora na 
nízké úrovni, ale dìkujeme zejména za 
celkové zázemí, bez kterého by byla 
organizace táborù velmi obtížná.

Letní tábory pro dìti mají v naší havlíèkobrodské 
farnosti už letitou tradici. Pøed pìti lety pøedala 
štafetu v jejich organizování Vlastièka 
Klementová z Vìžnice, na kterou starší dìti stále 
vdìènì vzpomínají, svým nástupcùm z 
Havlíèkova Brodu. Jelikož patøím mezi nì, rád 
bych se s vámi podìlil o malé ohlédnutí za 
letošním roèníkem.

Letošní tábor se konal na tradièním místì v 
Jeníkovì u Hlinska na útulné a prostorné chalupì 
Jeník Otce Jiøího Štorka, který ji tam devátým 
rokem buduje s pomocí Boží a nìkolika 
nadšencù.

Naše tábory mají vždycky nìjaké celotáborové 
nosné téma. To letošní bylo vìnováno osobì sv. 
Pavla, abychom poznali alespoò kousek z jeho 
života a nauèili se od nìho, co znamená být 
poslem „dobré zvìsti“. Našimi prùvodci v našem 
putování byli kromì 10 táborových vedoucích i 
hosté a to ne ledajací, jak už bývá na našich 
táborech zvykem.

Byl to pøedevším náš nový generální vikáø 
Mons.Tomáš Holub, který za námi pøijel v úterý, 
aby se s námi podìlil o pár zamyšlení nad 
životem sv. Pavla, o zkušenosti ze své služby, a 
aby nám pomohl pøijít na to, jak nejlépe pomáhat 
svým knìžím a otci biskupovi v jejich službì 
evangeliu. Podnìty k zamyšlení a vzít si k srdci:
1. Nebýt baèkora, která se vzdává, když pøichází 
nesnáze.
2. Modlitba – za otce biskupa a za rodièe.
3. Aktivní zapojení do farního spoleèenství.

Milým pøekvapením pro nás byla návštìva 
našeho Otce Hroznaty, díky které jsme mìli 
možnost se vzájemnì blíže poznat hned v 
samotném poèátku jeho pùsobení v naší farnosti.

Velice zajímavá byla i návštìva dalších hostù z 
redakce èasopisù Tarsicius a IN, kteøí pøijeli 
popovídat o tom, jak se takový èasopis tvoøí, co 
za tím vším stojí a dokonce si mnozí z nás mohli 
vyzkoušet, jaké to je být hercem fotopøíbìhu, 
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Jeníkov 2009 - Putování se sv. Pavlem 

aneb vím komu jsem uvìøil

9



Zpravodaj Kolpingova díla Èeské republiky10

Terapeutická komunita Sejøek oslavila 10 let své èinnosti

10 let Sejøku

V pátek 18.9. 2009 se uskuteènila dùstojná oslava 
výroèí 10 let založení TK Sejøek. Bohatým 
programem provázel vedoucí komunity Bc. Jan 
Sobotka, který je i nejdéle sloužícím terapeutem 
v komunitì. Za 10 let prošlo komunitou témìø 
240 klientù. Ti, co dokonèili léèbu stanoveným 
zpùsobem abstinují od drog v 80%. Oslavy se 
úèastnili zástupci krajské a místních samospráv a 
také úøadu práce. Krajskou samosprávu 
reprezentoval radní kraje Vysoèina pro sociální 
oblast Mgr. Petr Krèál. Nejvìtší ovace se dostalo 
starostovi obce Sejøek Františku Krušinovi, který 
mìl velký podíl na tom, že se podaøilo najít dobré 
sousedské soužit í  mezi  komunitou a 
starousedlíky. Dalším velkým pomocníkem 
komunity je øeditel úøadu práce ve Žïáøe and 
Sázavou ThDr. Václav Pavlosek. Odbornou 
adiktologickou obec zastupoval MUDr. Petr 
Jeøábek, který je zároveò supervizorem 
programù pro klienty s duální diagnózou.  
Souèástí oslav byla i dražba výrobkù, která 
vynesla rovných 10 tis. Kè. Pro všechny byla 
zajímavá prohlídka zaøízení a také výlet do

historie v podobì multimediální prezentace, 
která probíhala ve stodole. Na závìr páteèních 
oslav se uskuteènil koncert Dana Bárty a skupiny 
Illustratosphere na místním høišti. Interpreti 
vystoupili bez nároku na honoráø a pøevzali 
patronaci nad Terapeutickou komunitou Sejøek.  

