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Velikonoční slovo Dominika Duky 

Milí čtenáři, 

 

občas se setkávám s mylnou domněnkou, 

že hlavním svátkem křesťanů jsou Váno-

ce a nikoli Velikonoce, které zanedlouho 

oslavíme. Je to sice doklad jisté neznalos-

ti, ale také toho, že Vánoce jsou pro 

dnešního sekulárního člověka srozumitel-

nější. Zatímco Vánoce se týkají radostné 

události narození dítěte, nového života, 

Velikonoce přicházejí s příběhem o zra-

dě, zbabělosti, krutém mučení a popravě. 

 

Vánoce a Velikonoce tvoří jeden příběh, 

příběh Ježíše Krista, který přišel, aby nás 

osvobodil od našich hříchů a svazující 

minulosti. Velikonoce, které jsou slav-

ností vzkříšení Krista, jsou jádrem křes-

ťanské víry, spolehnutím se na Boha, 

který nový život dává svým vzkříšením. 

Temná a bolestná stránka Velikonoc je 

pečetí jejich hloubky. Vím, že vejce je 

symbolem nového života a že velikonoč-

ní koledování a oslava jara dělá dětem 

radost, ale bylo by nepochopením Boží-

ho tajemství a tím i lidského života vů-

bec, kdybychom zůstávali pouze u toho. 

 

Také židovské Velikonoce, tedy pesach, 

jsou, podobně jako ty naše, svátky spoje-

né s osvobozením, neboť připomínají 

vysvobození Izraele z egyptského otroc-

tví. Cesta izraelského národa k otevřené-

mu vztahu k Bohu a druhým lidem trvala 

čtyřicet let. Nejdůležitější zastávkou na 

této cestě byla hora Sinaj, kde Mojžíš 

předává svému národu zákon smlouvy,  

 

tóru a dvě desky s desaterem přikázání.   

Tato smlouva byla potvrzena krví oběto-

vaných zvířat. Pesachový beránek je chá-

pán jako předobraz ukřižovaného Krista 

a vysvobození Izraele z Egypta jako pře-

dobraz vysvobození z moci hříchu způso-

beného pádem prvních lidí. 

Kristus při poslední večeři pronáší mod-

litbu nad nekvašenými chleby a kalichem 

vína, jak to dělali Izraelci, ale navíc sám 

sebe ztotožňuje s tímto chlebem a vínem 

a říká: Toto je mé tělo, které se za vás 

vydává a toto je kalich mé krve, která se 

prolévá za vás a za všechny na odpuštění 

hříchů.  

 

Pokračování na straně 3 
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Po-

Mohli jsme nyní opět procházet Izraelem 

a Palestinou při naší pouti ve Svaté Zemi 

s otcem biskupem Janem Vokálem i Jiřím 

Chválkem a společně děkovat za velké 

dary při Národní pouti ve Svaté zemi na 

závěr Roku víry 2013. Jako dárek jsme 

v Galileji i Judsku předávali překrásnou 

obrazovou knihu, kterou vydal Kolping 

jako památku na tuto mimořádnou udá-

lost. Kolping při realizaci národní pouti 

sehrál víc jak významnou úlohu. 

První velikonoce se odehrály přibližně ve 

13. století před Kristem při osvobození 

vyvoleného národa z egyptského otroc-

tví: každý dům označený krví beránka byl 

uchráněn od hrozící rány smrti v celém 

Egyptě a Izraelité pod vedením Mojžíše a 

Árona vyšli z otroctví. 

Druhé velikonoce - Velká noc - se pak 

odehrává na Golgotě, kdy Ježíš nás svou 

smrtí na kříži a slavným zmrtvýchvstáním 

vysvobodí z otroctví hříchu a smrti do 

svobody a slávy Božích dětí. 

A naše letošní velikonoce, připadající na 

začátek dubna jsou velkou součástí 1. 

národního eucharistického kongresu, 

který probíhá tento rok v našich farnos-

tech a diecézích a bude vrcholit v říjnu 

v Brně. 

