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Vybrali jsme pro vás:

4/  Kája a Staré páky 
Téměř šedesátka chlapů, bosé 

karmelitky a Kája Herbst. Vítejte 
na netradiční brigádě! 

6/  Salesiánští spolupracovníci mají 
nového koordinátora

Rozhovor s Honzou Macounem 
je nejen pravdivou výpovědí 
„ostříleného“ salesiánského 

spolupracovníka, ale i otce, manžela 
a profesionálního meteorologa.   

14/ Čtvrtstoletí přítomnosti salesiánů 
v Bulharsku se blíží 

Příští rok oslaví misionáři v Bulharsku 
25 let. V krátkém rozhovoru se 

představí P. Petr Němec a také nový 
projekt „Adopce misionáře“.

Obsah

str. 4

str. 14

V
str. 6

   
Fo

to
 n

a
 o

b
á

lc
e:

 S
ta

n
is

la
v 

P
o

sp
íš

il
 Č

a
V

Editorial
Milí čtenáři!

archivu Salesiánského magazínu jsme našli 
krásný dopis jedné mladé čtenářky. Barunka 
z  Polešovic, které bylo před lety třináct let, 
napsala krásnou básničku o  Donu Boskovi, 

kterou vám předáváme jako vánoční pozdrav a povzbu-
zení do Nového roku. Barunku za celou redakci zdraví-
me a vyprošujeme jí i vám, čtenářům, hodně požehnání!

Don Bosco si také hned
dobře neved,

stálo ho to mnoho práce, námahy a úsilí,
ale stála při něm Matka Boží.

Ta Matka Maria,
jež každého z nás ráda má.

Požehnání mu u Syna svého vyprosila,
ve snu se mu zjevila.

„Dám ti učitelku!“, zněl hlas neznámého Pána,
Don Bosko nevěděl, že to bude nejsvětější Panna,

ta Panna neposkvrněná,
Královna všemocná.

Opuštěnou mládež vedl k Bohu,
nebál se zlého ani trochu,

stálo mu to však za tu námahu, úsilí,
teď se raduje v nebi.

                                               Barunka Polešovská
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dvent je časem obnove-
né naděje. Jedno z úskalí 
života je ztráta nebo osla-
bení naděje, neschop-

nost snít o zaslíbené budoucnosti 
při uskutečňování poslání mezi 
mladými. Může nás ovládnout 
podobný stav jako Gedeona. 
Nepochybně věřil všemu, co se 
stalo jeho lidu v minulosti, ale to 
mu nedávalo odvahu pro budouc-
nost. „Kde jsou všechny podobné 
činy, o nichž nám vypravovali naši 
otcové? (…) Ale teď nás Hospodin 
zavrhl a vydal do rukou Midjánců.“ 
(Sdc 6, 12–13) 

Oslabená ctnost naděje vede 
k touze zajistit si pro sebe bla-
hobytný zbytek pozemského 
života, například pohodlný důchod 
a stáří. Užít si, co se jenom užít 
dá. Někteří kvůli tomu opustili své 
ideály či poslání z mládí. Ale copak 
můžeme náš život měřit mírou 
sebe sama a mírou časnosti? 

Copak nepočítáme s odměnou, 
kterou nám připravil Pán? Jeden 
z diamantů pláště ze snu Dona 
Boska měl název ODMĚNA: Pod 
jeho paprsky bylo napsáno: Těšíš-
-li se na velikost odměn, nenech 
se odstrašit množstvím námah! 
– Kdo se mnou trpí, bude se se 
mnou radovat. – Chvilkové je, co 
trpíme na zemi, ale je věčné, co 
bude těšit mé přátele v nebi. 

Don Bosco měl mimořádnou 
schopnost naděje. To pro něj 
neznamenalo pasivně čekat, až 
se věci stanou, ale dát se do díla, 
aby se věci opravdu staly. Vidíme 
u něho neobyčejnou schopnost 
proměňovat obtíže a překážky 
ve výzvy a motivace pro další 
cestu. Salesián, jako autentický 
syn Dona Boska se „nedá odradit 
nesnázemi…“, je mu cizí naříkat 
na svou dobu (Stanovy 17). Jako 
apoštol „zvěstuje mládeži nové 
nebe a novou zemi“. Zároveň 

v lidech probouzí aktivitu a radost 
plynoucí z naděje. (Stanovy 63)

Blahoslavenství naděje je 
vlastní především Panně Marii. 
Ona jako Abrahám věřila a měla 
naději tam, kde už naděje nebylo. 
(Ř 4,18) Naučila se čekat a doufat 
s trpělivostí. 

                      •

Madono, Matko těžkých časů, 
vyprošuj nám u svého Syna, aby 
se nad námi smiloval a našel nás 
na cestě našich útěků a netrpěli-
vostí, jako to učinil s emauzskými 
učedníky. Vyprošuj nám, aby jeho 
slovo znovu zapálilo naše srdce.  
(Lk 24,32) 

Amen. 
P. Petr Vaculík
provinciál SDB
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UDÁLOSTI

        

 KÁJA ZAVELEL 
   a přijely Páky s motorovkami

Na podzim tohoto roku začalo velké stěhování hrad-
čanských sester bosých karmelitek. Svou nezaměnitel-
nou roli při tom sehrály salesiánské Staré páky.  

aše komunita bosých kar-
melitek v Praze se stěhuje 
z Hradčan do bývalého 
zemědělského dvora 

v Drastech na Praze-Východ. Proto-
že se jedná o krásný, ale hodně za-
nedbaný pozemek, a protože naše 
fi nanční možnosti jsou omezené, 
rozhodly jsme se hodně věcí dělat 
svépomocí. Od poloviny dubna 
letošního roku jsme proto začaly 
jezdit každou sobotu do Drast 
na brigády. Bylo třeba zlikvidovat 
a odvézt mnoho skládek a vyčistit 
celý dvůr a okolní přírodu. Přidávali 
se k nám při tom i mnozí brigádníci 
z řad našich známých. 

SESTRY KOUPILY 
KRÁSNÝ POZEMEK

V létě nás byl na brigádě 
v Drastech navštívit pan biskup 
Kája Herbst a díky jeho soucitnému 
a nezištnému srdci vznikl nápad 
uspořádat na podzim brigádu 
Starých pák. Organizačně si ji 

vzal na starosti Václav Svoboda, 
který nám pomáhá již od 90. let 
a zároveň patří ke Starým pákám. 
Naše překvapení bylo velké, když 
po prvním konstatování „přijede tak 
dvacet třicet chlapů“ hlásil upro-
střed týdne: „počet stále narůstá, 
hlásí se i z Moravy, možná jich při-
jede čtyřicet“. Nakonec to dopadlo 
tak, že v sobotu ráno 13. října musel 

prohlásit: „Sestry, koupily jste malý 
pozemek“:-), protože se na dvůr 
nemohlo vejít množství aut. Chlapů 
se nakonec sešlo kolem šedesáti, 
všechny věkové kategorie, i synové 
s otci. Měly jsme krásné počasí 
a celý den v areálu panovala úžas-
ná atmosféra. Došlo i na smích, 
když jedna ze Starých pák po pro-
cházce po pozemku prohlásil, že 
bychom si měly nechat v Římě 
změnit název na řád „Odvážných 
karmelitek“ a my mu odvětily, že 
budeme bez ofi ciální změny „Řád 
drastických karmelitek“.