Následující den se v rámci oslav uskuteènila 
„Absolventská komunita“, které se úèastnila celá 
øada bývalých klientù. Byl odehrán fotbalový 
zápas mezi stávajícími klienty a bývalými 
absolventy. V sobotním programu zahrála 
brnìnská hudební legenda Zelené koule. Bìhem 
celých oslav panovala velmi pøátelská nálada a 
jak øekl vedoucí komunity Honza Sobotka: 
„Oslavy mìly velký terapeutický význam i pro 
klienty, kteøí se do pøípravy aktivnì zapojili. Za 
svoje vysoké úsilí byli odmìnìni bohatým 
programem a velkou návštìvností.“ Všichni 
zainteresovaní se shodli, že se jednalo o 
nejvydaøenìjší absolventskou komunitu za celou 
její historii.
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Zhodnocení 

10 let provozu 

Terapeutické komunity Sejøek 

Deset let je dlouhá doba a tak i naše Terapeutická 
komunita Sejøek prošla jistým vývojem. Provoz 
komunity zapoèal jako zkušební v srpnu 1999 se 
3 pracovníky a 3 klienty pøi vytvoøené kapacitì 
15 míst. Do konce téhož roku zde pak bylo 
celkem 7 klientù a nepøetržitý provoz zajiš�ovalo 
5 pracovníkù. Provoz komunity se pak postupnì 
rozbíhal asi pùl roku, než byla klienty naplnìna 
celá kapacita. V souèasnosti je díky dokonèené 
rekonstrukci poslední èásti objektu k dispozici 18 
lùžek. Tým pracovníkù TK Sejøek nyní èítá 11 
lidí (3 pracovní terapeuti v denních smìnách, 3 
psychologové, 2 sociální pracovníci, arteterapeut 
a 2 terapeuti). 

Za deset let fungování TK Sejøek prošlo 
komunitou 235 klientù. 75 klientù dokonèilo 
léèebný program øádnì, tzn. že prošli všemi 
fázemi programu. Dlouhodobá statistika 
ukazuje, že pøes 80% z tìch, co program 
dokonèili, øádnì naplòuje dlouhodobé cíle 
programu – tedy pracují, mají uspokojivé vztahy 
s okolím, pøestali se svým rizikovým                           
a kriminálním chováním a samozøejmì abstinují. 
Ze statistik také vyplývá, že polovina z tìch co 
program nedokonèili øádnì (další 1/3), se po 
relapsu bez potíží vrátili do nìjaké léèby a nadále 
se jim též daøí dobøe. Tato èísla jsou srovnatelná s 
celosvìtovým  prùmìrem léèby v terapeutické 
komunitì, která je jako léèebná metoda jednou             
z nejúspìšnìjších a zároveò nejnároènìjších 
metod léèby drogových závislostí i jiných potíží 
se závislostí spojených.

Prùmìrná doba pobytu klienta v léèbì je dnes 12 
mìsícù. Toto èíslo se vyvíjelo s nároèností 
pøijímané klientely. Od pùvodních cca 9 mìsícù 
až k dnešním 12 mìsícùm. Úmìrnì s délkou 
léèby se zvyšuje i vìkový prùmìr všech klientù – 
od pùvodních cca 23 let až k dnešním 27 – 28 
letùm vìku. Klienti TK Sejøek se dìlí do dvou 
základních podskupin. Jednak lidé kolem 20ti let 
a pak lidé kolem 40ti let. I z tìchto dat se dá 
vyèíst, že klienti TK Sejøek mají za sebou zhruba 
5 až 15  let života s drogou.

V rámci léèby klientù se snažíme pracovat i s 
jejich rodinami. Probíhají rodièovské skupiny a 
rodièovské víkendy. Komunita splòuje všechny 
odborné pøedpoklady a má svého odborného 
garanta i supervizora programù.

Od zaèátku èinnosti v roce 1999 došlo v 
terapeutické komunitì k tìmto zásadním 
zmìnám:

-  od roku 2002 zapoèala v komunitì systematická 
péèe o klienty s duálními diagnózami (tzn. 
klienti, kteøí kromì závislosti mají ještì nìjaké 
psychiatrické onemocnìní)

- od 2006 do 2008 byl v komunitì realizován 
projekt D-KOMPLEX s podporou z fondù EU, 
státního rozpoètu a kraje Vysoèina, který 
vytváøel nové podmínky pro rozvoj nìkterých 
typù služeb (duální diagnózy, vzdìlávání klientù, 
následná péèe) a hlavnì pøispìl k vytvoøení dílen, 
kde klienti mohou získávat na závìr léèby 
pracovní návyky, které pøispívají k lepší integraci 
do spoleènosti a na trh práce

- v roce 2006 probìhla certifikace odborné 
zpùsobilosti ze strany Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (RVKPP) a získali jsem na 
3 roky certifikát

- v roce 2007 byla dokonèena rekonstrukce 
zbývající èásti objektu (tzv. jižní køídlo), kde v 
podkroví vzniklo zázemí pro další pokoje klientù 
a rodièù. V pøízemí pak prostory pro keramickou  
a zámeènicko-kováøskou dílnu, kde na základì 
pracovní smlouvy zamìstnáváme i klienty. 

