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Vybrali jsme pro vás:
3/ Barevná tvář Dona Boska
v Panamě
Prostřednictvím hlavního
představeného Artimeho nahlédneme
do salesiánského dění na pěti
kontinentech a potěšíme oko fotkami ze
světového setkání mladých v Panamě.

Foto na obálce: ČaV, Vojta Pospíšil

6/ Mons. Tomáš Holub
O mládeži a sexualitě
O nelehké situaci mladých lidí promluvil
exkluzivně pro salesiánský magazín
biskup Tomáš Holub.
22/ Větší otevřenost světu
Český salesián Václav Klement, rádce
pro Východní Asii a Oceánii, vzkazuje
katolické církvi i kongregaci: Buďte
otevřenější okolnímu světu, každý
národ má co přinést!

Milí čtenáři!

P

ři jedné ze svých pastoračních návštěv
na Slovácku jsem si potvrdil, že Don Bosco
dál žije a jeho dílo rozkvétá i na místech,
odkud salesiáni-kněží odešli. Ořechov
a Polešovice, dvě dědiny skrčené pod buchlovskými kopci a otvírající se táhlou rovinou směrem
k Uherskému Hradišti, jsou vůbec salesiánskou
Zemí zaslíbenou. Salesiáni tam z nouze odešli
před nacisty roku 1940, se svými kluky se nastěhovali do ořechovského zámku a po deseti letech
je s kulomety jako zločince vyhnali komunisti skoro nadobro – nebýt zbožných duší místních lidí,
na salesiány by se zapomnělo.
V neděli před slavností Dona Boska pořádají ořechovští každoročně pouť a pořád ji „tuní“, takže
26. ledna tohoto roku byla zabíjačka, slet místních
kněží (pater Říha, který v Ořechově zažil padesátý rok, přijel až z Podblanicka) a folklorní divadlo,
které předvedlo něco z bujarosti Ořechovjanů.
Odjížděl jsem dojatý, v tašce zásoby slivovice,
oškorušice a prejtu na celý rok, s dojmem, že jsem
zavítal do rodného kraje našeho svatého zakladatele. A když jsem v tomto editorialu minule uvedl
básničku k Donu Boskovi, kterou napsala „Barunka
z Polešovic“, netušil jsem, že se v Ořechově setkám
s jejím manželem a dvěma devítiletými dcerami,
dvojčátky. A že na Barunku Halodovou budeme jenom vzpomínat, protože zemřela teprve nedávno,
roku 2015, v pětatřiceti letech! Její krásné dcerky
mi na památku zazpívaly po obědě píseň Madona
z Hosany a já jsem jim v duchu Dona Boska žehnal.
Svatý Jan Bosco žije – v Polešovicích a Ořechově!
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ÚVODNÍK

komunita vybudovala svůj příbytek
uprostřed místních obyvatel,
z nichž jen malé množství jsou
katolíci (při nedělní eucharistii
jich bylo všeho všudy patnáct).
Spolubratři tam s těmi lidmi sdílejí
jejich život, radosti i starosti malého stádce.

M

ilí čtenáři Salesiánského
magazínu, ze srdce vás
zdravím. Dobře víte,
že pro Dona Boska byl
Salesiánský magazín (Bollettino
Salesiano) milovaný list, jehož
prostřednictvím propagoval velké
dobrodiní, které Bůh koná skrze
salesiánskou rodinu. Rád bych se
s vámi na jeho stránkách podělil
o krásná svědectví svých rádců,
kteří objížděli 1936 salesiánských
děl na pěti kontinentech. Některá
svědectví byla velice inspirativní,
a proto jsem svá poselství nadepsal: Barevná tvář Dona Boska.
> Slyšel jsem vyprávění rádce
o sibiřském městě Jakutsk, které
se nachází šest tisíc kilometrů
od Moskvy a kde salesiánská

> Naslouchal jsem pohnutému
hlasu rádce, který vyprávěl tragické příběhy uprchlických chudých
rodin a o surovém přístupu k migrantům na mexických hranicích
v Nuevo Laredo, Ciudad Juarez,
v Tijuaně a v mnoha dalších městech. Salesiáni tam jsou, aby byli
pro rodiny oporou, aby mladým
nabízeli formační kurzy a aby je
uchránili před drogovými kartely
a sexuálním businessem.
> Zaujalo mě, co povídal další salesián po návštěvě Nigérie, Ghany
a Sierry Leone. V poslední jmenované zemi pracujeme s mladými,
kteří jsou zavření ve věznicích, jako
to dělal Don Bosco před 170 lety
v Turíně. Byla to zkušenost, ze které ho bolívalo břicho. Kvůli tomu
se rozhodl, že svůj život zasvětí
tomu, aby mladé odvrátil od cesty

foto: Flickr.com

Barevná
tvář Dona
Boska
v Panamě
do záhuby. Dnešní situace na těch
místech není lepší, než byla
za Dona Boska. Ti mladí ale mají
podporu v přátelích-salesiánech.
> V jiné africké zemi jsem byl
na návštěvě v salesiánském
domě, kde se staráme o děti
a mladé traumatizované po únosech šílenci, kteří prodávají lidské
orgány. Některé se podaří díky
policii vytrhnout ze spárů těch
band a policie nám je pak předá,
abychom se o ně postarali, dokud
nenaleznou vlastní rodiny. Často
u nás zůstávají po celá léta.
> Sám jsem se také podílel
na krásné vizitaci korejských salesiánů. Prožívají tam opravdu rodinnost spolu s chlapci, které soudy
prohlásili za vinné z „menších
přečinů“. Místo aby byli zavřeni
v pasťácích, žijí měsíce i léta u salesiánů, kde se podílejí na resocializačních programech. Bylo krásné,
když mi tři soudci povídali, že se
víc než 85 procent těchto chlapců
vrací do společnosti, aniž by se dál
dopouštěli kriminálních přečinů.
Vida, další tvář dnešního Dona
Boska! Tentokrát s korejskými rysy.
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SDM PANAMA
Když jsem naslouchal těmto
příběhům, myslel jsem na Dona
Boska. Jak musí být hrdý na své
syny a dcery a na svou salesiánskou rodinu, která stále následuje
jeho poslání, které mu svěřil Bůh.

jsem je vždycky poznal; potom už
jsem nerozeznával ani misionáře.
Můj průvodce mi pravil: Vidíš, jak
hojná je žeň? Salesiáni nejen v tomto století, ale také v dalších budou
pracovat na stejném poli…“

Nelze nevzpomenout na sen Dona
Boska z roku 1876, kdy vystoupil
na vysokou skálu a viděl „lidi všemožných národů, v rozmanitých
oděvech a nejrůznějších barev.
Viděl jsem tolik lidí, že jich tolik
nemůže na světě ani být. Poznával
jsem ty v prvních řadách: bylo tam
hodně salesiánů, kteří se drželi
za ruce s chlapci a dívkami. Potom
přicházeli další; a pak další a další,
které jsem už neznal a nemohl
jsem je rozeznat – přicházeli v nesmírném množství. V první řadě

Pochopil jsem, že všechny ty
zprávy jsou jenom špičkou ledovce velkého dobrodiní, které my
všichni konáme. Také dnes myslím
na Dona Boska, který by měl z té
barevnosti radost.
Milí čtenáři, chtěl jsem se s vámi
o tyto zážitky podělit, protože si
myslím, že bychom měli sdílet věci
dobré, které se kolem nás dějí. Nedávno jsem se naučil této moudrosti: „Strom, který padá, je hlasitější než les, který roste v tichosti.“

To je velká pravda. Podělil jsem se
s vámi tedy jen o částečku z toho
lesa, který v tichosti roste.

Panama patřila mladým
Radostí mě naplnila i účast na 34.
Světovém dni mládeže v Panamě,
která proběhla koncem ledna 2019
a zúčastnil se jí i papež František.
Na jednom billboardu se dokonce
dalo přečíst: Don Bosco patří k Panamě jako Panamský průplav!
Přeji vám požehnanou slavnost
Dona Boska.
Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB

V PANAMĚ SE SJELO NA
700 TISÍC MLADÝCH LIDÍ, Z TOHO
BYLO ZHRUBA 200 ČESKÝCH
A 300 SLOVENSKÝCH POUTNÍKŮ,
ŘADA KNĚŽÍ A BISKUPŮ.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

ODLOŽME SEBELÍTOST, ABYCHOM SE SETKALI
S POHLEDEM, JÍMŽ NÁS KRISTUS HLEDÁ, VOLÁ A POSÍLÁ.

NEJSTE BOŽÍ BUDOUCNOST,
ALE PŘÍTOMNOST.

V JEŽÍŠI ZAČÍNÁ A OŽÍVÁ
PŘISLÍBENÁ BUDOUCNOST.

VNÍMEJTE, ŽE MÁTE POSLÁNÍ, A ZAMILUJTE SI JE.

NIKDO TI NEMŮŽE SLÍBIT ANI JEDINÝ
ZÍTŘEJŠÍ DEN, TVŮJ ŽIVOT JE DNES.
foto: ANS flickr a Vojta Pospíšil ČaV
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Mons. Tomáš
Holub
foto: archiv SDB

O mládeži
a sexualitě

Proces zrání dnešních mladých věřících se radikálně
změnil. Co z toho plyne pro jejich životy ve víře,
v intimitě a v církvi? Text biskupa Tomáše Holuba,
který přednesl tento příspěvek na biskupské synodě
o mládeži v Římě, publikujeme v plném znění i s jeho
reakcí napsanou pro Salesiánský magazín.

V

ážení spolubratři v biskupské službě, je pro mne
velkou radostí a ctí, že
mohu promluvit na této
synodě jako delegát České biskupské konference. Delegát země,
která zahrnuje jak oblasti se široce
sdílenou a živou vírou, tak ale
i rozsáhlá území, jež se po vyhnání německého obyvatelstva
po II. světové válce stala oblastmi
misijními.
Rád bych se ve svém příspěvku
věnoval tématu, které je charakteristické pro všechny oblasti
jakkoliv religiózně rozdílné. Svůj
pohled opírám o více než osmiletou zpovědní praxi ve velké
vysokoškolské farnosti v centru
Prahy, kde se mimo mnoha jiných
pastoračních aktivit každoročně
připravují desítky mladých lidí
na přijetí svátosti křtu. Dále také
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reflektuji svoji zkušenost z více
než patnáctiletého spolupořádání
evangelizačního charismaticky
orientovaného tábora pro mladé
ve věku 18–23 let, na který se hlásí
mladí lidé z celé České republiky.
Během těchto let jsem opakovaně zažíval radost z doprovázení
mladých lidí, kteří poctivě hledají
svůj vztah k Bohu. Pro tyto mladé
je víra významnou hodnotou,
a ačkoliv přicházejí z rozdílných
zázemí, kladou si shodné otázky a řeší podobné problémy, jež
jsou dané vývojem společnosti
v naší zemi. Protože jsem se již
dříve jako vojenský kaplan často
setkával a nyní jako biskup nadále
setkávám i s mládeží z dalších
zemí Evropy, dovoluji si na základě své zkušenosti předpokládat,
že podobné otázky si kladou
a podobné problémy řeší i mladí

lidé v jiných částech Evropy. Jejich
ptaní a hledání je totiž spojeno
s vývojem společnosti, který je
charakteristický více či méně pro
celou současnou Evropu. Dovoluji si proto také předpokládat, že
téma mého příspěvku není možné
chápat jen jako něco specifického pro Českou republiku, ale je
možné ho vztáhnout minimálně
na významnou část dnešní Evropy.
V mé zkušenosti z doprovázení mladých lidí se odráží kromě
mnoha jiných faktorů také skutečnost, že na jedné straně dochází
k dřívějšímu fyzickému dospívání
mladých lidí a na straně druhé