N

„
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Poděkování Kájovi 
i Pákám

Chtěly bychom moc poděkovat 
otci biskupovi Herbstovi za jeho 
iniciativu, Vaškovi za celou jeho 
organizaci a všem Starým pákám 
za nezištnou pomoc! Velmi si toho 
vážíme, udělali jste kus práce 
a nám to přineslo mnoho naděje 
do budoucnosti. Těšíme se na vás 
v přístím roce a věříme, že naše 
spolupráce bude nadále pokračo-
vat! Pamatujeme na vás ve svých 
modlitbách. Vaše vděčné pražské 
(za chvíli již „drastecké“) karmelitky.

Za komunitu sester 
bosých karmelitek 

sr. Milada od Spasitele světa 

Milí přátelé, 

zažili jste někdy posilovnu, kde 
ve společnosti perfektních lidí, 
fachmanů, ředitelů, lékařů, učitelů, 
řidičů, makléřů, kněží, soustružní-
ků, zedníků, studentů, techniků aj. 
za koncertu motorových pil posilujete 
zcela zdarma svoji muskulaturu? 

A teď si k tomu ještě doplňte, že 
řezané větve vám zpod řvoucí moto-
rové pily odebírá biskup Církve Svaté 
(berlu ale v ruce naštěstí nemá) 
a nebesky úžasné dobroty a nápoje 
vám přinášejí až pod nos andělé 
vznášející se v hnědých hábitech. 
Připadá vám to jako nepravděpo-
dobná pohádka? Tak to jste tedy ne-
byli na brigádě v budoucím klášteře 
sester karmelitek v Drastech.

MUDr. Cyril Mucha
Foto: sestry karmelitky (Praha)

Jednotlivé práce – z pracovního deníčku sr. Milady

• sbíječkou likvidace betonových omítek a žlabů v místnosti bývalých 
chlévů

• čištění cihel a odvoz suti

• snesení starých zemědělských strojů z prvního patra sýpky

• oprava střechy

• likvidace náletů motorovými pilami

• bránování zahrady traktorem 
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Zvolení 
koordinátorem 
chápu
jako vanutí 
Ducha

ROZHOVOR

S manželkou Pavlou

O novém životním poslání, počasí i mezilidských vztazích 
vypovídá nový koordinátor salesiánů spolupracovníků. 

Honzo, byl jste zvolen novým 
koordinátorem salesiánů spo-
lupracovníků, co vám probíhalo 
hlavou těsně po volbě?

oje zvolení do funkce 
koordinátora je pro 
mne důkazem toho, 
že Duch svatý oprav-

du vane, kam chce, a vybírá si 
lidi podle svých měřítek. Jedním 
z prvních dojmů, které mi vyta-
nuly na mysli, bylo určitě vědomí 
závazku a velkého respektu vůči 
mým předchůdcům, zejména pak 
Pavlu Kvapilovi. Vnímám tuto funk-
ci především jako službu ostatním, 
která je ale současně i velkým 
obohacením pro mě a pro mé 
blízké. K jejímu přijetí mi pomohla 
jistota, že na to nebudu v žádném 
případě sám. Spoléhám v lidské 
rovině na ostatní členy provinci-
ální rady, jejichž práce je možná 
v mnoha aspektech důležitější 
než moje. Kromě toho spoléhám 

na pomoc svého patrona a Dona 
Boska a v tomto duchu prosím 
o modlitbu.

Jaká byla vaše trajektorie ke spo-
lečenství Spolupracovníků – hod-
ně klikatá?

Moje první setkání se salesiány 
probíhala již v dětství, aniž bych 
tenkrát věděl, že kněží, které 
potkávám, jsou salesiány. Zmínil 
bych Petra Němce, se kterým 
jsem se setkal při jeho působení 
v Sobotce, kde měli moji rodiče 
chalupu. Dále Jožku Kopeckého 
st. a Janka Ihnáta. Janko mě pozval 
do nově vznikající party, která mě 
v dospívání hodně ovlivnila. Bylo 
to společenství, kde jsem našel 
kamarády, ale i prostor pro spo-
lečnou modlitbu, sdílení a hledání 
vztahu k Bohu. Díky tomuto spole-
čenství jsem se seznámil i se svojí 
manželkou. Do svatby jsme oba 
pracovali ve skautských oddílech. 

Když se nám narodil Matěj, hledali 
jsme společenství, kde bychom 
zakotvili a mohli něco dělat. Díky 
mému bratrovi a jeho manželce 
jsme se dostali do formačního 
společenství vedeného Šárkovými 
a Ovečkovými. Jako osobní formá-
tory jsme si zvolili Janu a Jendu 
Koláčných, kteří nás dovedli až 
ke slibům. Jejich formace nebyla jen 
v duchovní rovině, ale i v rovině lid-
ské a dokázali oslovit i našeho syna. 

Představil byste se krátce 
čtenářům?

Pracuji v Českém hydrometeorolo-
gickém ústavu, kde mám na sta-
rost sledování a hodnocení kvality 

M JAN MACOUN
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Zvolení 
koordinátorem 
chápu
jako vanutí 
Ducha

„

ovzduší. Po škole jsem se věnoval 
modelování přenosu znečištění 
v ovzduší, později jsem se přesu-
nul od práce s počítačem k práci 
s lidmi. Byla to pro mne poměr-
ně zásadní změna. Komunikace 
s lidmi je nepochybně mnohem 
zajímavější a pestřejší, ale také 
náročnější. Možná i díky tomu mám 
hlavně po ránu rád chvíle, kdy se 
mohu v klidu nastartovat na nový den. 

VNÍMÁM TUTO FUNKCI 
PŘEDEVŠÍM JAKO SLUŽBU 

OSTATNÍM

Spolupracovnický slib jsme 
skládali společně s manželkou 
Pavlou před dvaceti lety v Praze-
-Kobylisích. Patříme do společen-
ství Praha-Jih. Velkou zkušeností 
pro mne bylo působení v místní 
radě. Tato služba mi umožnila 
hlouběji proniknout do salesiánské 
rodiny a pochopit řadu souvislostí. 
Praze jsem byl věrný po celý život. 
Narodil jsem se na Žižkově jako 
třetí dítě. Později k nám přibyla ješ-
tě malá sestra. Dodnes se snažíme 
všichni společně setkávat, stejně 
tak i s rodinou Pavly. Toto zázemí 
je pro nás velkým přínosem. Rád 
cestuji zejména do teplých krajů, 
baví mě fotografování a četba. Bo-
hužel musím říci, že preferuji četbu 
oddychovou. Občas též rád vymě-
ním počítač za jiné nářadí, kterým 
mohu vytvořit něco, co je vidět.

Povíte nám něco o své rodině? 
A jsou spokojení, že mají teď 
z tatínka funkcionáře?