- v návaznosti na nový zákon o sociálních 
službách jsme registrovali na Krajském úøadì 
kraje Vysoèina sociální službu – terapeutická 
komunita

- projekt prošel inspekcí sociálních služeb a 
inspekèní tým konstatoval, že byly splnìny 
standardy kvality sociálních služeb 

- v roce 2009 jsme absolvovali další certifikaci ze 
strany RVKPP a opìt úspìšnì získali certifikát 
odborné zpùsobilosti do bøezna 2012. 

10 let Sejøku
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Mezi další zajímavé informace o komunitì patøí: 
stabilní úèast klientù na rùzných olympiádách 
komunit (sportovní, kulturní), dva klienti byli ve 
výbìru fotbalové reprezentace na hrách 
bezdomovcù a sociálnì vylouèených v Austrálii, 
podíl na rùzných dobroèinných akcích (likvidace 
následkù povodní), pøíprava rùzných divadelních 
vystoupení (mezi nejzajímavìjší patøilo 
nastudování Pašijí s hudbou Plastic people of the 
Universe), spolupráce s Fakultou sociálních 
studií Masarykovy univerzity Brno (pøedmìt: 
práce v terapeutické komunitì pro budoucí 
psychology; teoretická pøíprava na fakultì kde 
pøednáší vedoucí TK a stáže studentù v TK), 
èlenství v rùzných odborných skupinách a 
sekcích, podíl na tvorbì rùzných strategií 
sociálních a protidrogových služeb a komunitní 
plány. 

Provoz komunity je financován vícezdrojovì a je 
to každoroèní boj o dotace, které se v posledních 
letech a v letošním roce krize obzvláštì hùøe 
zajiš�ují. Není jasná koncepce a strategie 
financování drogových služeb a to má negativní 
dopad i na terapeutické komunity. Pøes 
každoroèní rùst nákladù dochází ze strany 
státních orgánù k ponižování poskytnutých 
prostøedkù na provoz. Pro rok 2009 je provozní 
rozpoèet 6 mil. Kè a všechny dotace nám kryjí asi 
73 % rozpoètu. Zbývající èást dokládáme z 
vlastních zdrojù (platby klientù, dary, výnosy z 
prodeje výrobkù dílen a také vlastní pøíspìvek 
zøizovatele). Doplòující informace získáte na 
http://www.tksejrek.kolping.cz

Bc. Jan Sobotka, vedoucí TK Sejøek
Bc. Ladislav Bárta, 

projektový manažer Kolpingova díla ÈR

10 let Sejøku



Kontakt na program Primární prevence: 
Mgr. Petra Nováèková – koordinátorka Primární prevence Spektra, tel.: 566 585 027, 774 419 047
Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb je zaøízení sdružující tøi programy: 
Primární prevence, kontaktní centrum a terénní program
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Dìti se rozhodovaly samy…

Žïár nad Sázavou – Poslední prázdninový pátek 
ve Žïáøe nad Sázavou byl vìnován zábavì, 
soutìžím i získávání zajímavých zkušeností a 
dovedností na druhém roèníku akce „Rozhodni 
se sám 2009“. Prezentaèní akci poøádalo 
Spektrum - centrum primární prevence a 
drogových služeb, které zøizuje Kolpingovo dílo 
ÈR. 

„Za úkol jsme si dali pobavit dìti, které se 
chystají na nový školní rok, a také informovat 
rodièe a pøátele o naší práci“ uvedla lektorka 
centra prevence Aneta Dvoøáková, DiS. Pro dìti 
bylo pøipraveno hned nìkolik zajímavých a 
nezvyklých aktivit, mezi které patøila 
horolezecká stìna, skluzavka, malování na 
oblièej a tìlo, házenkáøské dovednosti, 
ekoprogram od spoleènosti EKOKOM – výstava 
Tonda Obal na cestách a E.ON Energy Truck.

Tìmito aktivitami provázely dìti lektorky 
programù primární prevence, další pracovníci 

Kolpingova díla a pracovníci zmínìných 
spoleèností.

Rodièe a prarodièe dìtí mìli možnost dozvìdìt 
se více informací o programech primární 
prevence, které již jejich dìti na školách 
absolvovaly nebo budou v následujících letech 
absolvovat. Dále mohli  navštívit stánek 
Všeobecné zdravotní pojiš�ovny a nechat si 
zmìøit krevní tlak a u pracovníkù Terapeutické 
komunity Sejøek si nakoupit ruènì vyrábìnou 
keramiku. 

Aktivity na žïárském námìstí byly souèasnì 
doprovodným programem Mezinárodního 
turnaje v házené chlapcù a volejbale dívek, který 
se uskuteènil od 28. do 30.8. 2009 ve sportovním 
areálu v Novém Veselí.

Celá akce se díky krásnému poèasí a snaze 
poøadatelù vydaøila. Zájem a nadšení pøítomných 
dìtí pracovníky centra tìšil a již nyní se lektorky 
centra primární prevence pøipravují na blížící se 
setkání v rámci programù primární prevence.