V důsledku této změněné
situace vzniká v životě mladých
lidí dlouhé období od přibližně 15
let do minimálně 25 let (a velmi
často především u vysokoškoláků do 27 a více let – tedy období
10 a více let), ve kterém mladí
lidé sice zcela přirozeně vstupují
do partnerských vztahů, prožívají
zkušenosti zamilovanosti, zrající
lásky a samozřejmě také intimní
přitažlivosti, nicméně nesměřují
k bezprostřednímu uzavření svátostného manželství.
Moje zpovědní zkušenost
a zkušenost z pastoračních rozhovorů s mladými lidmi v tomto věku
se významně shoduje s psychologickými poznatky. Ty říkají, že
zdravě se vyvíjející vztah, který
přirozeně a zodpovědně směřuje
k uzavření manželství, vstupuje
po 3–4 letech do situace, kdy je intimní zdrženlivost pro významnou
část párů při zachování přirozené a zdravé dynamiky vztahu již
téměř nemožná.
A mladí lidé se proto ve velké
míře, jestliže vztah neukončí, v této
chvíli rozhodují pro intimní život
ještě před uzavřením manželství.
Ačkoliv nadále chtějí žít z víry, mají
jednoznačný zájem podílet se
aktivně na životě různých společenství, žijí životem modlitby,
nejsou již více schopni dodržovat
předmanželskou čistotu. Na druhé straně legitimně vnímají, že
uzavřít manželství a založit rodinu
jsou ještě sociálně i ekonomicky
a mnohdy i emočně nepřipraveni.

foto: GoodFreePhotos

se zároveň o více let opožďuje
období jejich dostatečné emoční,
vztahové i sociální zralosti, a tedy
i připravenosti k zodpovědnému
uzavření nerozlučitelného svátostného manželství. Důvodem této
skutečnosti jsou nejen celkové
změny ve vývoji a stylu života
mladé generace, ale velký vliv
má i všeobecně rozšířený evropský systém vzdělávání a přípravy
na profesní život.

Bohužel musím říci, že se
setkávám s velkým množstvím
aktivních mladých párů, které se
z takového rozhodnutí nezpovídají, protože i přes mnohé diskuse
a upřímné duchovní rozhovory své
rozhodnutí nevnímají jako hřích.
Ke svátosti smíření však nadále
s upřímností přistupují a dál žijí
svátostným životem bez subjektivních výčitek.
Vedle toho existuje z mé zkušenosti také množství párů, které
se v takovéto situaci rozhodnou
přerušit svátostný život, aby mohli
v partnerství, které považují za Bohem pro ně připravené, žít i intimně. Bohužel nemálo z těchto párů
přeruší nejen svůj svátostný život,
ale následně pro špatné svědomí
či výčitky svého okolí a necitlivosti
ze strany některých duchovních se
následně odcizí Církvi úplně.
Tyto dva výše zmíněné způsoby
řešení volí jednoznačně v současné době významná většina
pastorovaných katolických párů
v České republice.
Existuje samozřejmě i určitá
nevelká skupina katolických párů,
které mnohdy i pod vlivem svých
duchovních rádců či pod tlakem
tradičního prostředí řeší danou

situaci uzavřením svátostného
manželství ještě během období
přípravy na samostatný život, tedy
především v době studia. V takové
situaci pak jsou mladí manželé
v drtivé většině finančně významně závislí na podpoře ze strany
rodičů či širší rodiny, nemají k dispozici samostatné bydlení a jejich
společný život je velmi brzy ohrožován mnoha zásadními sociálními
i ekonomickými změnami.
V důsledku těchto skutečností
i toto na první pohled chvályhodné řešení v sobě bohužel skrývá
z mé osobní pastýřské zkušenosti
i ze zkušenosti mnoha spolubratři kněží, kteří se mládeži věnují,
značné nebezpečí. Do nerozlučitelného manželství vstupují páry
v podstatě jen z jediného důvodu.
Tím je nemožnost nadále dodržovat předmanželskou čistotu.
A to v situaci, kdy mnohdy nejsou
naplněny velmi potřebné sociální, ekonomické a často i emoční
podmínky pro to, aby manželství
mohlo úspěšně překonávat nástrahy společného života. Mnohé
páry, které přijaly manželství takto
brzy, se proto bohužel také velmi
brzo rozpadají a teprve eventuální
druhý sňatek těchto katolických
křesťanů splňuje přirozené předpoklady pro vznik trvalého vztahu.
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Že to znamená velký morální problém, nemusím, myslím, nikterak
zdůrazňovat.

foto: internet

Osobně bych ve svém příspěvku chtěl upozornit na pro mne
velmi vážné důsledky takovéto
situace: Katoličtí křesťané, kteří
v období své přípravy na rodinný
život nerespektovali oﬁciální morální učení Církve, se po uzavření
svátostného manželství vracejí
v oblasti požadovaných morálních nároků do bezproblémového
způsobu života a působení v Církvi. A to na rozdíl od mnohých, kteří
po rozpadu předčasně uzavřeného svátostného manželství vstoupí
do druhého svazku a jejichž další
svátostný život je velmi problematický. Nicméně vracejí se s jednou
zásadní hlubokou zkušeností,
která významně ovlivňuje jejich
následnou schopnost naslouchat
Církvi a přijmout ji jako důležitou
orientační autoritu pro jejich osobní i společenský život.

respektu vůči církevním pravidlům
a postojům v mnoha dalších oblastech, které se jich týkají a které musí
řešit. A za které následně přebírají
zodpovědnost.
Vzniká tak početně i vlivem
významná skupina angažovaných
a v Církvi aktivních laiků s rezervovaným postojem vůči autoritě
Církve a samozřejmě v neposlední
řadě i vůči církevní hierarchii.
Myslím, že mnohé důsledky
tohoto pociťujeme v naší zemi
(a domnívám se, že nejen v naší
zemi) v posledním období značně
bolestivě. Jsem hluboce přesvědčen, že to má například značný
negativní vliv na připravenost
rodičů podporovat rozhodnutí pro
duchovní povolání svých dětí.
Proto bych si velmi přál, aby se
tato synoda také věnovala v síle
radostné a osvobozující zvěsti
evangelia věrnému a zároveň
pro mladé lidi srozumitelnému
a realistickému přístupu k normám
života v tomto období. Ačkoliv
před 50 lety takové období mezi
přibližně 15. a 25. rokem života
mladých lidí téměř neexistovalo,
dnes hraje na cestě zrání mladých
katolických křesťanů významnou roli. A zásadním způsobem
ovlivňuje prožívání víry v následné
dospělosti. Myslím proto, že toto
téma by mělo být jednou z výzev
pro naše synodní přemýšlení,
modlitby a rozlišování.

Doplnění postsynodální
(psáno pro Salesiánský magazín)

Vracejí se se zkušeností, že
v zásadní a hluboké osobní otázce,
v otázce zrání k rozhodnutí pro
nerozlučný celoživotní vztah, jim
ve velmi důležité periodě života Církev nebyla srozumitelnou
a chápající autoritou… Tato skutečnost se dle mé zkušenosti velmi negativně následně promítá do jejich
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Velmi mne potěšilo, že můj
příspěvek na synodě následně v české církvi vyvolal živou
diskusi. Mnohé podněty, které z ní
pro mne vyplynuly, vnímám jako
důležité, a rád bych proto komentář alespoň ke dvěma z nich
připojil ke svému publikovanému
příspěvku. Se svým textem jsem
se zcela záměrně přihlásil do diskuse k první části přípravného

textu synody. Tato část totiž měla
za úkol otevřeně a realisticky popsat různé oblasti života mladých
lidí. Záměrem mého příspěvku
tedy nebylo a stále není nabízet
řešení. Snažil jsem se pouze autenticky popsat situaci, abychom
pak následně mohli jako synodní
otcové přemýšlet o eventuálních
krocích, které budou na popsanou
skutečnost reagovat. To se také
v závěrečném dokumentu stalo:
Následující věty odhlasované
dvoutřetinovou většinou jsou mimo jiné reakcí i na můj příspěvek.
Až zpětně jsem si uvědomil, že
v mém příspěvku chybí zmínka o mladých párech, které se
dokázaly v předmanželské čistotě
dobře připravit na manželství,
i když jejich známost trvala mnohem déle než mnou zmiňované tři
roky. I jejich pohled a zkušenost je
důležité vzít jako inspiraci pro další
promyšlení autentického přístupu
Církve v této oblasti.
Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský

Na pozadí společenských změn
a proměn citového života, na pozadí mnoha etických principů se
ukazuje, že mladí lidé jsou vnímaví
k hodnotám autenticity a oddanosti, ale jsou často dezorientováni.
Obzvláště požadují diskusi na téma:
rozdíly mezi mužem a ženou, vztahy
mužů a žen, homosexualita. (čl 39)
Je třeba prohloubit různé otázky
na téma těla, citů a sexuality. Je
třeba je propracovat z antropologického, teologického a pastoračního hlediska a věnovat se jim
na patřičných rovinách, od lokálních po univerzální. Mezi nejdůležitější otázky patří především soulad
mezi mužskou a ženskou identitou
a otázka sexuálních sklonů.
(čl. 150)

ASC

Děti patří domů
Dřív jsem si myslel, že záležitost adopcí či pěstounské
péče je dost jednoduchá – podáte si na úřadě žádost,
nějakou dobu počkáte, a když se najde vhodné dítě,
odvezete si ho z kojeneckého ústavu nebo dětského
domova domů. Dál už to jde jako u vlastních dětí. Jenže ono je to trochu složitější.

O

adopci a pěstounské péči
jsem si povídal Pavlou
Bažantovou z organizace
Děti patří domů (DPD)
a s jejím manželem Ivánkem. Brali
se v roce 1985. Měli spoustu plánů
a počítali s velkou rodinou. Jenže
děti nepřicházely. „Žádost o adopci
jsme si podali v roce 1988. První
malé dítě k nám přišlo v roce 1992,
po nějaké době další dvě a nakonec
ještě šestnáctiletý Tomáš.“

Odborná podpora
V té době ale pro adoptivní
rodiče a pěstouny neexistovala
skoro žádná podpora, a tak se
v tom Pavla s Ivánkem cítili trochu
sami. Až po revoluci se situace
zlepšila. Začaly vycházet knížky

s tématem náhradní rodinné péče,
objevily se první poradny a semináře pro náhradní rodiče. „Tyto semináře se konaly například v Domě
rodin ve Smečně,“ vzpomíná Pavla.
„Jezdili tam přednášet odborníci
i z řad salesiánů spolupracovníků,
třeba Michael Chytrý, Ivanka Bernardová, Inka Mácová.“ Samotné
odborné informace však nestačí.
Pavla s Ivánkem cítili, že je potřeba
předávat i osobní zkušenost,
začali tedy do Smečna jezdit jako
moderující pár.

Maceška
Když se po roce 2000 začal
běžně používat internet, objevily
se na něm různé diskusní skupiny,
ve kterých pěstounské rodiny sdílely

PAVLA BAŽANTOVÁ

i příběhy z vlastního života. Pavle to
však připadalo spíš jako pohádky.
„Všechno bylo s úžasným koncem,
a pokud tam byly někde nějaké
potíže, tak se to prostě překonalo.

„

TOHLE MI FAKT NIKDO
NEŘEKL

Pak tam ale začala psát nějaká
Maceška. „To byl konečně člověk, který popisoval to, co přesně
prožívám. Mnohokrát psala třeba:
‚Tohle mi fakt nikdo neřek‘. Mně se
to hodně líbilo, ráda jsem to četla.
‚A kdybyste chtěli, tak mi napište.‘
Tak jsem jí napsala. Protelefonovaly
jsme spolu asi hodinu, aniž bychom
se před tím kdy viděly či slyšely.
Tak začalo jedno z mých velkých
přátelství.
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Děti potřebují víc
Maceška, vlastním jménem
Dáša Zezulová, později s několika
kamarádkami založila sdružení
Děti patří domů. Všechny měly
zkušenost s dětmi, které opustili
rodiče, a byly přesvědčené, že
ústavní péče pro tyto děti není výhra, že potřebují víc. Odtud vznikl
i název sdružení.