Manželka Pavla je dětská sest-
ra. Máme tři děti, nejstarší Matěj 
pracuje jako architekt-projektant, 
dcery Terezie a Barbora studu-
jí na gymnáziu. Žijeme v Praze 
a patříme do farnosti sv. Vojtě-
cha Na Balkáně (Praha-Žižkov). 
Ve srovnání s většími kostely je 
zde poměrně malé společenství, 
což nám ale umožňuje budovat 
poměrně úzké vztahy.
Nová funkce mi asi ubere čas, 

který je už nyní poměrně vzácným 
zbožím. Děti jsou naštěstí už velké, 
takže snad nebudou tatínka, někdy 
i oba rodiče, příliš postrádat. Spíše 
možná někdy naši nepřítomnost 
uvítají. Doufám, že i pro ně to bude 
dobrá zkušenost, například díky 
seznámení se s novými lidmi.

Vaše profesní působení je spjato 
s meteorologií, je to věštění 
z koule, nebo seriózní věda?

Snahy o předpověď počasí pro-
vázejí lidstvo poměrně dlouhou 
dobu. V minulosti lidé transfor-
movali své zkušenosti s obvyk-
lým průběhem počasí do řady 
pranostik a lidových moudrostí. 
Část z nich se udržela v povědo-
mí lidí dodnes (Medardova kápě, 

čtyřicet dní kape), další již z po-
vědomí vypadly (Před Servácem 
není léta, po Serváci s mrazy veta). 
První záznamy o počasí, které se 
vztahovaly zejména k neobvyklým 
meteorologickým jevům, nalé-
záme již v různých středověkých 
kronikách. Časem se pozorování 
stávala systematičtější a profe-
sionalizovala se. Dnes jsou pro 
předpověď počasí využívána data 
z měřicích sítí po celém světě, 
satelitních pozorování a z mnoha 
dalších zdrojů. Na pomoc při-
cházejí i matematické modely 
a statistické nástroje. Zkrátka 
meteorologie je dnes skutečná 
věda, která  pracuje s prostředím, 
jež není úplně popsatelné. 

Jaké je vaše místní spolupracov-
nické společenství, máte nějaký 
společný apoštolát?

Jak jsem již zmínil, patříme do spo-
lečenství Praha-Jih. Jedná se tedy 
o společenství spolupracovníků 
z jižního okraje Prahy – velká část 
společenství v této části města 
skutečně žije. Společenství ale 
pokrývá oblast od Mladé Boleslavi 
na severu až po Kamenici na jihu, 
proto patříme spíše k větším 
společenstvím. Přináší to některá 
negativa, která doprovázejí větší 
skupiny lidí. Mně osobně oboha-
cuje širší spektrum názorů, ale pro 
vytvoření bližších rodinných vztahů 
se na část setkání potkáváme 
i v menších skupinách. Společen-
stvím, která pracují na některém 
díle společně, trochu závidím. Nám 
se společný apoštolát nalézt nepo-
dařilo. Část společenství se věnuje 
přípravě snoubenců na manžel-
ství, další páry, mezi které patříme 
i my, pracují ve farnostech nebo se 
věnují jiným aktivitám.

Máte nějaké plány a vize, kam 
posouvat salesiánské spolupra-
covníky dál? 

Pro mne osobně je velmi důležitou 
hodnotou spolupráce, v salesi-
ánské rovině pak rodinný duch. 
Byl bych rád, kdyby prostupo-
valy veškerou činností a životy 
spolupracovníků. Chci navázat 
na strategii vytýčenou předchozí 
radou, která je zaměřena na úsilí 
o obnovu našeho povolání k životu 
v salesiánské rodině tak, abychom 
uměli vyjít ven a nezabývali se pří-
liš sami sebou, ale současně aby 
se prohluboval náš duchovní život 
a spolupráce s celou salesiánskou 
rodinou. V tomto smyslu vnímám 
jako velmi důležitou počáteční 
přípravu na vstup do sdružení, při 
které se formují názory a modely 
chování nových spolupracovníků. 

Milena Alday Delgado
Foto: Anežka Hesová

S Pavlem Kvapilem (vlevo)
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Proces tvorby nových stránek salesiánského webu 
www.sdb.cz je u konce. Kdo všechno se na něm po-
dílel a jak dlouho jeho projektování trvalo? Jaká je 
hlavní idea nového webového portálu? Z rozhovoru 
s hlavními protagonisty jsme vybrali to nejdůležitější. 

ANEŽKA HESOVÁ: Ten web 
je vlastně příběh. Vtáhne vás 
do vyprávění o tom, kdo jsou 
salesiáni, o co jim jde a jak na tom 
pracují. Nejde už jen o to, najít 
informace, ale můžete tu jakoby 
nasát sympatickou salesiánskou 
atmosféru, nutí vás objevovat dál. 
Jako v realitě, když potkáte fajn 
člověka a máte chuť se s ním víc 
a víc poznávat.

LIBOR VŠETULA: Tvůrčí tým se 
skládal ze tří členů z řad salesiánů 
a dvou webdesignérů. Zapojeno 
bylo samozřejmě daleko více lidí 
– dílčími úkoly v podobě textů, 
fotografií či videí. Od úplného 
začátku procesu až po spuštění to 
trvalo asi 8 měsíců. Nejvíc práce 
dalo promýšlení struktury a vytvá-
ření nového pojetí.

A pro koho vlastně web je, koho 
by měl hlavně oslovit?

A: Cílová skupina je dost 
široká. Chceme být otevření 
a srozumitelní i pro lidi, kteří salesi-
ány moc neznají, třeba jen někde 
narazili na něco salesiánského 
a chtějí si vygooglit víc. Ale při 
tvorbě webu jsme si uvědomili, že 
ty stránky jsou ohromně motivační 
i pro nás, pro salesiánskou rodinu. 
Brouzdáme po novém webu 
a žasneme, kolik krásných věcí 
jako salesiáni děláme a jaké je to 
požehnání. 

BYL TO DLOUHÝ PROCES 
HLEDÁNÍ, FORMULOVÁNÍ 

A UJASŇOVÁNÍ

L: Vytvářeli jsme web, který 
odpovídá dnešním trendům. 
Chceme, aby byl atraktivní pro 
nově příchozí a pro sympatizanty 
s dílem dona Boska u nás. Aby 
se zajímavou formou dozvídali 

nejdůležitější informace o salesiá-
nech a aby je brouzdání na webu 
bavilo. Co je však neméně důležité 
a to jsem při prvním procházení 
webu zažil sám na sobě, že je 
nový web pro členy salesiánské 
rodiny vlastně formační. Mohou 
si uvědomit mnoho, už trochu 
zapomenutých, zásad a principů 
našeho života a také se povzbudit 
tím, co v naší provincii pro mladé 
všechno děláme. 

Měli jste při vytváření nových 
stránek nějaké náhlé osvícení, 
okamžitý nápad?

A: Nic takového. Spíš to byl 
dlouhý proces hledání, formulová-
ní a ujasňování si toho, co chceme 
o salesiánech říct. Pomáhalo s tím 
mnoho lidí ze salesiánského pro-
středí. Některé věci se možná díky 
tvorbě webu podařilo pojmenovat.