Uzavíráme a obnovujeme novou a věč-

nou smlouvu s Bohem - náš národ, naše 

církev a skrze nás také celá společnost. 

A opět jako hlavní „spoluhráč“ celého 

tohoto velkého díla je náš Kolping. Libor 

Havlík pověřuje ing. Jiřího Cočeva a 

mnoho dalších, aby mohli být hlavními 

realizátory všeho potřebného, tak jako 

ve Svaté zemi při národní pouti. 

A tak vás, všechny členy naší Kolpingovy 

rodiny, s blízkými ze Světového apoštolá-

Velká noc v roce 1230 před Kristem, v roce 

33 na Golgotě a v roce 2015 v ČR 

tu Fatimy prosím o velkou podporu, 

modlitbu i součinnost. 

Velikonoční oběť Krista – Jeho vykupitel-

ské dílo je nám odkázáno v tajemství 

Eucharistie a předává se nám v tomto 

roce zvlášť jako velká výzva. Pojďme 

tedy spolu a spojme se na této cestě. 

Všem vám, drazí, požehnané velikonoce 

2015 v roce Národního eucharistického 

kongresu ČR 

 

P. Mgr. Pavel Dokládal  

za Kolpingovo dílo ČR i vedení Přípravné 

skupiny ČBK pro NEK 2015  

Foto nahoře: na Kalvárii 

Dole: olivovníky z doby Kristovy v Get-

semanské zahradě. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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KR Klokoty 

Velikonoční dílna 

Naše „nejnovější“ 

Kolpingova rodina z 

Klokot u Tábora 

nezahálela o Váno-

cích a nebude zahálet 

ani o Velikonocích. 

Uspořádala tuto po-

vedenou akci, která 

může být inspirací 

také nám ostatním. 

KOLPINGOVA RODINA KLOKOTY
VIKARIÁTNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO TÁBOR 

A ŘKF TÁBOR - KLOKOTY
srdečně zvou na 

Velikonoční dílnu
na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015

• dílna se bude konat v poutním domě Emauzy od 9 do 12 hodin

• společně budeme tvořit: dekorace na velikonoční stůl, ozdoby na okna, 

kraslice a pomlázky

přineste si: vyfouklá vajíčka, krabičku na výrobky

Po skončení dílny bude uspořádán malý trh výrobků - nabízet je budeme i po mši
svaté na Boží hod velikonoční v Klokotech. Výtěžek akce bude použit na
oblátské učňovské středisko v Kongu.

Kontakt:    J.Pecherová 723 331 951                                                M. Šittová 776 707 268

To je smlouva nová a věčná. Na Veliký 

pátek je Kristus zbičován a přibit na 

kříž. I tato nová smlouva je stvrzena 

krví. 

Podobně je pronásledováním, vyhnan-

stvím či smrtí dosvědčována věrohod-

nost zprávy, že po úplném ztroskotání 

Ježíše Krista, byl jeho hrob nalezen 

prázdný, že Kristus vstal z mrtvých. On 

je cesta, pravda i život. Vírou uchováva-

né Ježíšovo učení se stalo základem no-

vé civilizace, kterou můžeme nazvat 

křesťanskou či západní. Je to civilizace, 

která nestaví na smrti, ale na životě. 

Neříká nic menšího, než že láska je sil-

nější než smrt. Ježíš Kristus říká: Já jsem 

vzkříšení a život. 

Chtěl bych všem popřát onu radostnou 

a opravdovou naději života. 

 

Kardinál Dominik Duka OP 

Velikonoční sloupek Dominika Duky (pokračování) 
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Setkání Kolpingových rodin,  

Vyhlídka 20. - 21.2.2015 

V pátek a v sobotu se na Vyhlídce se-

tkali zástupci Kolpingových rodin u 

příležitosti pravidelného pracovního 

zasedání. 