Pavla byla myšlenkou sdružení nadšená a rozhodla se připojit.
„Na začátku to bylo o setkávání
lidí z internetové diskusní skupiny, pak ty holky začaly pořádat
výbornou akci – setkávání pěstounek, říkalo se tomu Maminky.
Byl to takovej prokecanej víkend,
na kterém se mluvilo o spoustě
věcí. Maminky sdílely své zkušenosti a nacházely povzbuzení. Jezdívaly tam i ženy, který přemýšlely,
jestli do toho půjdou, nebo ne.
Z některých se ty maminky později
taky staly.“ Ve sdružení se Pavla
zapojila do organizace setkávání
maminek, doprovázela pěstounské rodiny, starala se o ekonomiku a několik let byla členkou
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správní rady. Ivánek to s úsměvem komentuje: „Pavla se věnovala DPD, mohla se tam dosyta
vypovídat a já jsem zatím doma
udržoval děti alespoň v částečné
čistotě a pořádku.“

„

ANI NEJLEPŠÍ ÚSTAV NEDOKÁŽE DÁT DĚTEM VZOR

Pavla sdružení pomáhá i jinak.
Například ve společnosti Veolia,
kde pracuje, může každý zaměstnanec jednou ročně požádat
o tzv. minigrant (finanční příspěvek na dobrou věc). „Já jsem toho
vždycky využila, třeba pro seminář
o hostitelské péči, kurz pro respitní
(odlehčovací) pracovníky, pro podporu dětí, které nemohly na tábor
a podobně. Zatím jsem minigrant
vždycky dostala.“

Začarovaný kruh
Jak fungují mezilidské vztahy,
se učíme napodobováním. Proto
ani nejlepší ústav nedokáže dát
dětem vzor, jak to v rodině může
vypadat. „Děti rodičů, kteří sami

vyrůstali v dětským domově, často
také vyrůstají v dětským domově,“
říká trochu smutně Pavla. „Oni
by se rády staly dobrými rodiči,
ale nemají ten vzor.“ Někeré děti
z dětských domovů mají jen
malou šanci dostat se do rodiny
– jde o starší děti, děti s hendikepem nebo z velkých sourozeneckých skupin. I pro ně je ale
dobré, aby se s nějakou rodinou
kontaktovaly. Proto sdružení
podporuje i hostitelskou péči.
„Hostitelé mohou dětem ukázat,
že to v rodině může fungovat
jinak, než viděly ve svých původních rodinách. I hostitelé se někdy
pohádají, ale dokážou se potom
taky usmířit. Hádka nemusí skončit fyzickým napadením.“ Je vidět,
že toto téma je Pavle opravdu
blízké. „Hostitelská péče je pro
nás pořád srdeční záležitost. Společně s organizací Dejme dětem
šanci pořádáme kurzy pro lidi,
kteří se hostiteli chtějí stát. Vydali
jsme také příručku ‚Hostitelská
péče a příprava k ní‘, což považuju
do dneška za velkej počin.“

Salesiáni spolupracovníci
Každý člověk potřebuje někde
čerpat sílu, zvláště pokud pracuje na tak náročném poli, jako je
náhradní rodinná péče. Pro Pavlu
s Ivánkem bylo důležité seznámení se salesiánskou spiritualitou: „Bylo to někdy v době, kdy
jsme jezdili do Smečna,“ vybavuje
si Pavla. „Přivedla nás k tomu kamarádka, která s manželem také
uvažovala o vstupu ke spolupracovníkům: ‚Můžeš mi říci, proč vy
nejste u spolupracovníků? S tím,
co děláte…‘ Formaci jsme pak absolvovali společně.“ Don Bosco si
Pavlu získal nejvíc preventivním

systémem: „To je něco, co je mně
blízký, co si myslím, že funguje.
Jak říká Don Bosco: ‚Musíte být
s nima, musíte být mezi nima‘. To
prostě nejde jinak.“
Přidává se i Ivánek: „Začal
jsem pociťovat nedostatek duchovního zázemí pro tuto práci.
Člověk nestíhal, byl vyhořelej
a tak. Chtělo to nějaký impuls,
a ten nám dalo právě salesiánství.
Formace bylo to, co mi dávalo
hodně – vědomí, proč to člověk
vlastně dělá.“
Se salesiánským světem je
sdružení DPD spojeno ještě jinak,

spolupracuje se Salesiánským
klubem mládeže – centrem
Don Bosco v Pardubicích. To
se zaměřuje na doprovázení
mladých lidí odcházejících z dětských domovů, pěstounské péče
a ohrožených rodin. Pomáhá jim
osamostatnit se a převzít odpovědnost za svůj vlastní život, čímž
vhodně navazuje na činnost DPD.
Obě organizace dále spolupracují v oblastech hostitelské péče,
respitních pobytů a programů
pro dospívající.
Děti patří domů je profánní
organizace, Pavla ani neví, jestli
tam je někdo věřící. Po svém to
komentuje: „Já se za ně prostě musím modlit, nic jinýho mi nezbývá,
někdo to tam dělat musí. Všichni
jsou to strašně dobrý lidi, mám je
moc ráda. Nesmírně si jich vážím,
Dáši speciálně, ale i dalších lidí.
Jenom to mají v životě nastavený
jinak, prostě, že budou pomáhat.“
Jan Zindulka
foto: archiv ASC

Náhradní rodinná péče
Forma péče o dítě, které je vychováváno jinými než biologickými
rodiči v prostředí, jež se nejvíce
podobá životu v přirozené rodině.
OSVOJENÍ (ADOPCE)
Náhradní rodič se stává rodičem
dítěte i de jure se všemi právy a povinnostmi, jaké má biologický rodič.
PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Pěstoun se stává osobou pečující
o dítě, není jeho zákonným zástupcem – tím je buď jeho biologický
rodič, nebo poručník. Pěstoun může
za dítě rozhodovat pouze ve věcech běžných. Neběžné věci jsou
například nevratné zdravotní zákroky (třeba i náušnice), žádost o pas,
výběr střední školy, ale taky třeba
křest. Pěstoun má právo na odměnu, která se počítá do důchodu

jako plat, dostává také příspěvek
na potřeby dítěte. Pěstounská péče
zaniká plnoletostí dítěte.
HOSTITELSKÁ PÉČE
Dlouhodobý přátelský vztah
dospělého nebo rodiny s dítětem z dětského domova, něco
na způsob tety nebo strejdy. Tento
termín zákon nezná, různé dětské
domovy k tomu přistupují různě.
Jedním z cílů je, aby děti měly
navázány nějaké vztahy i mimo
dětský domov pro okamžik, kdy
z něj odejdou.
SDRUŽENÍ DĚTI PATŘÍ DOMŮ
Občanské sdružení (nyní zapsaný
spolek) Děti patří domů (DPD)
založila Dagmar Zezulová v roce
2008 s několika svými kamarádkami z řad pěstounů, sociálních

pracovnic a vychovatelek v dětském domově. Po přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí
v roce 2013 se sdružení profesionalizovalo. Hlavním cílem sdružení je
provázet pěstouny celým procesem
pěstounské péče a podporovat je
v jejich péči o děti.
Sdružení natočilo film o pěstounské
péči Můj kamarád Arfík, se kterým
objíždějí školy, aby děti poznaly,
co to je pěstounská péče. Dagmar
o zkušenostech z vlastní rodiny
(mají dvě děti biologické a čtyři
v pěstounské péči) napsala krásnou
knížku Domov je místo, odkud tě
nevyhodí, ani když vyrosteš.
O dalších aktivitách sdružení
se dočtete na webu
www.detipatridomu.cz
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Nejvíc
jsem Pánu
vděčná
za povolání
Salesiánka sestra Věra Vorlová oslavila devadesáté narozeniny. Pokoušíme se dát dohromady střípky
vzpomínek z dlouhých devadesáti let, z nichž více než
šedesát sestra Věra prožila jako Dcera Panny Marie
Pomocnice. Dávné vzpomínky se někdy vynořují překvapivě snadno, nedávné už takovou lehkost nemají
a dáváme je dohromady o něco klopotněji. Jedno ale
mají společné – je v nich velká vděčnost. „Ze všeho
nejvíc jsem Pánu vděčná za povolání,“ říká sestra Věra.

N

arodila se 4. února 1929
v Olomouci, kde s rodiči
a dvěma sourozenci
prožila prvních deset
let svého života. Tatínek byl voják
z povolání a s příchodem německé
okupace si musel hledat jinou práci. Rodina se přestěhovala do Brna,
kde si našel úřednické místo.

u nás tehdy nebyly, za formací
bylo nutné vycestovat. Tatínek
s plánovaným odjezdem do Itálie
nesouhlasil a Věra tedy prozatím
odjela do aspirantátu na Slovensko. „Vlastně jsem tenkrát utekla
z domu,“ a dodává, že s jejím
odchodem souhlasila jenom maminka.

Vlastně utekla z domu

O možnosti její řeholní formace
v Itálii se ale mezitím dále jednalo
s tehdejší generální představenou matkou Lindou Lucottiovou.
Na Slovensko za ní tehdy přijel
salesián P. Antonín Dvořák, aby se
ujistil, že její úmysl odjet do Itálie
trvá. Vzpomíná, že se ještě téhož
dne vrátila zpět do Brna, kam ji
k její radosti přišli na nádraží v noci
naproti nejen maminka, ale i tatínek. Její další velkou radostí bylo,
že v neděli poté spolu s ní tatínek
přistoupil ke svatému přijímání.
„Byl to velký obrat a pro mě velká
radost. Ještě ten den mě maminka
doprovodila do Prahy, jela jsem

V Brně se Věra setkala se
salesiány a salesiánskou spiritualitou a postupně pocítila také
povolání k zasvěcenému životu
– chtěla se stát salesiánkou. Nikdo
jí moc nevěřil, kromě P. Ignáce
Stuchlého, který ji naopak velmi
povzbuzoval. Věra byla aktivně
zapojena ve skautu a po maturitě
na gymnáziu se zapsala ke studiu
matematiky na univerzitě. Psal
se však rok 1948 a bylo jasné, že
dojde ke změnám, které nebudou
pro církev a řehole příznivé. Bylo
třeba jednat rychle. Salesiánky
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

vlakem do Vídně a pak do Turína.
Bylo to roku 1949 jen pár dní před
tím, než se zavřely hranice.“ O pouhý týden později byla hranice skutečně uzavřena a tím definitivně
skončila jedna životní etapa církve.