L: Měli! Byly to však spíše 
kamínky do celkové mozaiky. 
Třeba slogany, které nás spontán-
ně napadaly. Vzpomínám si, jak 
jsme přemýšleli nad tím, co dát 
do sekce „Kdo jsme“ a „Co dělá-
me“ a postupně jsme si uvědomili, 

Nové webovky vyprávějí 
salesiánský příběh

MÉDIA
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že nemusíme vymýšlet hluboká 
moudra a krásné věty. Že zkrátka 
odpovědi na tyto dvě otázky jsou 
vlastně jednoduché a přesto se 
za nimi skrývá celý náš život. Jsme 
totiž salesiáni a jsme s mladými.

Nové stránky staví hodně na gra-
fice a kvalitních fotografiích 
– máte jeden zdroj fotek, nebo 
spolupracujete s různými autory 
a databázemi?

L: Autorů fotek je spousta. Jed-
nak jsou na stránkách fotografie 
z jednotlivých středisek a komunit, 
jednak jsme vycházeli z archivu 
naší provincie, ale také jsme využili 
skvělé spolupráce s fotografy ze 
sdružení Člověk a víra, na které 
je mimochodem založena nová 
podoba Salesiánského magazínu.

Přijde běžný uživatel salesiánské-
ho webu o nějaké informace nebo 
odkazy třeba na jiné stránky nebo 
weby, které byly na starém webu 
a na novém už nejsou?

A: Přijde, řekla bych, o takovou 
tu „šuplíkovou strukturu“. O striktní 
logické řazení informací do ka-
tegorií a podkategorií v menu, 
na které jsme byli zvyklí ze starého 
webu. Nový web není pořadač, je 
to spíš jakási animovaná vývěska. 
Ale žádné důležité informace snad 
nechybí.

L: Nový web je postaven 
na úplně novém pojetí. Vypráví 
vlastně příběh o nás, o donu Bo-
skovi i o celé salesiánské rodině.
Není to jednoduše oblečení sta-
rých informací do nového kabátu. 
S tím souvisí i to, že tam uživatel 
nenajde staré články a fotografie, 

zásadně jsme také přebrali tzv. 
dokumenty SDB, kde se za ta léta 
nahromadila spousta různého 
haraburdí. Na druhou stranu tam 
objevíte spoustu nové inspirace 
a možná i nových pohledů na nás 
samotné.

Je nový web přívětivější k dár-
cům a k příznivcům salesiánské-
ho díla než dřív?

A: Snad je dost srozumitelný 
a důvěryhodný, aby se dárci nebáli 
salesiánské dílo podpořit a našli 
k tomu snadný návod. Většinou 
se bavíme o finanční podpoře, 
ale těch způsobů je víc a web to 
myslím dobře představuje. Nej-
důležitější je věřit, že salesiáni fakt 
dělají dobrou a smysluplnou práci. 
Když tohle vidíš, máš chuť se nějak 
zapojit. A tohle prostě na tom 
webu vidíš.

Jaké má web nevýhody?

A: Pro někoho bude nejspíš 
málo přehledný. Člověk třeba 
hned nenajde, co hledá, než 
pochopí ty nové cestičky. Jazyk 
a celkový tón webu je zvolený tak, 
aby byl atraktivní pro lidi „zvenku“, 
takže některé formulace mohou 
být „salesiánsky“ nepřesné nebo 
neúplné. 

Kdo bude o web pečovat dál?

A: Správu webu má na starosti 
Salesiánské mediální centrum. No-
vinky v současné době zpracová-
vám já, zprávy z Bulharska Katka 
Cveklová a Salesiánský magazín 
Zdeněk Jančařík. Určitě ale máme 
před sebou období, kdy budeme 
obsah webu dolaďovat a zdoko-
nalovat, doufám, že za pomoci 

dalších spolupracovníků. Je tu 
třeba nový sektor „inspirace“, kde 
by bylo zapojení více lidí určitě 
přínosné.

Lukáš Pavelec:  
Na první pohled  
sympatický design 
Lukáši, máš zkušenost s prací 
na různých webech pro církevní 
organizace. Salesiánský web 
má na první pohled sympatic-
ký design. Jak se ti pracovalo 
na salesiánském webu, věděli 
salesiáni od začátku, co od tebe 
vlastně chtějí?

Na webu se mi pracovalo velmi 
dobře, protože jsem na něm dělal 
s týmem, který věděl, co chce, 
a nebál se do toho investovat 
energii a svůj čas. Práce na obsahu 
webu bylo hodně a výsledkem 
byly podklady, se kterými bylo 
radost pracovat. 

 Web stojí na vizuálním efektu. 
Neztrácí se při takovém důrazu 
na „krásu“ obsah?

Chtěli jsme, aby web co nejlépe 
vystihl život salesiánské rodiny, 
kdo salesiáni jsou a co dělají. 
K tomu nejlépe poslouží fotografie 
z reálného života. Jsme v době, 
kdy se internetové stránky nečtou, 
ale prohlížejí a tomu jsme také 
přizpůsobili styl webu. 

 Co tě při práci na webu bavilo 
víc – proces, nebo výsledek?

Oboje. Někdy jsem se dokonce 
musel přemlouvat, abych už šel 
z práce domů, jak mě to bavilo! :) 

Budeš na webu dál spolupraco-
vat – nebo je to prostě odevzda-
né dílo „na klíč“?

Web je nyní předán týmu, který 
se o něj bude starat. Budu ale 
k dispozici, když bude potřeba 
s čímkoliv pomoci.

Zdeněk Jančařík 
Foto: archiv SDB



Pátý světový kongres  
SALESIÁNŮ SPOLUPRACOVNÍKŮ

„Být salesiánem spolupracovníkem není jen jako 
zapsat se do nějakého klubu. Je to životní cesta. Měli 
bychom pracovat na naší formaci, abychom byli důvě-
ryhodnými svědky tohoto povolání.“ (Noemi Bertola)

átý světový kongres 
salesiánů spolupracov-
níků proběhl ve dnech 
25.–28. 10. 2018 nedaleko 

Říma v Sacrofanu. Hlavní myš-
lenku setkání vyjadřovalo heslo: 
Abychom byli spoluzodpovědní 
a dokázali odpovídat na nové 
výzvy. Se světovou radou a hlav-
ním představeným se setkalo přes 
300 spolupracovníků a delegátů 
z celého světa. Českou republiku 
zastupovali Jan Macoun, Zdeňka 
Korousová (FMA) a Anežka Hesová.

Cílem kongresu bylo stanovit 
společný plán Sdružení salesiánů 
spolupracovníků na dalších šest 
let a jmenovat na toto období 
nového světového koordinátora. 
Tím se poslední večer kongresu 
stal Ital Antonio Boccia.

„Výzvou příštích let je podle mě 
autonomie laiků,“ řekla ve svém 
závěrečném proslovu bývalá 
světová koordinátorka Noemi 
Bertola. „Měli bychom svědčit 
salesiánského ducha na místech, 
kde salesiáni a salesiánky nejsou 
nebo která opouštějí.“

NEOPUSTÍME DOBŘE  
FUNGUJÍCÍ DÍLA JEN PROTO, 

ŽE SALESIÁNŮ UBÝVÁ!