Rozhodni se sám 2009
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Bratislava, 3.10.2009
Ve znamení úvah o budoucnosti Evropy se o 
víkendu 2. - 4.10.2009, 20 let po „sametové 
revoluci“, odehrával Kongres Evropského 
Kolpingova díla v Bratislavì. Na 220 delegátù 
katolických svazù z 19 evropských zemí hostila 
budova starého parlamentu slovenského 
hlavního mìsta. 
Na téma „Svoboda zavazuje zodpovìdnì utváøet 
budoucnost“ diskutovali ve workshopech o 20 
letech od pádu železné opony, o roli rodiny pøed a 
po roce 1989, o tom, jak se zmìnila sociální 
situace v Evropì, jakož i o šancích a rizicích 
globalizace.
Kolpingovo dílo ÈR v Bratislavì zastupovali 
èlenové Kolpingových rodin ze Žïáru n.S., 
Prahy 8, Nového Veselí, Dobré Vody a Tøí Studní.
Kongres odstartovalo páteèní slavnostní zahájení 
v hlavním sále starého parlamentu, které se neslo 
v duchu vzpomínek na události, které pøed 20 lety 
hýbaly celým svìtem a sice pádem železné opony 

 ve støední Evropì.
V sobotu se potom úèastníci kongresu mìli 
možnost úèastnit nìkterého z tzv. tematických 
center. Kolping Nìmecka mìl na starosti centrum 
s názvem „Svìt práce“,  Kolping Rumunska 
centrum „Manželství a rodina“, Kolpingova 
mládež Evropa „Zodpovìdnost za Evropu a svìt“ 
a Kolpingovo dílo ÈR poslední centrum na téma 
„Politika a spoleèenská angažovanost køes�anù“. 
Do našeho centra jsme si pozvali, dle mého 
skromného mínìní, hosty nejzajímavìjší, kteøí k 
tomuto tématu mìli jistì co øíci a navíc byli 
aktivními aktéry veøejného dìní také pøed 
listopadem 1989. Moderátorem dopoledního i 
odpoledního programu v našem centru byl 
zakládající èlen Kolpingu u nás a pozdìjší 
velvyslanec ÈR pøi Svatém stolci ve Vatikánu 
Pavel Jajtner. Dalším významným hostem byl 
královéhradecký biskup Dominik Duka a 
posledním z hlavních aktérù byl signatáø Charty 
77 a exministr vnitra Jan Ruml.



a zážitkem ze setkání se zajímavými osobnostmi.
Veèerní program se odehrával opìt v plenárním 
sále Starého parlamentu. Jednalo se o kulturnì – 
spoleèenský program s názvem „Tak co Vy, 
Evropané ?“ a poøadatelé jej oznaèili jako koláž, 
pøesahující hranice státù. 

Nedìle se nesla v duchu slavnostního zakonèení 
kongresu. Nejdøíve jsme se zúèastnili slavnostní 
mše svaté v bratislavské katedrále, kterou sloužil 
bratislavský arcibiskup Msgr. Stanislav 
Zvolenský. Úplný závìr obstaral projev Jána 
Èarnogurského (bývalý disident a ministerský 
pøedseda Slovenska) s názvem „Svoboda 
zavazuje zodpovìdnì utváøet budoucnost“. Po 
nìm pøedstavil Hubert Tintelott „Bratislavské 
prohlášení Kolpingova díla“ jehož znìní 
uveøejòujeme níže.

Je tøeba vyzdvihnout obìtavost a snahu všech 
poøadatelù, pøedevším pak centrální sekretáøky 
Kolpingu Slovenska Margity Markové a 
centrálního duchovního správce P. Pavola Za�ka, 
na jejichž bedrech ležela nejvìtší tíha 
zodpovìdnosti za dùstojný prùbìh takovéto 
velké akce. Svého úkolu se zhostili výbornì a 
myslím si, že všichni úèastníci si domù odnášeli 
spoustu jedineèných zážitkù z tohoto 
celoevropského setkání.

Za úèastníky Michael Kubík 
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Jak biskup Dominik Duka tak exministr vnitra 
Jan Ruml hovoøili v sobotu o odpovìdnosti 
køes�anù v politice. Otec Duka poukázal na to, 
že: „Zatím jsme nedokázali pøenést katolickou 
sociální nauku do politického života.“ Dùležitý 
je obecný politický rozhovor o spoleèenských 
tématech, kterého se však církev málo úèastní. 
Naèrtl historickou zmìnu ve vztahu církve a 
politiky a vyzval k tomu, aby staré èasy tyto dvì 
úzce spojené oblasti neidealizovaly. Církev ve 
své angažovanosti v politických otázkách nesmí 
stavìt na politické nostalgii. Dnes musí jít o to, 
vybudovat pro církev nìjakou únosnou roli v 
pluralistické spoleènosti.