První italská léta
Vzpomíná na radost, že na ni
v Turíně někdo po dvou nocích
strávených ve vlaku na nádraží
čekal. Hluboký dojem na ni tehdy
udělala turínská bazilika Panny
Marie Pomocnice. Zároveň tu
ale čekaly i těžkosti způsobené
neznalostí jazyka – se sestrami se
zpočátku dorozumívala vyzbrojena dvěma slovníky. Když se
zjistilo, že byla zapsána ke studiu
matematiky, rozhodlo se, že bude
ve studiu pokračovat. Její spolužačkou a dobrou kamarádkou se
stala Marinella Castagno, pozdější
generální představená. Důležitá
pro ni byla i novicmistrová a pak
také sestra Elba Bonomiová, která
se zasloužila o její další studium.
Po složení slibů pokračovala
ve studiu v Castelfogliani na Katolické univerzitě Božského Srdce,
později jí byla svěřena výuka
matematiky a fyziky. Většinu času
tedy trávila mezi mladými jako učitelka nebo jako asistentka interních
a externích studentek. Zvláštní
pozornost bylo třeba věnovat těm,
které měly v těchto předmětech
problémy. Právě spolu s Marinellou

Castagnovou připravily řadu učebnic. „Ta moje se jmenovala Numero
e ﬁgura, ale nemohla jsem na ni
uvést své jméno, bylo to nebezpečné.“ Představení se tenkrát obávali,
že je stále ještě v hledáčku československé policie.
Jisté politické uvolnění v 60.
letech způsobilo, že ji mohla
do Turína roku 1966 přijet navštívit
maminka. Strávily spolu asi měsíc.
Roku 1968 se Věra konečně dostala na návštěvu do Československa
a setkala se ještě jednou s rodiči.
Maminka krátce nato zemřela
a o dva roky později odešel na věčnost také tatínek. Od československých úřadů nedostala povolení
zúčastnit se pohřbu ani jednoho
z nich. Až roku 1979 se do Itálie
dostala její sestra s rodinou.
Konec šedesátých let však pro
sestru Věru znamenal další změny.
Další etapa jejího života se měla
odehrát v Padově. Z Turína odcházela s ujištěním své salesiánské
ředitelky, že určitě nebude nikdy
jmenována představenou. Jak se
však ukázalo, platil tento příslib
jenom krátce. Po čtyřech letech
vyučování matematiky byla jmenována ředitelkou velkého domu
v Padově s komunitou čítající
dvaasedmdesát sester. Jak sama
vzpomíná, bylo to naprosto nečekané a vyrazilo jí to dech. Nakonec
z toho byla ale krásná léta: „Měla
jsem vždycky výbornou vikářku,
která se nenechávala vyvést z míry
spoustou problémů. S komunitou se
nám podařilo zorganizovat mnoho
krásných věcí pro malé i velké.

Jenom na sportovní akce přicházelo 1200 účastníků. Panna Maria
a všichni naši svatí nám ve všem
pomáhali. Chtěla jsem také, aby se
více sester věnovalo studiu, a tak
vrátit to, co bylo kdysi umožněno
mně. Společně jsme mohly pořádat
také výlety do hor a při té příležitosti
navštívit i naše sestry v tehdejší
Jugoslávii a dovézt jim věci, které
tam chyběly. Jezdily jsme školním
autobusem, pan řidič s sebou
brával vždycky ještě i manželku.
Pro sestry to byla rekreace, a tak
cestou prováděly všechno možné,
byla u toho ohromná legrace.“

Sacro Cuore v Římě
Rok 1980 přinesl další stěhování, tentokrát do Říma, do komunity
Sacro Cuore, ve která byla jmenována sekretářkou. Úkolů bylo
požehnaně. V těchto letech byla
totiž zároveň předsedkyní CIOFS,
organizace zaštiťující apoštolát
v oblasti učňovského vzdělávání. „Znamenalo to řadu setkání,
porad a návštěv u našich externích
spolupracovníků. S některými spolusestrami jsme procestovaly téměř
všechny italské regiony, abychom
hledaly řešení pro naše výchovné
poslání mezi mladými.“

V roce 1995 byla jmenována
představenou římské inspektorie.
Na tato léta vzpomíná její sekretářka sr. Claudia Daretti: „Strávily jsme
spolu šest šťastných let. Sestra Věra
byla velmi prostá a dávala mi plnou
důvěru. Doprovázela jsem ji při
vizitacích všech domů, a když jsme
byly mimo Řím, zůstávala jsem tam
s ní po celou dobu. Často mi svěřovala své starosti a těžkosti. Na inspektorii jsme se setkávaly vždycky
ve třech: inspektorka, ekonomka
a já. Hodně naslouchala a vyprávěla
a atmosféra bývala plná pohody
a pokoje. Zkrátka a dobře můžu říci,
že na ni mám moc krásné vzpomínky, na její odbornost, schopnosti, ale
především na velkou důvěru, kterou
vyzařovala.“

Návrat do vlasti
Roku 2001 byla sestra Věra
poslána generální představenou
do České republiky. Vracela se
po více než padesáti letech, a jak
sama říká, bylo to úplně jiné, než
jak si pamatovala ze svého dětství
a mládí. Byla nejprve jmenována
ředitelkou domu v Praze-Karlíně
a o dva roky později ji generální představená matka Antonia
Colombová požádala, aby se stala
představenou vizitatorie Česká
republika-Litva. Nebyla to snadná
léta, i proto, že s sebou přinesla
vážné zdravotní komplikace. Ptám
se tedy, jak na ně vzpomíná. „No,
zdraví už bylo špatné a to bylo
těžké.“ A po chvíli dodává: „Ale vnímala jsem mezi vámi velkou touhu
žít, jak se patří“.
Následující léta prožila sestra
Věra v karlínské komunitě, která
je jejím domovem i dnes. Tak se
ještě zeptám, jaké je to teď: „Dobré.
Mám se dobře a modlím se, to je
hrozně potřeba.“ A na otázku, co
pro nás, sestry vidí jako nejdůležitější, dostávám stručnou odpověď:
„Abychom žily duchovně.“
Helena Křenková, FMA
foto: archiv FMA
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PRO DĚTI

Stránky myšky

Elišky

Díl 7. O mírnosti
Milé

, dnes si budeme povídat o mírnosti. Jednou jsem chtěla

namalovat obrázek. Vzala jsem

, a

, namalovala

a nakonec jsem chtěla vybarvit oblohu
a to mě

. Vyskočila jsem ze

,

a zelenou

barvou. Přetáhla jsem do

a drcla do

.

s vodou se převrhl

na výkres a ten byl rázem celý zničený. To mě moc mrzelo. Když jsem
uklidila, dala jsem se znovu do práce. Tentokrát mi zase na
Nevztekala jsem se a když
žlutému

zářivý

zaschla, vykouzlila jsem

.

ukápla červená.
z červeného

pak měla z obrázku velikou radost.

VOJÁK
DĚTI SE CHYSTAJÍ NA KARNEVAL.
FRANTÍK PŮJDE ZA VOJÁKA. MASKU
DOSTAL K VÁNOCŮM A TEĎ SE MOC
TĚŠÍ, JAK BUDE NA KARNEVALU ÚŽASNÝ.
KDYŽ SI ALE KOSTÝM OBLÉKL, ZJISTIL,
ŽE K NĚMU CHYBÍ BAMBITKA A ZAČAL SE
HROZNĚ VZTEKAT, DIV ŽE CELÝ KOSTÝM
NEROZTRHAL. UKLIDNIL SE AŽ VE CHVÍLI,
KDY MU TATÍNEK VYPRÁVĚL O SVATÉM
FRANTIŠKOVI, KTERÝ BYL V MLÁDÍ
VOJÁKEM A TAKY ŽÁDNOU BAMBITKU
NEMĚL. POPROS RODIČE, AŤ TI
O SVATÉM FRANTIŠKOVI ŘEKNOU VÍCE
A NAJDI MEZI OBĚMA OBRÁZKY
7 ROZDÍLŮ.

PLYŠÁCI
ANIČKA MÁ TOLIK PLYŠÁKŮ, ŽE UŽ SE SKORO NEVEJDE DO POSTELE. CHTĚLA BY PROTO SPÁT NA ZEMI
VE SPACÁKU. MAMINCE SE TEN NÁPAD VŮBEC NELÍBIL, JENŽE ANIČKA SI VZTEKLE STÁLA NA SVÉM.
NAKONEC POMOHLO, KDYŽ MAMINKA ANIČCE
UKÁZALA, ŽE OD SPOUSTY PLYŠÁKŮ MÁ ANIČKA
V POSTELI DVA STEJNÉ A TAK SE DOMLUVILY, ŽE JE
VYTŘÍDÍ. ZKUS NAJÍT A SPOJIT VŠECHNY DVOJICE
PLYŠÁKŮ. TAKY MŮŽEŠ OBRÁZEK VYBARVIT.
Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková a manželé Civínovi
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Kreslí Ludmila Obručová
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foto: Dominik Polanský ČaV

SPIRITUALITA

SVATOST JE I PRO TEBE
Heslo hlavního představeného Ángela F. Artimeho

Hlavní představený předjímá ve svém hesle na rok
2019 to, co nám říká také papež František ve svém listě ke Dni světové mládeže v Panamě. Papež František
chce zdůraznit, jaké jsou základy našeho křesťanského života. Vyzývá nás, abychom neupadli do pokušení
ztráty perspektivy a abychom si uchovali široký
životní rozhled.
• Svatost je dar, pověření
a úkol. Svatost je pro všechny,
neboť souvisí se základním životním nasměrováním každého z nás.
Stát se svatým neznamená odcizit
se sobě samému nebo se vzdálit
svým bližním. Znamená to žít
svůj život v plnosti, v intenzivním
a někdy i namáhavém zakoušení
společenství.
• Svatost není teorie o morální
dokonalosti, ale život v souladu
s životem Ježíšovým. Některé
vlastnosti Ježíšova života jsou
každému blízké, jako například
krása, nadšení pro dobro a pro
druhé – to jsou charakteristiky,
které si lidé v souvislosti s Ježíšem
tolik nespojují.
• Důležité je stát se svatým,
není třeba být za svatého prohlášen. Kanonizovaní světci jsou
jakoby průčelím kostela; ale kostel
uvnitř zahrnuje mnoho vzácných
pokladů, které zůstávají neviditelné. Toto heslo nás chce pozvat,
abychom objevili tuto vnitřní, byť
méně viditelnou část, v níž se probouzí vnitřní žízeň po spáse.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Je svatost i pro tebe?
Je to blízká, reálná, konkrétní,
uskutečnitelná věc. Dokonce je
to základní povolání každého člověka. Stát se svatým není těžké,
naopak, je to snadné a na konci
naší cesty ke svatosti nás v nebi
očekává Bůh. Cesta svatosti se nemůže obejít bez kříže, ale je také
plná radosti: „Tady svatost spočívá
v tom, že jsme veselí,“ říkával
s Donem Boskem Dominik Savio.
Svatost nás nevzdaluje od povinností, zájmů, náklonností.
Integruje je v lásce. Svatost je
dokonalost lásky, odpovídá na základní potřeby člověka: milovat
a být milován.

„

SVATOST JE ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA

Svatost není „něco navíc“, něco
volitelného, nebo cíl jen pro některé. Je to naplněný život s jistým
zaměřením a s vědomím Božích
darů. Je to cesta plnosti a rozkvětu lidství. Svatost je povinnost
i povolání, odpovědnost, úsilí, ale

především je to dar. Je to účast
na Božím životě, nikoli dokonalost,
která by byla dosažitelná pouze vlastními silami. Je v souladu
s církví, která nabízí svátostný život
a zbožnost.
Společně to jde snáz. Svatost
a společná cesta a zakoušení
společenství. To je něco krásného,
ale zároveň náročného. Nemějte
strach ze svatosti. „V domě mého
otce je mnoho příbytků.“ Ráj je
jako zahrada: je tam pokorná fialka
i vznešená lilie nebo růže. Svatost
utváří odpovědného člověka. Je
to cosi, co můžeš učinit jen TY. –
„Beze mne nemůžete činit nic.“
Pro Dona Boska to všechno bylo
jasné. Jeho poslední slova mladým
byla: „Řekněte mým chlapcům, že
je očekávám v nebi.“

Plakát Hesla 2019
Na plakátku je skutečná
fotografie – selfie. Je na ní hlavní
představený, jedna z dcer Marie
Pomocnice a mladí, jaké lze potkat
v salesiánských střediscích. Znění
hesla je spojené s „hashtagem“,
typickým pro sociální sítě, graficky
je ovšem doplněné svatozáří. Protože svatost a sociální sítě, svatost
a svět mladých nejsou v protikladu, ale naopak: svatost je třeba
sdílet, proto #svatostjeiprotebe.
Překlad: Zdeněk Jančařík

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Jak jsem se

foto: Anežka Hesová

chtěla stát
spisovatelkou
Mediální škola hostila své budoucí
adepty a dala jim přičichnout
k novinářskému „řemeslu“.