Téma nenahraditelnosti sale-
siánů spolupracovníků zdůraznil 
i hlavní představený salesiánů 
Ángel Fernández Artime: „V ně-
kterých zemích salesiánů ubývá, 
ale to neznamená, že bychom měli 
opouštět dobře fungující díla,“ řekl. 
„Něco jiného je opustit dílo, kde už 
nejsme věrní našemu poslání.  

To je třeba rozlišovat. Když salesiá-
ni odejdou z nějakého místa jinam, 
kde mohou více pomáhat opuš-
těné mládeži, tak to je správné. 
Bohu díky za tu odvahu. Ale pokud 
bychom měli opouštět dobře fun-
gující díla jen proto, že je nás málo, 
tak to ne. Od toho jsme salesiánská 
rodina, abychom spolupracovali! 

Z myšlenek hlavního 
představeného 

• Netrapme se otázkou Co dalšího 
bychom měli dělat, spíš přemýš-
lejme, jak být víc tím, kým jsme.

• Jste salesiáni. Narodili jste se pro 
mladé. Směřujte své myšlenky 
k mladým, ne ke svému sdružení.

• Na světě je mnoho mladých 
lidí, kteří jsou zneužíváni a jejich 
lidská práva pošlapávána. My 
salesiáni musíme být první, kdo 
se jich zastane!

Anežka Hesová, ASC

UDÁLOST

Vize 2018–2024
VÝZVA: Zranitelnost mladých lidí 
způsobená krizí rodiny a ztrátou 
lidské důstojnosti.

SEN: Být důvěryhodnými svědky 
našeho povolání a uskutečňovat 
projekty plné naděje, víry a živo-
ta pro mladé a společně s nimi, 

účinně reagovat na změny sou-
časného světa.

FAKTORY • Společenství: sdílení 
života i činnosti směřující ke sva-
tosti • Poslání: pozvání k salesián-
skému povolání společně s mla-
dými a pro mladé • Formace: 
duchovní růst zaměřený na Krista 

společně se salesiánskou rodinou 

• Identita: autonomie spolupra-
covníků vedoucí k větší spoluzod-
povědnosti

HODNOTY • věrnost našemu cha-
rismatu • sounáležitost • rodinný 
duch • nasazení

P
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Nenasytná 
média 
v rodině

e to s tou mediální vý-
chovou trochu potíž! Moji 
domácí nezletilci mě už 
dost předběhli a já za nimi 

těžce funím a doufám, že budou 
mít trochu zdravého rozumu, aby 
se neutopili v kalných mediálních 
tůních. Minulý měsíc, poté co jsem 
o prázdninách odhalila, že jedno 
robě kolegiálně zřídilo druhému 
účet na Pinterestu (to je legální 
droga pro ženy – dlouhé hodiny 
protečou mezi prsty prohlížením 
obrázků, návodů, receptů, módy, 
aniž byste řekli Pin it!) jsme si dali 
po večeři krátký poučný příběh, 
ve kterém holčička, co se chce 
na sociálních sítích moc a moc 
kamarádit, je možná ve skutečnos-
ti tlustý ošklivý chlap, co si možná 
vlastně nechce tak úplně vyprá-
vět o konících, ale úplně o ně-
čem jiném. A že nesmíme sdílet 
svoji adresu, věk, číslo na mobil, 
datum rodinné dovolené či foto 
s pěkným letním opálením, 
ideálně pouze v plavečkách, či se 
nedej Bože naživo kamarádit přes 
webkameru s tou hrozně zvěda-
vou milou holčičkou/zpoceným 
chlapíkem, co se rozvaluje u počí-
tače. Dlouhou debatu, ve které si 
deviant podával ruku se zlodějem 

a hackerem, a chytré holčičky 
říkaly maminkám úplně všechno, 
nakonec uzavřel náš zbrusu nový 
student první třídy. Přátelsky  
mě ujistil, že o něj se mediálně  
bát nemusím, neumí totiž ani číst, 
ani psát.

Několik postřehů  
z domácí frontové linie

Televizor historicky nemáme, 
místo na „vopravdickej kus po-
řádný plazmy“ velikosti oltářního 
obrazu – jeho prostor zabírá po-
stýlka s miminkem a domeček pro 
panenky po babičce, obojího bych 
se ještě nerada nějakou dobu 
vzdávala. Televize je in hlavně jako 
kus nábytku demonstrující rodinu 
vyváženého středoevropského 
standardu, její absence smrdí 
chudobou, alternativou, ekologií 
a přílišnou četbou.

Youtube je v očích nás starších 
past pro unavené nebo zane-
prázdněné rodiče neboli „Posaď 
mě před Youtube a můžeš na mě 
v pohodě na několik hodin zapo-
menout!“. Jak lákavé! Doporučuji 
si zkusmo prohlídnout navštívené 
stránky, protože „ Deset nejhorších 

trestů smrti na Dálném východě“, 
„Katy Perry full album“ nebo zá-
pasy ikony wrestlingu Johna Ceny 
oděného v elastických džínových 
minišortkách jsou jen pro otrlé.

U mobilu držíme zásadu: 
žádný hédonistický paušál, pouze 
předplacený kredit, a to ještě 
jednou za předlouhé dva měsíce 
(typické rozhovory s chlapci: „Už jsi 
v oratoři?“ – „Jo.“ – „Nasvačil ses?“ 
– „Jogurt.“ – „Vzal sis ty tenisky, jak 
jsem ti připomínala?“ – „A sakra.“)  
Dovolit nainstalovat pouze hry, 
které nezablokují mobil v momen-
tě, kdy byste se chlapečkovi fakt 
potřebovali dovolat – Nechť zhyne 
tvůrce World of tanks! Jinak taky 
mobil v noci nabírá síly zásadně 
v osamění a mimo dětský pokoj, 
nezahřívá zkřehlé ručičky za dlou-
hých cest v autě, jeho naléhavé 
zvonění neparalyzuje adresáta 
u oběda a já nejsem sekretářka 
svých dětí! (Dobrý den, von to 
má asi vybitý, nemohla byste mu 
vyřídit, že…“).

A jak je to u vás?

Milena Alday Delgado

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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Díl 5. O štědrosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé děti. 

Dnes si budeme povídat o štědrosti. Jednou jsem k         dostala spoustu         . 

Třeba dvě         a krásný         . Panenek mám hodně, ale        , ten jsem si 

moc přála. Můj starý         už byl totiž špinavý a samá        . Ráno jsem běžela 

ukázat svoje          kamarádce, ale ta byla        . Její rodiče měli málo    

a tak dostala jen nové        . Rozhodla jsem se, že se s kamarádkou o 

rozdělím. Chtěla jsem jí dát jednu     , jenže pak jsem si uvědomila, že     už 

má, ale že by potřebovala       . Bylo to těžké, ale nakonec jsem jí svůj nový        

dala. A když jsem viděla, jakou má kamarádka radost, radovala jsem se také. 

Pak jsme s          vyspravily a vyčistily můj starý         a celé vánoční prázdni-

ny, jsme si s kamarádkou hrály na maminky.