Akce se uskutečnila za hojné účasti 

členů Kolpingových rodin v našem 

rekreačním zařízení Vyhlídka v Češko-

vicích. V pátek jsme se věnovali osobě 

mučedníka P. Josefa Toufara. Velmi 

fundovaně a zajímavě na toto téma 

hovořil ředitel Muzea Vysočiny Havlíč-

kův Brod pan Jiří Jedlička. Někteří 

účastníci se dokonce po skončení se-

tkání vypravili podívat osobně do Čí-

hoště. 

Sobotní pracovní část programu byla 

potom věnována sebereflexi našeho 

působení v Kolpingových rodinách, 

uvědomění si vlastních silných a sla-

bých stránek, našich možností a vizí do 

budoucna. 

 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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KR Praha 8 

Návštěva v Číhošti 

Po příjemném setkání Kolpingových rodin v Češkovi-

cích se malá skupinka z KR Praha 8 rozhodla využít 

příležitosti a při cestě domů navštívila Číhošť, kde o 

stejném víkendu probíhala vzpomínka na P. Josefa 

Toufara, od jehož mučednické smrti uplynulo 65 let. 

Všichni jsme byli v Číhošti poprvé a nutno říci, že 

místo je to skutečně zvláštní, i když si člověk vlastně 

neuvědomuje čím. My jsme navíc byli odměněni tím, 

že hned po našem příjezdu začalo v kostelíčku Nane-

bevzetí Panny Marie hudební pásmo propojené s čet-

bou dopisů a kázání P. Josefa Toufara. Organizátorům 

se podařilo prezentovat dojemné a zároveň poučné 

myšlenky kněze, který nepochybně předběhl dobu 

nejen myšlenkami, ale i činy. O hudební a pěvecký 

doprovod se postarala mládež z celé republiky a úko-

lu se zhostila víc než důstojně. Na místní faře je v sou-

časné době putovní výstava, na které jsou v někdejším 

Toufarově bytě vystaveny jeho věci, které se organi-

zátorům podařilo vypátrat. Obohaceni zvlášť duchov-

ně jsme se vydali na cestu domů a uvědomili si znovu, 

že pro Boží záměr není žádné místo malé. Při pobytu 

jsme navíc zjistili, že v Číhošti je střed naší země, kte-

rý jsme vzhledem k pozdní době nemohli již navštívit. 

Přejeme tedy Číhošti i P. Toufarovi nejen splnění přá-

ní být pohřben v Číhošti, ale nám všem jeho brzké 

blahořečení. 

 

Blanka Mühlhoferová, KR Praha 8 

(foto: Vlaďka Mimrová) 
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Mše v Číhošti za P. Josefa Toufara 

V Číhošti si 22. února věřící připomenu-

li na společné mši s kardinálem Domini-

kem Dukou 65. výročí smrti tamního 

faráře Josefa Toufara. Několik stovek 

lidí se sešlo v Číhošti, aby společně 

vzpomněli na násilnou smrt místního 

kněze. Číhošťský farář Toufar zemřel 

25. února 1950 po krutém mučení vy-

šetřovateli komunistické Státní bezpeč-

nosti, kteří ho chtěli přinutit k doznání, 

že v kostele zinscenoval zázračný po-

hyb kříže na oltáři. V souvislosti s ne-

dávnou exhumací farářova těla z hro-

madného hrobu v pražských Ďáblicích 

se nyní objevily iniciativy, požadující 

Toufarovo blahořečení. 

Proces blahořečení je složitý a má několik 

fází. Církev je nyní v první, takzvané příprav-

né. „Mnohé věci byly udělány opravdu spon-

tánně, dobrovolníky, takže se domnívám, že 

určitě se dočkám toho, že sem budeme jezdit 

k blahoslavenému Josefu Toufarovi," uvedl 

před bohoslužbou kardinál Duka k otázce 

blahoslavení faráře Toufara. Doplnil, že číhoš-

ťský farář je jakousi mučednickou ikonou 

násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech 

20. století. „Tak, jako máme pro léta okupace 

v roce 68 a pak následující Jana Palacha, tak 

máme také i pátera Toufara," řekl. 