Z

ajásala jsem, když pro
zájemce o kurz psaní
uspořádala v půli ledna
2019 Mediální škola v brněnských Žabovřeskách celodenní seminář pod vedením odborníků na slovo vzatých. Naši průvodci,
moderátoři a školitelé byli totiž
mediálně známé osobnosti,
Jan Paulas, redaktor Katolického
týdeníku, a Zdeněk Jančařík, kněz,
publicista a spisovatel.
Dopoledne probíhala teoretická výuka o psaní čtivých a zajímavých článků. Proč je důležitý
titulek, jakých chyb se vyvarovat,
kde čerpat inspiraci? Na tyto
a podobné otázky jsme společně
hledali odpovědi. „V článku jsou

Knihy a internetové
stránky týkající se
mediální výchovy
Knihy
Vztahy v digitálním světě
Gary Chapman a Arlene Pellicane,
Návrat domů 2016
Kniha, která nahlíží na média
z výchovné stránky. Pomáhá technika naši rodinu sbližovat, nebo
ji od sebe odděluje? Upozorňuje
na rizika, ale nabízí mnoho praktických rad a doporučení.
Digitální mámy a digitální tátové
Yalda T. Uhls, Portál 2018
Tato kniha pomáhá pochopit jevy,

nejdůležitější kroky ‚co, kde, kdy
a proč‘ a od této linie by se mělo
vše odvíjet,“ zdůraznil redaktor
Paulas a dodal, že zásadou dobrého psaní je přesnost, stručnost
a srozumitelnost.
Po chutném obědě, který pro
všechny zúčastněné připravil
skvělý kuchař P. Libor Všetula,
jsme si nezdřímli, jak by se nabízelo, ale pokračovali v praktické
části. Rozděleni do tří skupin jsme
prakticky zkoušeli redaktorskou
práci, a že to nebyla až taková
legrace, ukázalo naše hodnocení
na závěr kurzu. Pěkně jsme se
zapotili u psaní článků, vymýšlení
titulků či při opravách textů. Otec
Zdeněk však celý den prokládal
které jako rodiče můžete sledovat
na svých dětech a zároveň ve vás
vyvolávají řadu otázek. Přináší
informace o současném digitálním
věku a o sociálních sítích. Zabývá
se učením v digitálním věku a je
plná konkrétních údajů a výzkumů.
Nejlepší kniha o fake news
kolektiv autorů, CPress 2018
Aktuální a čtivá knížka o dezinformacích i o tom, jak je poznat.
Internetové stránky
www.e-bezpeci.cz
aktuální a důvěryhodná stránka
provozovaná Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého
Přináší nejnovější informace

svými pověstnými vtipnými
bonmoty, a tak o legraci nebyla nouze. Pobavil nás například
pravdivou historkou, kterou zažil
jako šéfredaktor křesťansky orientovaného nakladatelství, v němž
vyšla kniha Smrt, konečná stanice
a nedopatřením chyběl na obálce
otazník na konci titulu. Kniha, která
byla navíc v černém přebalu, tak
získala úplně opačný nádech, než
bylo zamýšleno. I takové situace
mohou v žurnalistice nastat. Celý
den byl prodchnut novinářským
řemeslem a toho jsme si opravdu
doslova užívali a také vychutnali
se vším všudy. Děkujeme všem
organizátorům.
Renata Lorencová
o internetovém světě, důležité
kauzy, které hýbou mladými,
a také doporučení, jak k nim
přistupovat. Najdete materiály
pro rodiče i učitele a výzkumy.
www.kpbi.cz
stránka od Asociace krajů ČR
Najdete zde bezplatné, kvalitní
e-learningové kurzy.
www.jaknainternet.cz
Krátká videa probírající témata
z oblasti bezpečnosti na internetu.
www.ovce.sk
Krátké pohádky určené spíše
malým dětem.
Libor Všetula
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MISIE

25 let salesiánů v Bulharsku

2. díl
V seriálu k 25 letům působení českých salesiánů
v Bulharsku se dnes přesuneme do Staré Zagory, kam
misionáři přišli před 11 lety. Na periferii města leží
romská chudinská čtvrť, tzv. machala. O tom, co se
za tu dobu povedlo a s čím se salesiáni potýkali při
práci pro děti z nejnuznějších poměrů, vypráví Jarda
Fogl, nejmladší český misionář v Bulharsku.
Bar místo oratoře

V

šechno začalo 8. 5. 2008,
kdy jsme se poprvé sešli
s romskými dětmi a připravili pro ně krátký program.
Naše činnost, tehdy ještě v cizích
prostorách, začala biblickými hodinami a hrami. Postupně jsme přidali
výtvarné kroužky, kreslení, výuku
hry na kytaru a tance. Koncem
roku jsme prostory museli opustit
a krátký čas jsme vozili děti z machaly do farního sálu. Když jsme
pochopili, že je to neúnosné, našli
jsme jeden malý bar, který fungoval
jako středisko dětí a mladých přes
den, a kam večer muži chodili pít.
V únoru 2009 se nám však podařilo najít vhodnější prostory, přímo
na hranici mezi městem a romskou
čtvrtí. Tady naše oratoř zakotvila
a využíváme ji dodnes.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Co potřebují děti
z machaly?
V práci s dětmi jsme od začátku kladli důraz na vzdělání,
evangelizaci a osobnostní rozvoj.
Náš program pro ně měl proto tři
hlavní složky: doučování, biblické
hodiny a kroužky všeho druhu. Již
v roce 2009 jsme začali zvát děti
na liturgii Božího slova a postupně
i na celou mši svatou. Viděli jsme
též potřebu intenzivnější formace
dětí, proto jsme začali samostatná formační setkávání s dívkami
a s chlapci (2010), později s mládeží (2015) a po dlouhé cestě i přípravu rodičů ke svátostem (2017).

První úspěchy
V roce 2010 se nám podařilo zformovat první skupinu

P. JAROSLAV FOGL

romských animátorů. Účastnili
se kurzů pro animátory a začali
nám pomáhat s dětmi při hrách
a na táborech. Ve stejném roce
odešli první romští hoši na internát
do Kazanlaku. A začala příprava
dětí a mladých ke křtu – v roce
2012 jsme pokřtili první 4 hochy.
Od roku 2008 do konce roku 2017
jsme připravili a pokřtili celkem
16 dětí a mladých.

Spolupráce s rodiči aneb
svatbou to nekončí
Při organizování programů
pro děti byla častou překážkou
nedůvěra jejich rodičů. Postupně
se nám však daří navazovat vztahy
i s nimi, a to hlavně díky důvěře
a výsledkům, které jsme získali
u jejich potomků. V současnosti
máme zhruba 20 blízkých rodin,

které se účastní našich akcí. Jedna
z těchto rodin je pro nás zvláštní
oporou; pomáhá, kde je potřeba,
především na stavbě, aktivně se
účastní mše svaté. V loňském
roce jsme se dočkali velké radosti,
když první romský manželský pár
po mnohaletém soužití uzavřel
sňatek na úřadě a začal přípravu
na svátostné manželství.

Děkovat i prosit
Od začátku našimi programy
prošlo asi 400 dětí, které jsme
opravdu dobře poznali: vše o jejich
životech, strádání, rodinné situaci,
problémech a láskách. Některé z nich mají teď hezké rodiny,

přestože většinou zůstali chudí
a nezískali vyšší vzdělání. Jiní
bohužel nežijí dobře a pokračují
v zamotaném kruhu mizérie svých
rodičů.
Děkujeme Bohu, že nám pomáhá překonávat všechny těžkosti

i pokračovat v rozvoji Jeho díla,
před nímž stále vyvstávají velké
výzvy. Zve nás k tomu, abychom
trpělivě kráčeli v tom, co jsme započali, a směle šli do toho, co nás
očekává a co nám On postupně
odkrývá. Jemu patří chvála a dík.

Rozhovor s Jardou Foglem

Jak dlouho už jsi v Bulharsku?

Máš nějaké motto nebo citát,
který tě provází životem?

Jarda Fogl pochází z Litomyšle. V Bulharsku je trvale už 12 let.
Věkem je z českých misionářů
v Bulharsku nejmladší. Je knězem
a věnuje se nejchudším dětem ze
„slumů“ na periferii Staré Zagory
a jejich rodinám.
Proč ses rozhodl stát se misionářem? Byl to tvůj sen?
Nikdy jsem nechtěl být misionářem v cizí zemi. To, že jsem dnes
v Bulharsku, vidím jako Boží řízení.
Když mi to bylo v roce 2002 předloženo, trochu jsem se zdráhal. Ale
protože tehdy v Bulharsku potřebovali pomoc, tak jsem nad tím přemýšlel a modlil se, a nakonec jsem
pochopil, že mne zde Pán chce. Pán
mě do Bulharska povolal.

Od roku 2002 do 2004 jsem byl
na asistenci (salesiánské praxi).
Od 2007 zde pokračuji. V roce 2008
jsem přijal jáhenské svěcení a v roce
2009 jsem přijal kněžské svěcení,
obojí v byzantském obřadu.
Co je na misionářském poslání pro
tebe nejtěžší?
Asi to, že když investujeme
do dětí a do lidí, někdy se to ztrácí;
neoceňují to, ztrácí příležitosti
a možnosti. To pak bolí a je to těžké.
Zároveň mi to však pomohlo si uvědomit, že i každý z nás to často dělá
vůči našemu milujícímu Bohu.
Co tě naopak nejvíc naplňuje, těší?
Být svědkem Boží lásky ke mně,
k dětem a mladým, o které se
starám. Vidět, jak Pán mění srdce
mladých, jak je jim blízko, a že
když jejich život nabral špatný
směr, on se znovu stará, žehná
jim, pomáhá. To je pro mě velikou
radostí.

Motto od mého noviciátu zní:
“Proč? Protože Tě (tě) miluji.” To je
směrem k Bohu a k lidem, ale také
to často slyším od Boha, který mi
to opakuje.
Co považuješ za největší úspěch?
Že jsme v romské machale už
přes 10 let a přestože je to velmi
náročné a stojí to občas velmi
mnoho odříkání, stále to pokračuje, přináší plody a proměňuje
lidská srdce a mentalitu, která je
teď u některých opravdu ovlivněna
evangeliem a naším pastoračním
úsilím. Další úspěch vidím v tom,
že po 10 letech se nám podařilo
uskutečnit setkávání s rodiči dětí,
že se otevřeli evangeliu a že dokonce jedni rodiče přijali na křest
a začali žít svátostný život.
Díky, Jardo, za rozhovor.
Ing. Kateřina Cveklová,
fundraiser Salesiánské provincie Praha
foto: archiv SDB

Hledáme partnery projektu Adoptuj
misionáře. Zapojte se i vy! Více na
www.bulharsko.salesiani.cz
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ROZHOVOR

Větší

otevřenost
světu!
Český salesián Václav Klement působí jako hlavní rádce pro Východní Asii a Oceánii. Tento region zahrnuje
obrovské území – spadají pod něj Čína a Austrálie,
Filipíny, Japonsko, Tchaj-wan, Laos, Kambodža, Vietnam, Thajsko a Pákistán a další ostrovní země jako
Východní Timor, Papua Nová Guinea, Šalamounské
ostrovy, Fidži, Samoa, Indonésie a „Václavova“ země,
v níž prožil své misionářské mládí, je Jižní Korea.