DÁRKY

DĚTI DOSTALY K VÁNOCŮM KRÁSNÉ KOSTÝMY. 
KAŽDÉMU Z NICH ALE JEŠTĚ NĚCO CHYBÍ. 
PRINCEZNA NEMÁ KORUNKU, HASIČ NEMÁ 
ČÍM HASIT, VÝPRAVČÍMU CHYBÍ PLÁCAČKA.... 
POZNÁŠ KOMU PATŘÍ KTERÝ DÁREK? VEZMI 
TUŽKU A SPOJ DĚTI SE SPRÁVNÝMI DÁRKY. 

PERNÍČKY

MAMINKA NAPEKLA NA VÁNOCE PERNÍČKY 
NEJRŮZNĚJŠÍCH TVARŮ. MĚLA ALE MOC PRÁCE 
A TAK STIHLA NĚKTERÝCH NAZDOBIT JEN PŮLKU 
A NĚKTERÉ ANI NEZAČALA. POMŮŽEŠ JÍ JE 
DOZDOBIT? SPOJ DVOJICE STEJNÝCH PERNÍČKŮ. 

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková a manželé Civínovi

   PRO DĚTI
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a tak dostala jen nové        . Rozhodla jsem se, že se s kamarádkou o 

rozdělím. Chtěla jsem jí dát jednu     , jenže pak jsem si uvědomila, že     už 

dala. A když jsem viděla, jakou má kamarádka radost, radovala jsem se také. 

Pak jsme s          vyspravily a vyčistily můj starý         a celé vánoční prázdni-

rozdělím. Chtěla jsem jí dát jednu     , jenže pak jsem si uvědomila, že     už 

moc přála. Můj starý         už byl totiž špinavý a samá        . Ráno jsem běžela 

Dnes si budeme povídat o štědrosti. Jednou jsem k         dostala spoustu         . 

ukázat svoje          kamarádce, ale ta byla        . Její rodiče měli málo    ukázat svoje          kamarádce, ale ta byla        . Její rodiče měli málo    ukázat svoje          kamarádce, ale ta byla        . Její rodiče měli málo    



Kreslí Ludmila Obručová
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V příštím roce to bude už pětadvacet let od přícho-
du salesiánů na misie do Bulharska. Připravujeme 
pro vás seriál, ve kterém se dozvíte, co všechno se 
za tu dobu s pomocí Boží podařilo. Můžete se tě-
šit i na představení jednotlivých misionářů formou 
krátkých rozhovorů. První z nich – s Petrem Němcem 
– vám přinášíme již v tomto článku. 

Procházka Údolím růží
rvním působištěm 
salesiánů v Bulharsku 
bylo město Kazanlak, 
ležící v Růžovém údolí, 

celosvětově proslulém pěsto-
váním vzácných růží na výrobu 
růžové kosmetiky. Služba v Ka-
zanlaku byla zpočátku zaměřená 
hlavně na pastoraci ve farnosti. 

Díky příchodu salesiánů se zde 
po čtyřiceti letech obnovil farní 
život (v Bulharsku je převládajícím 
náboženstvím pravoslaví). Význam 
měla i pomoc sociálně slabým, 
zvláště během ekonomické krize 
v roce 1996. A samozřejmě práce 
s dětmi a mládeží. Postupem času 
se v Kazanlaku podařilo rozjet 
pravidelné kurzy pro animátory 

a vybudovat tak zde centrum 
setkávání pro mladé z celé 
diecéze. Později se misie rozrostly 
i do čtyřicet kilometrů vzdálené 
Staré Zagory, kde se salesiáni 
věnují především práci s romskou 
komunitou. 

Prostě říct Bohu Ano

Salesián Petr Němec byl mezi 
prvními misionáři, kteří do Bul-
harska v devadesátých letech 
minulého století přišli. Dnes už je 
v důchodu, což však neznamená, 
že odešel na odpočinek. Slouží 
ve farnosti svatého Josefa v Ka-
zanlaku, pomáhá s animátorskými 
kurzy pro mladé z různých koutů 
Bulharska i s letními tábory pro 
romské a bulharské děti, stará se 

Čtvrtstoletí 
salesiánů 
v Bulharsku

BULHARSKO

P. PETR NĚMEC

P



o chlapce na internátu. Obětavý, 
skromný a všudypřítomný. Vždy 
pohotový k pomoci druhým. 
Rodem Čech – jménem Němec 
– srdcem Bulhar. Petr Němec se 
narodil před 68 lety v Lysé nad La-
bem, studoval rok na Vysoké škole 
strojnické, než nastoupil do kněž-
ského semináře. Loni oslavil 40 let 
kněžství.

Petře, proč ses rozhodl stát se 
misionářem? Byl to třeba tvůj sen 
už v dětství?

Přišlo to jako blesk z nebe 
po setkání mládeže se Sv. Otcem 
v Čenstochové v srpnu 1991. Bylo 
to v tamější komunitě salesiánů 
a pak ve svatyni Panny Marie 
na Jasné Góře. Zpracovával jsem 
to Boží volání v sobě v modlitbě 
i se spolubratry. Na začátku roku 
1992 jsem vše svěřil Panně Marii 
a řekl „ano“. Takže sen od dětství 
to nebyl, i když jsme doma měli 
časopis Černoušek o misionářích 
v Africe.

Jak dlouho už jsi v Bulharsku? 

V Bulharsku jsem od 20. dubna 
1994, kdy jsem dorazil do Sofie 
s P. Antonínem Komanem, a začali 
jsme bydlet na biskupství východ-
ního obřadu. Od 25. října 1994 pak 
v Kazanlaku.

Co je pro tebe na misionářském 
poslání nejtěžší? 

Asi to, že člověk stále srovnává: 
„u nás je to tak a tak…“ A asi i to, 

že stále jsem zde brán často jako 
cizinec.

Co tě naopak nejvíc těší? Co 
považuješ za největší úspěch 
vašeho působení zde? 

Že přesto všechno jsem tu mezi 
„svými“. Že jsem tu doma, a že se 
snažíme žít jako rodina mezi sebou 
v komunitě i s lidmi kolem nás.

Máš nějaké motto nebo citát, 
které tě provázejí životem? 

Jsou to slova Pána Ježíše k apo-
štolům po zmrtvýchvstání: „Budete 
mými svědky… ano, až na konec 
země!“ Mám je na svém primičním 
oznámení z roku 1977. Takže když 
přišel ten blesk z nebe v roce 1991, 
tak jsem si říkal, že asi Pán Bůh 
po mně něco chce. Být svědkem 
může mít více významů. Být svěd-
kem Ježíšovým má význam asi jen 
jeden. On sám posoudí, zda jím jsem.

A nějaký krátký příběh z tvého 
působení v Bulharsku, ve kterém 
jsi zažil „Boží dotek“, vědomí, že 
to vše, co zde děláte, není pouze 
vaše práce, ale že s vámi a skrze 
vás jedná Bůh? 

Těch Božích doteků bylo opravdu 
hodně, těžko je spočítat. Někoho 
jsem třeba vyzpovídal a ptám se 
ho: „Chcete si dát život do pořádku 
před Pánem Bohem?“ – „Chci.“…a 
druhý den nebyl mezi živými. 