Køes�ané mají jedineènou možnost zdùrazòovat 
otázku solidarity v sekulární spoleènosti. „První 
krok k sekulární spoleènosti udìlal sám Ježíš 
vlastní obìtí s mottem „Toto jsem uèinil za vás 
…..“, zdùraznil Duka. Tolerance, láska k 
bližnímu a respektování ostatních – to je 
poselství evangelia.

Jan Ruml øekl, že køes�ané by si ve svém vztahu k 
politice poèínali stejnì jako ateisté. „Jedinou 
výhodou je, že oni jako køes�ané mají víru v Boha 
a ve vykoupení“, øekl Ruml. Køes�ané proto 
disponují vìtší schopností dlouhodobého 
zamýšlení se. „Svoboda není možná bez 
odpovìdnosti a politika není možná bez 
morálky!“, konstatoval Ruml, který byl 
signatáøem „Charty 77“.  

„Ztratili jsme 20 let“, upozornil Ruml na 
chybìjící spoleènou základnu hodnot v 
nìkterých reformních státech. Lidem se sice daøí 
materiálnì lépe, ale odpovìdnost jeden za 
druhého však stále zùstává bìhem na dlouhou 
tra�. Ruml: „Svoboda je obtížnìjší než se 
myslelo. Jejím tajemstvím je pøipravenost k obìti 
a k pøiznání k morálním postojùm, které èlovìk 
nemùže jen tak snadno pøedpokládat“. 

V odpoledním bloku se pøednášející Pavel Jajtner 
vìnoval pøenášení køes�anských hodnot do 
politického a spoleèenského života  a svùj 
pøíspìvek nazval „Eroze køes�anských hodnot“. 
Jeho vystoupení vzbudilo zájem u vìtšiny 
posluchaèù, kteøí tak (dle pozdìjších ohlasù) 
odcházeli naplnìni námìty na zamyšlení 
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Svoboda zavazuje zodpovìdnì 

utváøet budoucnost

Rok 1989 symbolizuje pro Evropu rok 
hlubokých zmìn. Pøes dlouhých 40 let byla 
Evropa rozdìlena do dvou silných blokù a 
východní èást byla ovládána komunistickým 
režimem. Napøíè kontinentem se táhla takzvaná 
„železná opona“, kvùli jejímuž pøekroèení lidé z 
východu riskovali život.
Lidem støední a východní Evropy se v tomto 
„roce zázrakù“ (annus mirabilis) podaøilo díky 
mírové a sametové revoluci zmìnit politické a 
spoleèenské struktury v jejich zemích a pro lidi 
vymoci vìtší svobodu. Tyto revoluce byly 
dùkazem toho, že socialismus se svým pojetím 
èlovìka a spoleènosti nedokázal splnit oèekávání 
a potøeby lidí. Pojetí èlovìka, které jednotlivé 
osoby považovalo pouze za nástroj a èást 
spoleèenského celku, a zcela pøehlíželo 
svobodné rozhodování a osobní a nepøenosnou 
odpovìdnost jednotlivce za dosažení obecného 
blaha, nepovažuje lidskou osobu za individuální 
a sociální bytost. Lidé svým úsilím po vìtší 
svobodì, po dodržování lidských práv a po vìtší 
sociální spravedlnosti otevøeli pøed 20-ti lety 
cestu k politickým zmìnám, které pøemohly 
„železnou oponu“ a umožnily nové politické 
sjednocení v Evropì.

Zklamané nadìje
Dnes – 20 let po této dalekosáhlé mírové zmìnì – 
se však ukazuje, že lidem z Evropy se nesplnily 
všechny nadìje, které sametová revoluce 
vzbudila. Novì získaná svoboda sice poskytla 
vzrùstající možnosti politického uspoøádání, 
avšak velice rychle se opìt prosazovaly 
individuální zájmy a ukazuje se, že mnoho 
obèanù nechápe novì získanou svobodu jako 
šanci a závazek k vìtší spoluzodpovìdnosti za 
obecné blaho, ale pouze jako rozšíøení jejich 
individuálních obchodních možností. Pøemìna 
ekonomiky v mnoha evropských zemích vedla na 
základì chybìjícího bezpeèného organizaèního 
rámce v tržním hospodáøství k vytvoøení nových 
mocenských struktur a k fatálním následkùm pro 
sociální spravedlnost.
Vyhýbání se celkové spoleèenské zodpovìdnosti 
za ekonomiku vedlo v rámci všeobecné

globalizace k novým formám sociálního 
vymezení, k nestabilitì, nejistotì a k 
soustavnému snižování vyváženosti mezi 
jednotlivými spoleèenskými skupinami. 
Jako následek pøibývající nejistoty a rostoucí 
sociální propasti  mezi spoleèenskými 
skupinami, ochabuje podpora a víra v 
pluralistickou demokracii a populistické a 
demokraticky nepøátelské politické síly získávají 
na vlivu. Vzhledem k tomuto vývoji je tøeba 
vzpomenout na zásadní vytyèení cílù v roce 1989 
a spoleènì pátrat po cestách, jak a za jakých 
pøedpokladù by oèekávání, které s sebou 
revoluce tehdy nesla, mohla být naplnìna.
Kolpingovo dílo Evropa již v roce 1996 
poukázalo ve svém Salcburském manifestu na 
nìkolik zásadních pøedpokladù, které musí být 
splnìny, jestliže má být v Evropì zajištìn 
politický a spoleèenský systém svobody, lidské 
dùstojnosti, míru a sociální spravedlnosti. 
Vzhledem k aktuálnímu vývoji jsou aktuální 
pøedevším následující body.