V

áclav, který je už mnoho
let členem hlavní rady
Salesiánů Dona Boska,
zhruba jednou za rok
zavítá do České republiky po výročním zasedání rady v Římě,
za maminkou do Brna-Židenic. Při
té příležitosti jsme ho krátce před
Silvestrem 2018 přivítali v Brně-Žabovřeskách, nakrmili jsme ho
pikantní rýží a trochu vyzpovídali.
Václave máme tu už rok 2019
a blížící se generální kapitulu
salesiánů. Bude to kapitula
„misijní“ v tom smyslu, že Evropa
se z hlediska křesťanství pomalu
stává misijní zemí a na kapitule
by tak mohla mnohem víc zaznít
misijní témata, ne?
Díky za tvůj nezničitelný optimismus! Samozřejmě, Evropa je
už dlouho misijním kontinentem
a v mnoha zemích je už na dvacet procent kněží, kteří pocházejí
z jiných kontinentů.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Vidíme dvě misijní želízka v ohni:
Plodem přítomnosti několika málo
misionářů, kteří zamířili do Evropy (asi 60 spolubratří na zhruba
5000 evropských salesiánů), je
jejich působení coby katalyzátorů.
Přinášejí čerstvou energii a pohledy, které jsou zapotřebí k oživení
našeho charismatu na starém
kontinentu. Většina z nich přichází
ze zemí, kde je křesťanství v moři
jiných náboženství v menšině. Tato
zkušenost napomáhá multikulturní
výměně. A druhým příspěvkem je
hlásání evangelia prostřednictvím
výchovy. Za posledních dvanáct
let investovala naše kongregace do prvního hlásání evangelia
hodně sil – první historické setkání
bylo shodou okolností v Praze-Kobylisích roku 2009! Nakonec
na všech kontinentech „objevujeme Ameriku“ – zjišťujeme, že náš
starý dobrý preventivní systém
Dona Boska je nejlepší metodou
a životním stylem, který pomáhá zprostředkovat evangelium

nevěřícím či se o ně dělit s jinými
náboženstvími a s katolíky, kteří nikdy nepotkali osobně Pána Ježíše.
Hlavní představený don Ángel
F. Artime píše a mluví často
o různobarevnosti kongregace
– tedy, že kongregace přežije
i v Evropě jedině tehdy, pokud se
stane „barevnou“. Jaké jsou zatím zkušenosti s multikulturními
komunitami v Evropě?
Na celém světě budou časem
„různobarevné“ komunity a Evropa
v tom nebude žádnou výjimkou. Nejen v Maďarsku pomohlo
dvanáct misionářů z několika zemí
k oživení salesiánského díla a charismatu, ale také v „katolickém“
Irsku je dnes provinciální rada složena z pěti národností – Nigérie,
Polsko, Belgie, Severní Irsko, Malta
– a jeden „domácí“ Ir. Na celém
světě máme zkušenost, že různobarevné komunity mají víc energie,
tvořivosti a dobře se rozvíjejí.
Provincie, které mají spolubratry
jen z jedné kultury, mají tendenci
ke komfortnímu „teplíčku“. Už jen
přítomnost českých dobrovolníků
v salesiánských komunitách v cizině je ohromné svědectví a příspěvek jiným provinciím!
A co tvůj region? Jak si stojí
salesiáni ve Východní Asii? My
z Evropy tušíme, že např. Jižní

Korea a Vietnam mají stále ještě
povolání. Ale skoro nic nevíme
o Indonésii, Austrálii, Japonsku,
natož o takových zemích, jako je
Papua Nová Guinea.
Jistě, „náš region“ je jedna ze tří
nejvíce se rozvíjejících a rostoucích salesiánských oblastí. Mezi 23
zeměmi, v nichž salesiáni pracují,
je jediným společným jmenovatelem rozmanitost. Jsou v něm
některé komunity založené před
90 až 110 lety (v Makau, Austrálii,
Thajsku a Japonsku) a na druhé
straně „fungl“ nové misie založené
nedávno (Malajsie, Fidži, Mongolsko, Laos nebo Pákistán). Naše
webovky www.bosco.link nabízejí
hodně salesiánských materiálů
všeho druhu, ale také denně nějaké dobré zprávy z našeho regionu.
Stojí před námi také problémy
s kvalitou formátorů a s počtem
noviců – každoročně na šedesát,
tj. více než má celá Evropa! Je to
velké bohatství, o které se musíme
dobře starat. Musíme se formovat
společně s laiky v našem poslání
(většina z laiků nejsou katolíci)
a svěřit jim více odpovědnosti.
A pak musíme více věřit mladým
lidem – Salesiánské hnutí mládeže je u nás ještě v mnoha zemích
na začátku. S rychlým rozvojem
ekonomiky vyskakují také problémy s materialismem a přílišným
sekularismem spolubratří. Téma
28. generální kapituly – Jaký má
být salesián pro dnešní dobu – je
pro nás jako stvořené!

Rok 2018 by pro náš region bohatý
na události. Přes osm měsíců
jsem byl ponořen v životě našich
dvanácti provincií. Největší radost
mi přineslo oblastní setkání salesiánů-koadjutorů ve Vietnamu (200
spolubratří z dvanácti provincií
a hosté ze všech ostatních šesti
regionů). To vše výborně připravilo 65 vietnamských koadjutorů.
Prostě mám radost, že je vidět salesiánské zasvěcení také v našich
laických bratřích.
Požehnali jsme domu Štěpána
Sándora v Manile (Filipíny) pro
specifickou formaci koadjutorů – je
jich tam dnes 22 ze čtyř kontinentů, na dvouletý kurz jsou mezi nimi
i dva Maďaři.
Jako každoročně se několik spolubratří vydalo na životní misijní
cestu – tentokrát byl mezi nimi
po 45 letech první Japonec. Hodně
mladých salesiánů se vydává
na praxi také do zahraničí.

„

RŮZNOBAREVNÉ
KOMUNITY MAJÍ VÍCE
ENERGIE, TVOŘIVOSTI
A DOBŘE SE ROZVÍJEJÍ
A největší radost mám ze svého
poslání. Být regionálem znamená
naslouchat spolubratřím, laikům,
členům Salesiánské rodiny a mladým. Vyslechl jsem 12 provinciálů a čtyři delegáty z Pákistánu,
Mongolska, Kambodže a delegáty
za pacifický region. Mohl jsem tak
být mostem mezi salesiány a napomáhat jejich sdílení, vzájemné
pomoci.

Co tě v posledním roce nejvíc
potěšilo?

A co tě čeká v roce 2019? Těšíš
se na něco, nebo máš z něčeho
obavy?
Hned na začátku roku mě čekal
celý týden v Becchi (Colle Don
Bosco) – duchovní cvičení.
Tentokrát jsem si to konečně
vychutnal bez nějakých honiček.
Heslo na rok 2019 o svatosti se
mi moc líbí, vlilo mi novou energii.
Příštím rokem mi končí poslední
rok služby v radě a během roku
budu moci naposledy pozdravit
spolubratry ve všech 23 zemích –
to pro mě hodně znamená.
Co tě „trklo“ v České republice?
Co by sis pro nás přál?
Je to přesně 35 let od doby, kdy
jsem odešel „za kopečky“, do Itálie
a pak do Jižní Koreje. Roku 2007
jsem tu byl naposledy na mimořádné vizitaci, takže dnes nemám
hlubší vhled do dění v provincii.
Jednu věc bych ale stejně vzkázal:
katolická církev i kongregace by
měly být otevřenější okolnímu
světu! Každý národ má co přinést,
může se podělit o své dary a přijímat dary od druhých. Například
nedávno probíhaly na Valdoku
v Turíně Dny Salesiánské rodiny
a já tam nepotkal žádného salesiána z ČR, jen volontárie a někoho
z komunity Nazarénů.
Zdeněk Jančařík
foto: archiv SDB
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Dnes jím jako Angolan
Již poněkolikáté zveme žáky a studenty základních
a středních škol a jejich pedagogy k účasti na osvětové vzdělávací kampani Dnes jím jako... Letos čeká
na všechny účastníky poznávání Angoly.

P

rojekt Dnes jím jako Angolan je určen pro žáky
a studenty základních
a středních škol i jiných
školských zařízení. Není to jen
„nudné“ vyprávění o jakési zemi
v Africe, ale zábavně připravený
vyučovací blok, ve kterém přijde
na řadu i vaření a ochutnávání.
Odtud má projekt i jméno – děti si
více přiblíží situaci svých vrstevníků tím, že si uvaří jejich běžné jídlo

– cenově dostupné i pro nejchudší
angolské děti.
Pedagogové si můžou ZDARMA
stáhnout zajímavé a hravou formou zpracované pracovní listy
připravené ve spolupráci s našimi dobrovolníky. Žáci a studenti
se tak dozví mnoho zajímavostí
z běžného života Angolanů.
Na webových stránkách je možné
využít řady dalších materiálů: videí,

Zdraví pro tátu
Dojemné svědectví o lidské sounáležitosti nám přinesla nečekaná
výzva naší „ekvádorské“ dobrovolnice Elišky Obermajerové, která působí
v horské vesničce Simiatug. Před Vánoci nás poprosila o pomoc pro
místní rodinu – tátu od rodiny se čtyřmi dětmi srazil opilý řidič a způsobil
mu vážná zranění.
Prostřednictvím sociálních sítí jsme oslovili naše přátele, dárce, sympatizanty, aby přispěli na léčbu a... stal se malý zázrak. Bleskovou rychlostí
– během dvou dnů – byl vybrán potřebný obnos (16.000 Kč) a celková
částka se nakonec vyšplhala až na čtyřnásobek.
Situace rodin žijících v Andách je těžká, velmi málo jich je úplných
a rodinu většinou živí jen matky. Ze zbylých peněz byl proto založen
fond solidarity, který bude pomáhat právě těmto rodinám v nouzi.
Přečtěte si na našich stránkách celý příběh, stojí to za to!
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

rozhovorů, fotogalerií, písniček,
informací o Angole apod. Pro ty,
kteří budou mít zájem a chuť, je
připravena malá soutěž.
V minulém roce se kampaně
Dnes jím jako... zúčastnilo více než
100 škol z celé České republiky.
Podívejte se na stránky projektu
www.dnesjimjako.cz, najdete
tam všechny potřebné informace.
Například si můžete prohlédnout
pracovní listy z minulých ročníků.
Začínáme 1. 3. 2019, pokud znáte
někoho, kdo vyučuje a rád zkouší
nové věci, řekněte mu o nás :-)
Martina Mončeková
foto: SADBA

Nezapomeňte si objednat

POSTNÍ KALENDÁŘ

Postní doba už ťuká na dveře. Pojďme si ji trochu
zpestřit – dozvědět se něco, co se jinde nedozvíme,
a možná i trochu pomoci těm nejchudším.

J

ak na to? Vyzkoušejte postní kalendář a vydejte se
společně s námi na cestu
moudrosti. V každém okénku na vás čeká, stejně jako v adventním kalendáři, překvapení,
a pozor! – není to čokoláda, i když
i na tu možná dojde. V otevřeném
okénku najdete citát, přísloví
nebo lidové moudro, které nám
prostřednictvím našich dobrovolníků posílají děti a mladí lidé
z rozvojových zemí. A právě jim
můžete pomoci. Tím, že si odřeknete dobrotu, kino, nákup oblečení, účast na párty a podobně.

V dolní části kalendáře je prostor
na zapisování. Tam si můžete poznamenat, co jste si odřekli, i kolik
jste tím ušetřili. Tuto částku pak
můžete věnovat dětem, o které
se naši dobrovolníci starají. Stačí
ji zaslat na náš účet.