 

Převzato z webu: www.dominikduka.cz 

Fotografie: www.clovekavira.cz 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Řeč u hrobu P. Josefa Toufara 

V sobotu 25. února 2012 v den umučení číhošťského 

faráře Josefa Toufara navštívil kardinál Dominik Duka 

OP jeho hrob na Ďáblickém hřbitově. Spolu se zástup-

ci Konfederace politických vězňů položil pražský arci-

biskup u hrobu mučedníka komunismu věnec a pronesl 

modlitbu. 

Farář Josef Toufar, náš bratr v kněžské službě, nemohl 

pochopit, co chtějí zběsilí chlapi, kteří mu svítí ostrým 

světlem do očí a bezdůvodně ho mlátí. Neudělal ani 

nechtěl udělat nic zlého. Žil v míru se svými farníky i s 

nevěřícími sousedy. Kladl si otázku, co se to děje? 

Hroutí se svět? Svázaný nemohl bojovat o život, ale 

musel bojovat o víru v Boží milosrdenství – ve spásu. 

My dnes nemůžeme pochopit jiné věci. Co vedlo vy-

šetřovatele k ubití člověka? Komu a čemu tak bezvý-

hradně věřili? Jak to, že nepoznali nesmyslnost obvině-

ní a věřili v nastrojený zázrak s křížkem? Co se to dělo 

s jejich rozumem? Co to bylo za lidi! 

Bylo to cosi obludného. Nečiní nám potíže pochopit, 

že se smrtelně báli všichni, ke komu se to jen přiblížilo. 

Neodsoudíme slabost těch, kdo věděli, že to je všech-

no lež, ale báli se hlesnout. Byli takoví i mezi komunis-

tickými aktéry této tragédie. 

Ale, co bylo to obludné zlo? Byla to světovládná pýcha 

lidí, kteří přijali vskutku ďábelskou nabídku, příslib 

moci a dějinného významu. Budete jako Bůh, budete 

mít všechno, budete určovat, co je správné, budete 

ovládat, poroučet, vládnout. Co jim nejvíce stálo v 

cestě? Bůh, který se obětuje pro druhé a slibuje slito-

vání a milosrdenství. To je opium pro lid, který teď 

sám, probuzen k nesmiřitelné nenávisti, pod naším 

vedením zjedná rychle ráj na zemi. Sami se napili závisti 

a zloby a drogu nenávisti podali lidu. Tak to bylo. 

Bratře Josefe, stojíme u Tvého hrobu a děkujeme ti. 

Ubili Tě k smrti a stal ses mučedníkem. Stojíš jako 

svědek a Tvé svědectví je tak pravé, že je i prorockým 

varováním: „Chtivost a závist, droga moci, která rozlo-

ží zdravý rozum, je stále levně dostupná. Varujte se jí a 

varujte před ní ostatní.“ 

Bratře Josefe, jsme přesvědčeni, že Bůh, kterému jsi 

nabídl svůj život, Tě postavil do místa občerstvení a 

míru. Věříme, že Tvé rány jsou zhojeny a stojíš blízko 

Krista, se kterým jiní lidé jednali stejně jako s Tebou 

členové strany. Přimluv se za nás, neboť se modlíme 

tak, jako ses modlil Ty k jedinému a pravému Bohu 

Otci, milosrdnému člověku Kristu, Jeho Synu, i Svaté-

mu Duchu: Otče náš ……. 

 

Kardinál Dominik Duka  
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Spektrum slavnostně otevřelo nové 

prostory 

Ve čtvrtek 22. ledna byla na Žižkově 

ulici ve Žďáře nad Sázavou slavnostně 

otevřena nově zrekonstruovaná bu-

dova Spektra. V této budově sídlí tři 

služby, které svojí činností pokrývají 

téměř celou oblast problematiky drog 

a závislostí. 

Pod jednou střechou tu nově funguje 

pracoviště Centra primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže, 

Kontaktní a poradenské centrum pro 

uživatele drog a také Adiktologická 

ambulance. Ta se zabývá ambulantní 

léčbou různých forem závislostí a po-

máhá i blízkým osobám závislých. 