Jistota a demokracie
Historické zkušenosti ukazují, že demokracie je 
státní a vládní forma, ve které je nejsilnìji 
zajištìna svoboda obèanù, osobní dùstojnost a 
individuální lidská práva, a která mùže nejlépe 
dosáhnout  obecného blaha pro jednotlivé 
spoleèenské skupiny. Souèasnì však také 
potvrzuje historickou zkušenost, že demokracie 
je životaschopná pouze v pøípadì, že bude 
podporována  obèany, kteøí svá práva na svobodu 
nechápou pouze jako absolutní svobodu 
jednotlivce, ale uznávají a vnímají svou sociální 
odpovìdnost ve smyslu køes�anského obrazu 
èlovìka. Kolpingovo dílo proto vidí velkou 
odpovìdnost v tom, aby jeho èlenové neustále 
pamatovali na obì dimenze køes�anského obrazu 
èlovìka, a z toho vyvodili dùsledky pro jednání 
jednotlivce. Dále vyzývá své èleny k 
spoluodpovìdnému pøemýšlení a jednání ve 
spoleènosti a povzbuzuje k aktivní demokratické 
angažovanosti.
Ve smyslu katolické sociální nauky chápe 
Kolpingovo dílo Evropa stát jako instituci, ve 
které je nutné zøízení vhodného regulaèního 
mechanizmu, který pøivede tržní hospodáøskou 
sílu a dynamiku do rovnováhy s oprávnìnými 
požadavky na sociální spravedlnost. Souèasná
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 jednotlivce a pro spoleènost. Chce, aby 
jednotlivci byli pøipraveni plnit své úlohy v 
rodinì, aby byla podpoøena soudržnost èlenù 
rodiny a aby byla v politice tato role chránìna. 
Mimoøádnou úlohu vidí Kolpingovo dílo také v 
podpoøe samostatnì vychovávajících rodièù a 
sociální podpoøe èlenù z rozvrácených rodin.

Práce a povolání
Díky rostoucí globalizaci uniká z Evropy stále 
více pracovních míst v oblasti výrobního 
prùmyslu, zbývající pracovní místa jsou èasto 
spojována s tak nízkou mzdou, z které nelze 
financovat živobytí pracujících lidí a jejich rodin 
a tato mzda musí být zvýšena státními dávkami. 
Mnohé z tohoto vývoje je zapøíèinìno tím, že 
èlovìk ve výrobním procesu již nemá náležitou 
pøednost pøed ostatními výrobními faktory a 
kapitálový zájem a pøemrštìná oèekávání výnosù 
vedou ke zmaøení pracovních míst a k 
neúnosným pracovním podmínkám.
V dobì globalizace nelze dosáhnout øešení v 
oblasti práce a zamìstnanosti pouze na 
kontinentální úrovni. Kolpingovo dílo Evropa 
proto požaduje celosvìtové prosazení základních 
pracovních norem a vìtší snahu pøi prosazení 
základních principù Mezinárodní organizace 
práce (ILO) k lidsky dùstojné práci. V Evropì 
podporuje Kolpingovo dílo všechny aktivity v 
oblasti vzdìlávání a samo nabízí možnosti 
vzdìlávání, aby lidem díky vyšší kvalifikaci 
zajistilo lepší šance na pracovní místo. Souèasnì 
Kolpingovo dílo podporuje snahu zamìstnancù, 
aby pomocí sjednocení byly jejich zájmy lépe 
hájeny a pomáhá lidem na cestì k hospodáøské 
samostatnosti. Od politiky Kolpingovo dílo 
oèekává dùslednou podporu nových technologií, 
které zajistí vysokou zamìstnanost a stejnì tak
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 krize finanèního hospodáøství a z toho 
vyplývající krize reálného hospodáøství jasnì 
ukazuje, k jakým následkùm dojde, jestliže síly 
trhu nejsou svázány pevným organizaèním 
rámcem. V dobì globalizace musí vedle 
národních státù pøevzít svou úlohu i mezinárodní 
spoleèenství, které spojí proces celosvìtového 
hospodáøského a finanèního systému do 
takového organizaèního rámce, který je zamìøen 
na obecné blaho lidstva.
Pokud bude mezi obèany zajištìna podpora 
demokratickému uspoøádání, pak musí stát 
zajistit alespoò v nejmenší míøe sociální jistotu. 
Tomu napomáhají ve velké míøe rùzné obèanské 
iniciativy podporující princip subsidiarity a 
p o v z b u z u j í c í  o b è a n y  k  s v é p o m o c i  
prostøednictvím rùzných projektù. Dále motivují 
obèany k zodpovìdnému pøevzetí spoleèenských 
úkolù, zajiš�ují svobodný prostor obèanùm a stát 
mùže být uchránìn nadmìrného zatížení. Samo 
Kolpingovo dílo Evropa jako je jako obèanské 
sdružení pøipraveno pøevzít zodpovìdnou 
spoleèenskou úlohu v oblasti vzdìlávání a 
sociální péèe.