Číslo účtu veřejné sbírky:
2800630202/2010, SS: 201902
Někteří z vás obdrží kalendář
v postní rozesílce. Ostatním ho
rádi zašleme, stačí napsat na
sadba@sadba.org.
Můžete se pro něj zastavit i osobně
(Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8),
rádi vás uvidíme.

Čokoládový dárek
Čokoládky s misijním motivem
čekají na ty, kteří pošlou do konce dubna odpověď na otázku
skrývající se v okénkách postního
kalendáře. Písmenka si můžete
zapisovat do pomocných políček
ve spodní části kalendáře.

ilustrační foto

Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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Exkluzivně o Titovi Zemanovi
zách, které nalezl v salesiánském
archivu náš spolubratr Vladimír
Kopřiva. Vzpomínka jen dokládá
vše, co bylo konstatováno při
beatiﬁkačním procesu o martyriu
slovenského salesiána: svůj život
vydal za svobodu mladých salesiánů, kteří v komunistickém režimu
nemohli realizovat své povolání.

Z pamětí P. Josefa Topinky

Před padesáti lety, 8. ledna 1969,
zemřel blahoslavený slovenský
mučedník Titus Zeman. K tomuto
výročí zveřejňujeme mimořádné
svědectví o jeho činnosti a utrpení
ve vězení v jičínských Kartou-

„Ke konci roku 1958, když přišli
do Kartouz kněží z Leopoldova,
mezi nimi i jezuita P. Šilhán, byl
na naši celu dán náš slovenský
spolubratr Titus Zeman, zavřený
na 25 let pro převádění slovenských kleriků za hranice. Spal
nade mnou a často jsme se spolu
procházeli. Vykládal mi, jak k převádění došlo, co všechno při tom
zažil. Převedl několikrát celkem
asi 70 lidí a nakonec ho chytili.

Uprchlíci totiž museli platit
za převoz přes Moravu a naši
neměli tolik ﬁnančních prostředků, a tak vzali diecézní kněze,
kteří to mohli zaplatit, ti ovšem
nebyli dost opatrní a celá věc se
prozradila a chytili se do pasti.
Zeman strašně zkusil při výsleších, od bití měl trvale poškozený
zrak a sluch. Dostal původně trest
smrti, který mu změnili na 25 let.
Druhý rok strávený na této cele
patřil k mým nejlepším zážitkům
z kriminálu. Většinu doby jsme
byli na cele v takovém složení, že
jsme si mohli důvěřovat, mohlo
se veřejně celebrovat, i když zase
tak, aby bachař z chodby, nebo
jiný, kdo by se podíval špehýrkou,
nic nepoznal.“
Vladimír Kopřiva

Rodáci vzpomínají
na kardinála Trochtu

V

e farnosti Francova Lhota
proběhla v roce 2018 již
po šestnácté akce „Chléb
náš vezdejší“, Na polích
rodičů kardinála Štěpána Trochty,
na kterých kdysi pomáhal i mladý
Štěpán, sejí místní žáci druhé třídy
obilí a chodí se dívat, jak roste.
Dožínky pak organizují se svými
rodiči a prarodiči. Na staré funkční
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mlátičce vymlátí snopy obilí a zrní
si sami zavezou semlet na mouku do mlýna k Janu Slovákovi.
Maminky se svými dcerami ze třetí
třídy a spolu s pekařkami zadělají
na ručně pečené chleby a ty upečou v peci v kardinálově muzeu.
Hotové chleby požehná pan farář
a každé dítě si donese domů část
bochníčku.
Dříve si žáci část mouky vozili
do výrobny hostií Unita v Bílé
Vodě, aby je měli vyrobeny pro
své první svaté přijímání. Nedávno
zajistila Valašská nadace formu
na pečení oplatků pro hostie
s motivem od Olomouckého
arcibiskupství a výroba bude
nyní probíhat v muzeu. „Chléb

náš vezdejší, dej nám dnes“ byla
nejužívanější prosba Trochtova
i milionů trpících. Tato tři slova si
zvolila Valašská nadace jako most
z historie do současnosti pro svou
akci na jeho památku.
Za šestnáct let trvání tohoto
programu potvrzuji, že akce má
pozitivní vliv na současnou mládež navštěvující místní základní
školu. Během celého školního
roku nelze spatřit pohozené
zbytky chleba a i chování žáků
ke svému okolí je zodpovědnější.
Josef Kliš
Jednatel za Valašskou nadaci

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
INICIÁLY
PĚVCE
OKOPANINA
DVORSKÉHO

Dovede-li se člověk
zasmát sám sobě, …
(tajenka).
Seneca
POMŮCKA: DÉMONICKY
KORÁLOVÝ
ATEROM,
SVŮDNÁ
ÚTES
CRU, TERP
ŽENA

1. DÍL
TAJENKY

PRVNÍ
ŽENA

ŘÍMSKÝCH
6

ŠPERK

NE POZDĚ

PŘEVÁŽENÍ

CIZÍ
MĚNA
OBYVATEL
POVRCHOEVROP.
VÝ DŮL
OSTROVA

IN. MODER.
ANDĚLA
POHYB
KYVADLA

Gratulujeme všem
výhercům

DLOUHÉ
VLNY (zkr.)
ZVUK
TROUBENÍ

ORCHIDEA
S AROM.
PLODY

Jana
KRMAŠOVÁ
Velké Poříčí

CVIK NA
HRAZDĚ
ŠPRÝM
ŽVOČICH
OBOJŽIVEL.
PORADA

CYSTA
MAZOVÉ
ŽLÁZY
MEZINÁR.
OLYMP.
VÝBOR
(zkr.)

2. DÍL
TAJENKY

UMĚLÁ
VYVÝŠENINA
JÁMA

TĚKAVÁ
LÁTKA

VNITŘKEM

Kristýna
ŠEVČÍKOVÁ
Lukov

AKCIOVÁ
SPOLEČNOST

POSLÁNÍ
SVĚTELNÁ
REKLAMA

PŘÍPRAVEK
OBEC
NA ČIŠTĚNÍ V OKRESU
SKLA
PŘÍBRAM
VYZNAVAČ
STOICIZMU
JIHOEVROPAN

SPLAV
TEKUTÝ
OMASTEK

Eva
KONOPÁČOVÁ
Červenka

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO
SVĚTLÁ

DRAHOKAM

Drahomíra
BLAŽKOVÁ
Moravská
Chrastová

VRATKÝ
VÝTVOR

PROJEV
KOROZE

NEPRACOVITÝ
SPZ
ROKYCAN

VZEZŘENÍ

LOTERIE

VÝROBEK
Z MLÉKA
AMILŮV
PŘÍTEL

NÁZEV UKAZOVACÍ
MUZIKÁLU ZÁJMENNO
BÝT
POLOŽENÝ
ANEKDOTA
JMÉNO
HEREČKY
FARROWOVÉ

ŘÍMSKÝCH
1006
ZNAČKA
DECILITRU

STÁLE
OPAKOVAT
HOVOR.

KLID

HLUPÁCI
EXPRES.

ŽIVOTNÍ
PŘEDURČENÍ

LISTNATÝ
STROM

Jan
SEVERA
Brno
Karel
KYZLINK
Brno

MUŽ.JMÉNO

TÝKAJÍCÍ
SE LAMPY

Pavel
KOVÁŘ
Praha 4
Pavla
DABROWSKÁ
Ostrava

SOUHVĚZDÍ
JIŽNÍ KŘÍŽ
ŘÁDEK
ANGLICKY

POHLAVNÍ
ZVRÁCENOST

Tajenka křížovky
z minulého čísla
Salesiánského
magazínu
č. 6/02018 zněla:
….a život na jedné
naději“.

NĚMECKÁ
PŘEDLOŽKA V

Hedvika
BARTOŠKOVÁ
Vrbno p. Pradědem
Jitka
ŠEBKOVÁ
Lesonice

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foerstrova 2, 616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné
ceny. Řešení zasílejte do 30. března 2019.
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VÝROČÍ

Gratulujeme
Gratulujeme našim prvním oslavencům tohoto roku! Hned první
leden patřil 65. narozeninám Jaroslava Němce, gratulujeme do Brna.

jim na společném dortu vyrostl les
110 svíček! Šestého března oslaví
v Brně-Žabovřeskách krásné

50
65

P. Jaroslav Němec

65

sr. Majka Kučerová

Jiří Zezula

Kulaté 50. jubileum patřilo 11. 1.
Pavlu Cahovi, blahopřejeme!

45
50

55
Antnonín Pražan

čtyřicátiny Jirka Baláš, 23. března
padesátiny v Karlíně sr. Majka
P. Pavel Caha

Lednovou trojici oslavenců uzavřel
27. 1. Pavel Čáp, který oslavil 55.
narozeniny. Únorová dvojice oslavenců se bratrsky podělila o jeden

55
40

55

P. Pavel Čáp

den – 2. 2. tak slaví 65. narozeniny
jak Jiří Zezula, tak i 45. narozeniny
Antonín Pražan – dohromady by
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Josef Klinkovský

Jirka Křemeček

Jirka Baláš

Kučerová a 26. téhož měsíce bude
slavit ve Fryštáku pětapadesátiny
Josef Klinkovský. Osmého dubna
bude mít rovněž pětapadesátiny Jirka Křemeček (Pardubice)
a 10. dubna čtyřicátiny Petr Kalas
(Teplice).
Všem vyprošujeme Boží požehnání!

40

Petr Kalas

VZPOMÍNÁME

Několik vzpomínek
na Jendu Hurníka
Obětavý salesián, pro kterého byly potřeby druhých vždy
přednější než jeho vlastní. Nic pro něj nebyl problém a vše dělal
s maximálním nasazením. Mimořádně skromný člověk s velkým
srdcem – Jenda Hurník. Zemřel loni 19. prosince 2018
v ostravském hospici svatého Lukáše.
V posledních letech usiloval
Jenda o rozvoj manuální zručnosti
dětí a mládeže v Teplicích a okolí
prostřednictvím výroby různých
hlavolamů. Během svého působení v severních Čechách rozšířil
okruh své působnosti i na dospělé,
často staré a chudé lidi. Organizoval například výrobu obvazů
pro malomocné a další pracovní
aktivity, které spojovaly osamělé
a dávaly jim příležitost k setkání
a ke společné modlitbě.
Vzpomínáme na něj v modlitbě.
Salesiáni

O

kolnosti mi dopřály
poznat Jendu Hurníka
a jeho bratra Václava.
Bylo to v Ostravě koncem 70. a v průběhu 80. let, v období tuhé normalizace. Ať pátrám
v paměti, jak pátrám, nikoho, kdo
by se jim vyrovnal v obětavosti,
jsem nenašel. Snad jen salesián
P. Václav Filipec, jehož zanícení
pro salesiánské dílo bylo doslova
nakažlivé, a také to byl hlavně on,
kdo Jendu s Vaškem přivedl k salesiánům a stál u jejich formace.
V mých vzpomínkách se vždy
nejdříve vybaví pro Jendu typické
„Napřed jsou potřeby tvoje, až
pak ty moje“. Kde bylo co potřeba
udělat, někomu pomoci, tam byli
Jenda s Vaškem.
„Potřebuješ se rychle někam
dál dostat? Půjčím ti auto.“ To,
že ho v ten čas potřeboval sám,
bylo vedlejší, svoje potřeby odložil
nebo vymyslel náhradní řešení.