„V nebezpečích na cestách…“ – 
jako sv. Pavel – a Pán se postaral, 
dojeli jsme, kam jsme potřebovali. 

Modlitba před cestou i během 
ní je strašně důležitá! Nebo se 
na nás přišel podívat hoch, Isus 
se jmenoval. Bydlel předtím u nás 
v Kazanlaku na internátě a navště-
voval střední školu zemědělsko-
-technologickou v blízkém Magliži. 
I když neudělal maturitu z jednoho 
předmětu, začal hned po dokon-
čení školy pracovat v Kazanlaku 
v továrně na kabely a poté ve Sta-
ré Zagoře ve firmě na gumová 
těsnění k autům. Řekl: „Kdybych 
vás před devíti lety ve Staré Zago-
ře nepoznal, nechodil do vašeho 
střediska, nebyl u vás na internátě 
a nechodil do školy, dopadl bych 
jako ti, co dnes v sedmnácti letech 
mají dítě, nebo jsou ženatí a školy 
nedokončili.“  Je to milé a radostné 
svědectví, kapka v moři, která však 
potvrzuje, že náš život zde má smysl.

Chtěl bys něco vzkázat čtenářům? 

Rád bych popřál každému, aby 
pochopil, kde ho Pán Bůh chce 
mít a jakým způsobem ho tam 
chce mít, aby se člověk nebál 
na tu jeho nabídku prostě říct 
„ano“. Je to Boží nabídka, a Bůh ví, 
co zvládnu, co nezvládnu. Myslím, 
že v tom spočívá i radost a štěstí 
našeho života vůbec, že člověk 
plní to, co po něm Pán chce.

Ing. Kateřina Cveklová, fundraiser 
Salesiánské provincie Praha

Foto: archiv SDB
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Misionáři pracují za minimální mzdy. Jejich platy 
donedávna hradilo biskupství, v důsledku  
restituční politiky však byli postupně propuštěni.  
Nyní jsou všichni zaměstnanci Salesiánské  
provincie Praha.

Prostřednictvím projektu Adopce misionáře  
můžete přispět k misijnímu poslání církve tím,  
že pomůžete uhradit náklady na plat konkrétního 
misionáře. Hledáme partnery, firemní dárce, farnos-
ti či společenství, které nadchla misijní tématika. 

PROJEKT  
Adopce misionáře

Statut partnera projektu 
Adopce misionáře

Výše ročního daru Co uhradí Certifikát partnera

Generální partner 100 000 Kč Pololetní mzdu Zlatý 

Hlavní partner 50 000 Kč Čtvrtletní mzdu Stříbrný

Partner 16 700 Kč Měsíční mzdu Bronzový

Více informací naleznete v průběhu prosince na novém webu sdb.cz nebo kdykoliv  
na e-mailu: fundraiser@sdb.cz

Staňte se partnerem projektu a pomozte uhradit náklady na roční plat  
jednoho z misionářů!
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Gratulace posíláme všem těm, kdo 
v nadcházejícím období přelomu 
roku 2018 a 2019 slaví svá životní 
jubilea. 5. prosince slaví šedesátiny 
P. František Ptáček v Brně Líšni. 

21. prosince oslaví padesátiny 
na misiích v Albánii sr. Miki Kubíč-

ková FMA, 27. ledna oslaví 55. na-
rozeniny P. Pavel Čáp v Prostějově, 
4. února nádherné devadesátiny 
sr. Věra Vorlová z Prahy a 14. února 
oslaví také v Praze padesátiny 
sr. Markéta Hanáková.

Gratulujeme

P. Pavel Čáp

s. Markéta Hanáková

P. František Ptáček

sr. Věra Vorlová

sr. Miki Kubíčková
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50

55

90

50

VZPOMÍNÁME

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví!

Odešel pamětník života 
kardinála Trochty

20. září 2018 odešel na věčnost 
rodák z Francovy Lhoty a uchova-
tel památky na kardinála Štěpána 
Trochtu Jaroslav Novosád. Narodil 
se roku 1929 ve Francově Lhotě, 
vyrůstal v chudobné sedlácké ro-
dině. V jedenácti letech se dostal 
k salesiánům do Fryštáku, gym-
naziální studia zakončil maturitou 
na státním gymnáziu v Holešově 
r. 1949. Po studiích měl být 
asistentem v noviciátě v Hodoňo-
vicích, ale do toho přišel zábor ře-
holních domů v dubnu 1950. Ocitl 
se v Oseku u Duchcova a do září 
1951 pracoval v přísném policej-
ním režimu na stavbách. Čekala 
ho klasická cesta kandidátů řeholí: 
tříletá vojna u pracovních praporů 
(pétépáci) v Ostravě-Radvanicích, 
potom Bochoř u Přerova. 
Tam se zapojil do tajné katolické 
mládežnické organizace JOC 
(Jeunesse Ouvrière Catholique), 
která promýšlela cesty katolíků 
k dělnické mládeži. Za tuto aktivitu 
byl roku 1952 zatčen a odsouzen 
na tři roky. Domů se po amnestii 
vrátil o rok dřív, nezlomen. Po otci 
převzal hospodářství a staral se 
o stárnoucí rodiče. Roku 1957 se 
oženil a se ženou Marií měli tři 
děti. Stal se účetním v JZD, později 
jeho předsedou, a to po celých 20 
let. Po odchodu do penze navázal 
na staré dobré salesiánské časy 
a rozhodl se sepsat paměti na 
počest rodáka z Francovy Lhoty, 
kardinála Štěpána Trochty. Sepsal 
jeho dvoudílný životopis, podílel 
se na zbudování pomníku a muzea 
ve Francově Lhotě a své svědec-
tví vydal také v dokumentárním 
fi lmu Zdeňka Zvonka Tíha oběti. 
Na Jaroslava Novosáda s díkem 
vzpomíná celá Salesiánská rodina.

Zdeněk Jančařík
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Blahopřejeme 
všem výhercům 
správně vyluštěné 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 5/2018.  

Tajenka křížovky 
zněla: „…zdravé 
ruce a trochu 
rozumu“ 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Vladimír  
ROZKOVEC 
Mladé Bříště

Hedvika  
BARTOŠKOVÁ 
Vrbno pod  
Pradědem

Jan  
PEKÁREK 
Třebíč

Marie  
NOVÁKOVÁ 
Dolní Dobrouč

Petr  
HOLÝ 
Jaroměřice  
nad Rokytnou

Marie  
MALINSKÁ 
Telecí

Vojtěch  
CHUPÍK 
Dolní Lhota

Pavla  
DABROWSKÁ 
Ostrava Zábřeh

Božena  
VÍTKOVÁ 
Tvarožná Lhota

Stanislava  
MADĚROVÁ 
Zlín

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foer-
strova 2, 616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné 
ceny. Řešení zasílejte do 25. ledna 2019.

SOUTĚŽ

Křížovka o ceny

Loď by neměla viset na 
jedné kotvě… (tajenka).  

Německé přísloví

SPORTOVNÍ 
KLUB (zkr.)

VHODNÝ  
K ORBĚ

OPRAVNA 
LODÍ

OBCHODNÍ 
CENTRUM 

(zkr.)