 

Václav Dobrovolný 
 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Letos jsme s počty táborů zůstali na stej-

ném počtu jako loni, kdy byl náhlý vzrůst. 

Děti nejen ze Znojemska a Teplicka se 

setkali na různých krásných místech naší 

země.  

„Pro velký počet turnusů bylo potřeba i 

hodně vedoucích a pomocníků. Spolu s 

programovými vedoucími jsme měli vel-

kou radost i z nových oddílových vedou-

cích, kteří se velmi pěkně věnovali dětem 

a uměli je zaujmout i povzbudit 

k dobrému“, říká hlavní organizátorka 

šesti turnusů, Mgr. Markéta Matlochová. 

Na naše tábory bereme i velmi malé děti, 

které se ještě sami o sebe nedokáží posta-

rat, a tak také prosíme o pomoc chůvy – 

šikovné starší slečny, které se o ty nej-

menší pěkně starají.  

Pokračovali jsme v započaté spolupráci 

s charitou Teplice, konkrétně s domem 

Agape, kde žijí přechodně ubytovaní různí 

lidé ve finanční či bytové nouzi. Na přání 

tamějšího pana ředitele jsme uspořádali 

další tábor pro děti obyvatel tohoto zaří-

zení. Zvláště pro ně, ale i pro jiné rodiče 

bylo velmi náročné zajistit zaplacení nákla-

 

 

Nejen Žďár, ale i další místa naší re-

publiky zasáhly v úterý 31.3. sněhové 

přeháňky. V takových podmínkách 

jsme nebyli schopni představení ode-

hrát, aby byla zajištěna bezpečnost pro 

herce, ale také diváky. Již v pondělí 

večer se začaly objevovat poruchy 

světel a ozvučení na kopci, kdy začala 

vypadávat ochrana elektrické energie. 

Prostředí pro techniku bylo velmi ne-

stabilní a na některé části, i přes veš-

kerou snahu působilo deštivé počasí 

už od soboty, kdy jsme celý areál na 

pašijovou hru připravili. Bylo to těžké 

rozhodování, ale musíme s pokorou 

přijmout i nepříjemné situace! 

Pašijová hra byla pro nepřízeň počasí 

zrušena 

Pašijová hra se v této podobě hraje ve 

Žďáře nad Sázavou od roku 1998 a 

letos to bylo počtvrté, kdy muselo být 

představení pro nepřízeň počasí zru-

šeno. Společně tedy budeme všichni 

doufat, že za rok 22. března 2016 se 

již představení uskuteční. 

 

Za organizátory Ladislav Bárta 

Fotografie ze zkoušek, stavby kulis a 

zasněžené scény v úterý 31.3., kdy se 

Pašije měly hrát.  

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




Nadcházející akce 
 

 

 

„Po stopách Adolpha Kolpinga“ - zájezd členů KD ČR 

 do Kolína nad Rýnem 
(1. - 3.5.2015, Kolín nad Rýnem) 

Tematicky zaměřený zájezd do míst, kde se blahoslavený Adolph Kolping narodil (Kerpen), 

žil a působil. Navštívíme nejen muzeum v jeho rodném domě v Kerpenu, ale také Minorit-

ský kostel v Kolíně, kde je pochován a další místa spojená s jeho dílem.  

 

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR 
(23.5.2015, Věžnice) 

Slavnostní den pro všechny členy a příznivce Kolpingova díla ČR začne v 10:30 hod. poutní 

mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem a pokračovat bude shro-

mážděním členů KDČR. 

 

Rozhodni se sám 2015 
(21.8.2015, Žďár nad Sázavou, Farská humna) 

Tradiční preventivní akce pro děti a mládež se bude opět konat v areálu Farských humen ve 

Žďáře nad Sázavou . 

 

 

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 

Getsemanská zahrada (Národní pouť do Svaté země 2013) 

Radostné a požehnané svátky 
velikonoční vám všem přeje 

Kolpingovo dílo ČR 

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