Posílení rodin
Pro fungování spoleènosti má rodina hlavní 
význam. Je to, jak zdùrazòuje sociální nauka 
církve, základ každé spoleènosti. I když se v 
posledních desetiletích obraz rodiny a rodinné 
formy v Evropì zøetelnì zmìnil, tak manželství, 
vzniklé spojením muže a ženy a rozšíøené dìtmi 
na rodinu, je stále stabilní rodinnou formou a pro 
spoleènost má dalekosáhlé funkce. Rodiny 
dávají dìtem emoèní a sociální oporu nutnou pro 
jejich vývoj a jsou místem pro pøedávání 
základních hodnot a místem pro nácvik 
solidarity. Zajiš�ují solidaritu mezi generacemi a 
nesou s sebou také jistotu solidarity v životních 
fázích jako je stáøí a nemoc. Tyto funkce rodiny 
jsou v dobách institucionálnì zaruèené solidarity 
nezpochybnitelné a velkou mìrou se také podílejí 
n a  v y t v á ø e n í  l i d s k ý c h  h o d n o t  v   
o b t í ž n ý c h ž i v o t n í c h  s i t u a c í c h .
Kolpingovo dílo Evropa vidí svou velkou úlohu v 
podpoøe rodin prostøednictvím osvìtové práce, 
sjednocením rodin do solidární sítì a vstupem do 
politiky, mimo jiné z dùvodu hájení zájmù rodin. 
Dále se snaží o to, aby lidé mìli neustálé 
povìdomí o dùležitosti role a úlohy rodiny pro
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 potøebnou profesní kvalifikaci a zajistí také 
omezení ekonomice pøitìžující byrokracie a 
omezení regulace pracovního trhu.

Vývoj a celosvìtová odpovìdnost
Evropa je rozmanitým zpùsobem spojena s 
ostatními èástmi svìta. Mnoho politických a 
sociálních proudù vycházejících z Evropy nabylo 
univerzální význam a Evropa jej naplòuje 
spoleènými hodnotami, jako napø. lidská práva. 
Mnoho lidí je však bez dostateèných šancí na 
dùstojný život a Evropa je také na základì své 
vlastní historie zodpovìdná za to, aby tìmto 
lidem prokázala solidaritu. Vzrùstající závislost 
v rámci globalizace potøebuje jako protiváhu 
vzrùstající mezinárodní solidaritu.
Kolpingovo dílo Evropa se zasazuje o to, aby 
prostøednictvím zesílených opatøeních v oblasti 
vývojové spolupráce spolupracovalo na 
pøekonání celosvìtovì nespravedlivých struktur, 
a aby lidem dohnaným na okraj spoleènosti 
poskytlo nové vývojové možnosti. Toto vyžaduje 
t aké  vzn ik  sp raved l ivého  svì tového  
hospodáøského systému, který zlepší šance 
chudých zemí na pøipojení k svìtovému trhu. 

Prostøednictvím vhodných opatøeních musí být 
zastavena i lidmi zpùsobená celosvìtová zmìna 
klimatu, která obzvláštì postihuje chudé zemì, 
které však nejsou pøednostními pùvodci této 
situace. Je tøeba, aby do Evropy natlaèeným 
lidem poskytla Evropa odpovídající azylový 
systém a starala se o to, aby byly odstranìny 
základní  pøíèiny migraèních pohybù.                    
I Kolpingovo dílo Evropa se zvláštním 
zpùsobem vìnuje lidem, kteøí se do Evropy 
pøistìhovali a pomáhá jim v jejich integraci.

Kolpingovo dílo se v budoucnu bude snažit 
také o to:
- aby jeho èlenové byli schopni aktivního a 
  spoluodpovìdného demokratického jednání
- aby posílilo rodinu jako základní èlánek 
  spoleènosti
- aby prosadilo základní principy dùstojné 
  práce
- aby probudilo odpovìdnost obèanù za 
  celosvìtovou sociální spravedlnost a  
  spolupracovalo na efektivní politice proti 
  zmìnám klimatu.