Že to byla pro něho komplikace?
Nevadí, měl radost z toho, že
mohl někomu pomoci. „Potřebuješ
stěhovat nábytek?“ Zítra po práci
přijedu. Pak stěhoval s takovou
vervou, že se košile dala takřka
ždímat. Venku mrzlo, jen praštělo.
On měl sednout do vymrzlého
auta a jet domů do Polanky. „Ty
chceš takhle odejít?“ Usmál se:
„S tím se netrap.“ Tehdy to vyřešila
půjčená košile. To, že se dostal
domů až pozdě večer a brzo ráno
zase musel být v Ostravě v práci,
byla banalita. „Máš vadný vypínač?
Nech to na mě, obstarám ti ho.“ –
„Hodil by se ti prstýnkový růženec?
Ukaž, jaký máš prst. Já ti ho udělám“. A za pár dní ho přinesl.

„

NAPŘED JSOU POTŘEBY
TVOJE, AŽ PAK TY MOJE

Vůbec jsem netušil, že měl
za sebou, samozřejmě v naprostém utajení, noviciát, první a pak
věčné sliby u salesiánů – a ovšem
jáhenské a kněžské svěcení.
Později jsme se s Jendou
setkávali na tajných přednáškách
teologa Josefa Zvěřiny. Opět zde
vyčnívala Jendova obětavost.
Scházeli jsme se v bytech – obvykle 25–30 lidí, které bylo nutno
nějak „uskladnit“. Jenda přinesl
ohoblovaná prkna a podsedáky
a udělal z nich lavice na sezení.
Obstarával i Josefovu dopravu
do míst seminářů. Samozřejmě
vše bylo „top secret“, nad vším
visel paragraf o maření dohledu
nad církvemi, navíc Josef byl
signatářem Charty 77, takže byl

pod bedlivým dohledem StB.
Nic z toho jsme ovšem nevěděli,
platila zásada – kdo nemusí, nesmí
vědět. O formaci Jendy a Vaška
jsem se dozvěděl až po letech,
o příjmení Václava Filipce a Josefa
Zvěřiny až po listopadu 1989.
K Josefovi se chodilo na zkoušky dobrovolně, on to raději nazýval
konzultacemi. Moc jsme se na ně
raději nehlásili. Jednou jemně
naznačil, že si máme vzít příklad
z kluků Hurníkových, kteří je již
absolvovali, což byl další důvod
k obdivu.
Jenda s Vaškem byli mimořádně skromní. Každý dospělý
chlap má alespoň jeden oblek
pro dny sváteční. Oni ne. Vše co
vydělali, dávali na podporu svých
salesiánských aktivit, práci s dětmi
a mládeží. Jednoho dne jsem se
dozvěděl, že si s pomocí jedné
spřízněné duše byli oba koupit
oblek. Až po letech se ukázalo, že
to bylo u příležitosti tajného kněžského svěcení v Berlíně.
Po našem odstěhování z Ostravy sice vzájemný kontakt zeslábl,
nikoliv však přátelství. Kdykoliv
jsme se potkali s někým, kdo Jendu znal, vždy jsme zaslechli totéž.
Obdiv k jeho obětavému nasazení, nikoliv pro sebe, ale pro Pána.
Jendo, moc děkujeme, že jsme
s tebou mohli prožít alespoň kousek zdejšího putování a prosíme,
pamatuj na nás!
Jan Beneš
Brno-Žabovřesky
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Letos v létě proběhne již
12. ročník anglického tábora iSEC, dříve známý jako
Inline. Proč je výjimečný
nám řekne Jana Švecová,
která stála u jeho vzniku,
a Anežka Kopecká, která se
zúčastnila prvního ročníku.
JANA ŠVECOVÁ
ylo to v době, kdy jsem
pracovala na Sadbě,
a z ciziny nás začali zvát
na různá mezinárodní
setkání. Společně s kamarádkou
Madlou jsme přemýšleli, jak to
udělat, abychom do světa nalákali
i další lidi – pro nás obě byl pobyt
v cizině srdeční záležitostí. „Oni se
možná jenom bojí a nevěří si, že
se domluví,“ říkaly jsme si. Madle
se rozzářily oči: „Co kdybychom
udělali nějaký tábor u nás doma,
ale byl by v angličtině?“ Jak ale to
zařídit, aby se na něm nemluvilo
česky, ale opravdu anglicky? „Pozveme animátory ze zahraničí, kteří
česky neumí, takže budeme muset
mluvit anglicky.“ Táboru jsme tehdy
dali název Inline jako zkratka z Intercultural line – Cesta k cizině.

B

Nadšení bylo velké a brzy jsme
měly všechna místa plná. Horší
to bylo s nespolehlivými zahraničními vedoucími. Ale nakonec
všechno dobře dopadlo a my jsme
věděli: ano, tohle má smysl. Přesvědčila nás o tom i jedna hrůzná
historka. Při jedné hře spadla jedna

InlIne - SALESIAN
ENGLISH Camp

Těší se na tebe čeští
a zahraniční vedoucí :-)
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

foto: SADBA

Long life
for iSEC
z dívek ze schodů a narazila hlavou na tvrdé dlaždice. Nikdy jsem
tak hrozný pád v přímém přenosu
neviděla. Chvíli ležela a pak se
pomalu zvedla, podívala se na nás
a začala s námi – naštěstí – mluvit.
Anglicky! Ne česky. Zpětně si na to
vůbec nepamatovala. Až takhle
na dřeň se nám podařilo do našich
„inlajňáků“ vpasovat angličtinu :-)
ANEŽKA KOPECKÁ
Inline camp – dnes iSEC má
před sebou dvanáctý ročník. Přijde
mi až neuvěřitelné, že jsem byla
u toho úplně prvního z nich.

„

iSEC JE MOZAIKA
SLOŽENÁ Z INSPIRUJÍCÍCH
LIDÍ A ZÁŽITKŮ
Na „Inliny“ vzpomínám velmi
ráda. Byly pro mě naplněny něčím
nepopsatelným – možná kouzlem
objevování nových věcí. Poprvé
v životě jsem musela mluvit anglicky více než pár minut ve školní lavici, poprvé v životě jsem se ocitla
ve skupině stejně starých lidí z celé
republiky a vylezla ze své ulity.
Inline byl jiný než to, co jsem do té
doby znala. Nehráli jsme tam milion her a neměli večerku v deset.,
ale diskutovali jsme, rozvíjeli a poznávali svoje schopnosti. O dlouhé
siestě jsme hráli deskovky, váleli
se na sluníčku, spát se chodilo
až o půlnoci. Duchovní program
nás neuzavíral do předem daných
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forem, ale dovolil nám bloumat
ve vlastní duši a objevovat, co je
nám blízké i kdo je nám tak blízký.
Inline je mozaika složená z inspirujících lidí a zážitků.
Ochutnávali jsme domácí jídla
našich zahraničních dobrovolníků,
německé špecle se po návratu zařadili do mého jídelníčku
asi navždy. Na výletu do města
jsme předstírali, že jsme skupina
zahraničních turistů a na všechny
spoluobčany promlouvali pouze
anglicky. Jiný rok jsme se během
výletu brodili potoky vod, protože
celou noc předtím pršelo. Malovali
jsme štětci zaraženými do třímetrových klád. Vyráželi jsme hrát
divadlo do místního domova pro
seniory a zoufale jsme se snažili
splnit dvaceti čtyř hodinového
bobříka angličtiny.
Dodnes mám díky Inline campu
mnoho kamarádů z celé republiky i z celé Evropy a mám někde
v krabici schované vzkazy z konce
tábora. I po deseti letech bych
každému doporučila, aby na Inline
jel. Čeká tam na něj něco nového,
co ho může posunout vpřed, a co
nedokáže naplánovat ani sebelepší
organizátorský tým. Ten tvoří pouze
příležitosti, zážitky a zkušenosi píše
sám život a náš hlavní Organizátor.
Long life for the iSEC!
Připravila Jana Kopecká

PŘIHLÁŠKY DO 30.4. 2019

www.sadba.org/isec
CENA 2.500 Kč

(DOMLUVA MOŽNÁ)

UDÁLOST

Karlínské
salesiánky
otvírají

učňovský
obor
Sestry salesiánky, které již 26 let vedou v Praze-Karlíně Dvouletou katolickou střední školu s obory Pečovatelské služby a Praktická dvouletá škola, se rozhodly pro významnou změnu. „Dvouletá škola“ se mění
na „tříletou“ a studenti tak budou mít možnost získat
plnohodnotné učňovské vzdělání. Více nám o tom
řekne ředitelka školy sestra Michaela Pitterová, FMA.

V

šichni víme, že obyvatelé
České republiky stárnou a věková kategorie
seniorů je jedinou částí
populace, která početně poroste. Mnozí z nás se také setkali
s nedostatečnou péčí o starého
člověka. Lidí pečujících o staré
a nemohoucí občany je nedostatek, stejně jako škol nabízejících
potřebné vzdělání. Sestry z Karlína
zareagovaly na současnou situaci
a rozhodly se pro změnu.

Míšo, můžeš nám přiblížit, k jakým
změnám v Karlíně letos dochází?
Změn bude opravdu dost.
V první řadě otvíráme nový obor
– Ošetřovatel. Bude to klasický učební obor a bude tříletý,
tudíž už nemůžeme mít v názvu
„dvouletá škola“. Bude z nás Církevní střední škola Jana Boska.
Jaký je rozdíl mezi dosavadním
oborem Pečovatelské služby
a novým oborem Ošetřovatel?
V první řadě v uplatnění. Ošetřovatelé jsou zdravotničtí pracovníci,
počítá se tedy, že budou pracovat v nemocnicích, hospicích,
léčebnách dlouhodobě nemocných a podobně. Pečovatelé jsou
pracovníci v sociálních službách
poskytující obslužnou a asistentskou péči. Další rozdíl je ve stupni
dosaženého vzdělání. Ošetřovatelé získají výuční list, pečovatelé končí své dvouleté studium
závěrečnou zkouškou. Jiné jsou

i předpoklady přijetí – na nový
obor je nezbytné základní
vzdělání, tedy úspěšné absolvování 9. třídy, na Pečovatelské služby
stačí ukončená povinná školní docházka. Dá se říci, že Ošetřovatel je
obor o stupeň vyšší kvality. U obou
oborů je ale velká šance získat
po studiu okamžité uplatnění.
Co ještě je potřeba k přijetí na
školu? Berete jen věřící děvčata?
K přijetí je potřeba podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení.
Studují u nás už teď dívky i chlapci
a s novým oborem tomu nebude
jinak. Křesťanské hodnoty, jak to
má u salesiánské školy být, inspirují naši pedagogickou práci, ale
víra není podmínkou přijetí. Samozřejmě ale o víře se studenty mluvíme a také je chceme inspirovat
křesťanskou etikou, která je v jejich
profesích velkým přínosem.
A co když někdo není z Prahy,
máte možnost ubytování?
V tomto ohledu tedy mají jednu
výhodu děvčata. Pro ně zde
máme náš domov mládeže.
Ostatním může pomoct, že škola
je jen kousek od zastávky metra
a tramvaje na Florenci.
Více informací o škole najdete
na www.cssjb.cz.
Marie Vavříková
foto: FMA
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CÍRKEVNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA
JANA BOSKA

CSŠJB
rodinné prostředí
výborná možnost uplatnění
křesťanské hodnoty

v Praze-Karlíně

NOVĚ
OTEVÍRÁME

OŠETŘOVATEL
Tříletý učební obor pro
práci ve zdravotnictví
•••

PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY
Dvouleté studium
pro práci
v sociálních
službách*

ŠKOLA DÁLE NABÍZÍ
• domov mládeže
pro děvčata
• volnočasové aktivity
• jídelnu

*

Vítkova 12 , 186 00 Praha 8 - Karlín
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

•

tel.: +420 221 722 831

www.cssjb.cz

•

možnost rozšíření
kvaliﬁkace získáním
osvědčení na výpomoc
při přípravě pokrmů
a jako šič/ka
mobil: +420 723 475 507
SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