PROPAST  
U BRNA

NEZNÁMÝ 
AUTOR

BIBLICKÉ 
MĚSTO

PARTNER 
KRŮTY

POMŮCKA:  
AM

BOBŘÍ 
STAVBA

VNITŘEK 1. DÍL 
TAJENKY

DOPRAVNÍ 
INSPEKTO-
RÁT (zkr.)

SPZ 
OLOMOUCE

NÁRODNÍ 
KNIHOVNA

NÁŘADÍ 
HOVOR.

COPAK
OBYVATEL 

EVROP. 
OSTROVA

NENAJE-
DENÝ

ČÁSTICE 
S EL. 

NÁBOJEM
POPLACH

ROZETA

LISTY 
PAPÍRU
ARTUR 

DOMÁCKY

SPOJKA

SÍŤ ČERP. 
STANIC

STARÝ TYP 
ŠKODY HOV.

DOPOLEDNE 
ANGL. (zkr.)

2. DÍL 
TAJENKY

ZNAČKA 
MÝDLA

ČÁST 
REPUBLIKY

URČENÝ  
K TAVENÍ

CITOSLOVCE 
HLASITÉHO 

JÍDLA

JEDNODU-
CHÁ MATE-

MATIKA

SLOHOVÝ 
ÚTVAR

DŮLNÍ 
PŘEDEK
ZRNO  
K SETÍ

TULÁK
SPZ  

TÁBORA

STŘETNOUT
NEVOLNO
ZBAVOVAT 

OSTŘÍ

SPŘÁDAT 
PLÁNY

NA CO
PŘEDPONA 
ŠLECHTICŮ

ITALSKÉ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO

NEUDAT
VYSOKÉ 
STROMY

INICIÁLY 
HERCE 

VYSKOČILA

ZVUK 
TROUBENÍ

VODNÍ 
ŠELMA

PRACOVNÍ 
STOLY

SLABÁ LANA

DRUH 
INTERNÍHO 
VYŠETŘENÍ

PODLAHO-
VÉ KRYTINY
ČÍNSKÝ LIT. 

SOUDCE

SLOVENSKÉ 
CHLAPECKÉ 

JMÉNO

ZNAČKA 
CHLEBA

POHYB 
TAHEM

OTÁZAT
VYSOKÁ 
KARTA

ZÁZRAK
FOUKAT

DRUH 
DROGY

PŘEDMĚTY
ROZHL. 
NOVINY 

(zkr.)

LICHO- 
KOPYTNÍK

ŘEZAT 
NOŽEM

OPRAVNY 
LODÍ

STAROVĚK
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Sobota, první den podzimních 
prázdnin. Sluníčko pomalu stoupá 
na obloze a rozehřívá zem, domy, 
květy a stromy z nočního spán-
ku. A nejen je. V brzkých ranních 
hodinách se ozývají hlasy: „Tak kdo 
nám chybí?“ ptají se Vít, Pavel, Petr 
i Filip postupně v Českých Budě-
jovicích, Praze-Kobylisích, Sebra-
nicích, Rumburku a v Plzni. A koho 
shánějí? Přece ministranty, kteří se 
rozhodli přijet na setkání do Plzně.

„Vítejte srdečně v Plzni!“ usmívá 
se Filip Mareš. Spíte v ká-trojce 
nebo na stosedmičce. A jakmile se 
ubytujete, přezujte se, a než bude 
oběd, tak venku se už hraje fotbal.“ 

Co taky jiného by se v městě Vik-
torky �mohlo hrát…

Celé setkání jsme začali výbor-
ným obědem v režii koadjutora 
Indiho a dobrovolníků. V průběhu 
setkání byl čas na poznávání Plzně, 
na procházku po okolí, na spo-
lečnou práci, soutěže – v letním 
biatlonu anebo v ministrantských 
dovednostech, ale též na zkouš-
ky kapely, na fi lm, úklid, besedu 
s otcem biskupem Františkem 
Radkovským, přípravu na svátost 
smíření  a samozřejmě i na ten 
fotbal. Týmy se každý den měnily, 
takže nakonec byl každý i v týmu 
výherců i poražených. 

„Lukáši, máš všechno?“ – „Mar-
ku, ještě boty.“ – „Tak čau! Přijeďte 
zas!“ – „Kubo, dej mi na sebe 
kontakt.“ – „Jasně, Petře, tu ho 
máš.“ – „Filipe, zdar!“ – „Ahoj!“ Takto 
se po třech dnech a třech nocích 
za krásného slunečného dne 
ohlašujícím �babí léto rozcházejí 
skupinky se svými salesiány zpátky 
do svých domovů s čerstvými zá-
žitky ze zachraňování plzeňských 
památek před „fantomasy“ z roku 
1918, ze skákání na trampolínách 
a z nových přátelství.

Dominik Honěk

Setkání ministrantů 
salesiánských farností

Ostrava přivítala 
SALESIÁNSKÉ ANIMÁTORY 

Ve dnech 16.–18. listopadu 2018 
proběhlo v Ostravě Celostátní 
setkání salesiánských animátorů, 
na kterém se sešlo více než 100 
mladých ze všech koutů Čes-
ké republiky. Setkání proběhlo 

v přátelské atmosféře, mladí lidé si 
zahráli dobrodružnou hru na téma 
17. listopad 1989, zúčastnili se zají-
mavých přednášek a workshopů.

Hlavním heslem setkání bylo 
Vydoluj ze sebe to nejlepší. Mladí 

si mohli uvědomit svoje dary, které 
mohou nabídnout pro službu 
druhým.

Pavla Oklešťková
Foto: archiv SDB 
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Vánoční poselství hlavního představeného

Jedno dítě se ptalo své mámy: „Myslíš, že je Bůh?“

„Ano.“

„A jaký je?“

Žena k sobě přivinula dítě, silně je objala a řekla: „Takový.“

„Chápu,“ řeklo dítě.

Mladí musí poznat, že k nim mluvíme o Bohu, který 
promlouvá tiše. Možná tak nedosáhneme ortodoxní víry 
a nějakého zvláštního praktikování předpisů, ale oni 
pocítí, že také skrze naši skromnou přítomnost je 
oslovuje Ježíš, že je má rád a že je kdykoli přijme.

Měli by od nás slyšet, že je máme rádi a že bychom 
spolu s nimi chtěli projít kus cesty víry. Měli by pocítit 
naši citovou a opravdovou přítomnost mezi nimi 
a vnímat, že nechceme jejich životy manipulovat, ani 
jim přikazovat, jak by měli žít, ale že s nimi chceme 
sdílet poselství: Ježíš Kristus je Pán. 

Měli by pocítit, že jsme tu pro ně, pokud nám to dovolí, 
abychom s nimi hledali smysl života, jejich povolání, 
jejich přítomnost i budoucnost.

Tehdy, stejně jako když Don Bosco celebroval své 
poslední mše v bazilice Nejsvětějšího Srdce v Římě, 
pochopíme, že to stálo za to.

Úryvek z vánočního poselství 
Ángela Fernándeze Artimeho,

hlavního představeného Salesiánů 
Dona Boska 