Bratislavské prohlášení KD Evropa



V pátek 24.7. se od 19 hodin uskuteènilo 
povídání s duchovním správcem Kolpingovy 
rodiny Brno – Lesná. P. Pavel Hovìz byl ve svém 
úplnì prvním knìžském pùsobišti na týdenní 
dovolené. Je to už 28 let, co zde do Žïáru 
nastoupil jako kaplan na svoji první štaci jak se 
øíká „danou od Boha“. 
Zasedací sál budovy Kolpingova díla ve Žïáøe 
nad Sázavou byl zcela naplnìn a témìø 70 
posluchaèù jistì nelitovalo èasu stráveného pøi 
povídání s tímto otevøeným èlovìkem. Jedním z 
témat besedy bylo pøedstavení nového 
Duchovního centra v Brnì - Lesné a plánovaná 
výstavba nového kostela v lokalitì, která má 
kolem 20 tis. obyvatel a nemá vlastní duchovní 
stánek. Jako o malých zázracích mluvil otec 
Pavel o všem, co se dìje kolem realizace 
myšlenek místních farníkù.
Souèástí povídání bylo i promítnutí krátkého 
filmu o životì bl. Marie Restituty, která se 
narodila v Brnì - Husovicích a byla pøed 11 roky 
blahoøeèena. Místní farnost ji má jako patronku a 
snaží se o šíøení povìdomí o její osobì. Také 
plánovaný kostel by mìl být zasvìcen této 
poslední èeské svìtici. Podpoøit stavbu kostela 
mùžete i VY! 
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Povídání s P. Pavlem Hovìzem 

18. záøí jsme oslavili 15. výroèí od zahájení 
provozu Kolpingova domu v Praze – azylového 
domu pro matky s dìtmi.
Dopoledne probìhl semináø vìnovaný systému 
péèe a programu Kolpingova domu, kterého se 
zúèastnilo více než tøicet kolegyò a kolegù ze 
spolupracujících organizací. Odpoledne byl 
Kolpingùv dùm otevøen pro všechny pøátele, 
dobrovolníky, èleny Kolpingovy rodiny Praha 8 i 
pro bývalé klientky s dìtmi. Hrála nám romská 
kapela, mìli jsme spoustu dobrého jídla a pro dìti 
pøipravily studentky, které jsou u nás na praxi, 
nejrùznìjší soutìže. Oslava byla zakonèena 
bohoslužbou v kostele sv. Petra a Pavla ve 
Starých Bohnicích. Dìkujeme všem, kteøí nám 
pomohli s pøípravou pohoštìní, Lata Brandis 
Ladies clubu za vydatný finanèní pøíspìvek, 
Mìstské èásti Praha 8 za zapùjèené prostory pro

semináø a také dvìma dobrovolníkùm z Èeské 
spoøitelny za pomoc pøi dopoledním úklidu a 
pøípravì posezení.

Za pracovníky Kolpingova domu
Jana Zemanová

15 let Kolpingova domu v Praze 8

Více najdete na  http://www.volny.cz/dcbl/
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Akce, na kterých byste nemìli chybìt

Zájemci se mohou hlásit (informovat) prostøednictvím e-mailu na adresu kolping@kolping.cz 
nebo telefonicky v sekretariátu KD ÈR (Michael Kubík) - 566 585 010

Skype: michael.kolping.cz

Setkání zástupcù Kolpingových rodin
Rekreaèní zaøízení Vyhlídka – Èeškovice u Blanska
6.- 7. 11. 2009 
Podzimní setkání bývá pøíležitostí k tomu poznat nové 
pøátele pùsobící v Kolpingových rodinách, naèerpat 
nové impulzy a nápady, nebo se podìlit o zkušenosti z 
práce ve své Kolpingovì rodinì. 

Vzpomínka na našeho zakladatele blahoslaveného 
Adolpha Kolpinga
4.12.2009
V tento den si pøipomínáme úmrtí bl. Adolpha 
Kolpinga, který se narodil 8.12.1813 v Kerpenu a 
zemøel 4.12.1865 v Kolínì nad Rýnem. Je vhodné 
vzpomenout jeho památku pøi spoleèných modlitbách, 
nebo mších svatých. 

Živý Betlém 2009
Žïár nad Sázavou, 15.12.2009
Tradièní vánoèní akce poøádaná Kolpingovou rodinou 
Žïár nad Sázavou, Biskupským gymnáziem a Støední 
školou gastronomickou, která se bude konat v úterý 
15.12. od 16.00 hodin na žïárském  námìstí Republiky. 
K vidìní budou kromì nadšených hereckých výkonù 
pøevážnì dìtských hercù také napøíklad živá zvíøátka, 
která k našemu živému Betlému již neodmyslitelnì 
patøí. Všichni malí i velcí diváci jsou srdeènì zváni.

Spoleèenský ples Kolpingova díla ÈR, 
Biskupského gymnázia a SŠG Adolpha Kolpinga
Žïár nad Sázavou, 15.1.2010

V pátek 15. ledna 2010 se ve žïárském kulturním domì 
uskuteèní spoleèenský ples, který je souèasnì 
stužkovacím plesem maturantù obou škol. Na tuto 
tradièní ošatku skvìlé show, výborné muziky a 
vybraných kulináøských specialit z dílny SŠG Vás 
všechny srdeènì zveme


