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Vybrali jsme pro vás:

7/  Ladislav Heryán podruhé 
vyhrál anketu Dobrá kniha KT 

Kouzlo Láďových textů tkví 
v poukazování na Boží existenci 

v obyčejných lidech. Lidem, s nimiž se 
setkává, pomáhá zažít, že i když oni 
sami o sobě pochybují, Bůh o nich 

nepochybuje. 
 

10/  Spolubratři v Evropě potřebují pomoc
V rozhovoru s africkým salesiánem 

Simplicem se zamýšlíme zejména nad 
problémem stárnoucí salesiánské 
populace a nad možným řešením.   

26/ Soutěž do ouška otce Jarouška 
Literární náboženská soutěž, vyhlášená 

na počest otce „Jarouška“ Jaroslava 
Kopeckého zná své vítěze. Přečtěte 

si ukázku z vítězné povídky Ztracená 
radost od devatenáctileté autorky 

Magdalény Peterkové.
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Milí čtenáři a milé čtenářky!

oba postní přinesla jedno téma, s nímž se 
bude církev vyrovnávat léta. Denně se dnes 
mluví o sexuálním zneužívání dětí a mla-
distvých v církvi a lidé i reportéři se většinou 

ptají, jak je možné, že oběti jsou schopny promluvit 
o svých zraněních až po mnoha letech. Mluvil jsem 
o tom nedávno také s několika kněžími a první, na co 
se ptali, bylo: „Proč s tím hned nešli na policii?“
Je to vlastně mnohem složitější téma, než se na první 
pohled zdá. Lidská mysl a lidské vědomí je pole nato-
lik široké a těžko uchopitelné, že o nich vlastně přes 
veškeré výdobytky moderní psychologie a neurovědy 
nedokážeme moc říct. Jak praví Marek Orko Vácha: 
„Jak přesně funguje dataprojektor, nevím, ale umím si 
to představit. Jak funguje mozek, paměť, vědomí nebo 
kreativita, si neumíme ani představit.“ Natož jak funguje 
svědomí a to, čemu říkáme „srdce“! Role „predátora“ 
a „oběti“ jsou v příbězích zneužívání často zaměni-
telné, oběť se během doby stále víc trápí výčitkami 
svědomí a má dojem, že „za všechno může“. Většinou 
je to tak, že má svého „zneužívatele“ ráda a otřesný 
zážitek se pokouší co nejvíc vytěsnit. Teprve až se 
změní životní podmínky a zneužívaný člověk se posta-
ví v životě na vlastní nohy, je schopen o svých zážitcích 
mluvit – a to většinou trvá desetiletí. Jako salesiáni 
a salesiánská rodina prosme o věrohodnou a zralou 
lásku k dětem a mladistvým, která nehledá sebe, ale 
dobro těch, kteří nám jsou svěřeni.

Všem vám, milí příznivci díla Dona Boska, přeji požeh-
nané Velikonoce! Po postním zpytování svědomí snad 
přijde v církvi doba uzdravení a nové zralosti.
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Jaký je život salesiána a proč se jím stal Don Ángel 
Fernández Artime, hlavní představený SDB? 

Když jste se vrátil ze světového 
setkání mládeže v Panamě, 
měl jste za sebou cestu do Jižní 
Koreje, Spojených států a Bra-
zílie. Jaké to je, žít a pořád mít 
sbalené kufry před odletem?

Je to fyzicky velice namáhavé. 
Mám patnácti i šestnáctihodinové 
pracovní dny a musím se soustře-
dit na to, co mi při návštěvě říkají 
lidé ve společenstvích a v našich 
domech. Potřebuji zůstat zdravý  
i po fyzické stránce. Velmi mě ale 
posiluje moje víra a mnoho lidí, 
kteří jsou tady se mnou, a kteří 
mě doprovázejí svými modlitbami 
i v srdci.

Máte nějakou vizi pro salesiány 
do budoucna?

Naše společenství je přítomno 
ve více než 132 zemích. Setkávám 
se s velkou vitalitou a silou, které 
nespočívají v úspěchu, ale ve služ-
bě. Nejsme nějaká „neziskovka“ 
se 14 500 členy, jsme především 
řeholní společenství mužů víry, 
a toto svědectví chceme předávat 
dál. I když v mnoha zemích chtějí 
někteří lidé Boha umlčet, chce-
me skrze svůj život poukazovat 
na Boha tím, co děláme. A pak 
také musíme převzít odpovědnost 
za mladé lidi, zvláště ty na okraji. 
Pořád znova se musíme ptát,  

co dnešní děti a mladí potřebují, 
a jak bychom jim mohli pomoci.

Proč jste se stal salesiánem?

Dobrá kamarádka mých rodičů 
jim kdysi dávno poradila, aby mě 
přihlásili na jednu střední školu. 
A tak jsem svou vesnici opustil už 
v deseti letech. V Leónu jsem po-
znal salesiány a hodně mě ovliv-
nilo, jak jednali s mými spolužáky. 
Byli přátelští, hodně nám pomá-
hali a přitom žili velice skromně. 
Zatoužil jsem také to vyzkoušet. 
Dovedl jsem si představit, že tak 
budu šťastný.

Z rakouského DB Magazínu  
přeložil ZJ

ÚVODNÍK

O radosti  
být salesiánem
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FMA

KAPITULA je za dveřmi
V těchto dnech se v našem společenství Dcer Panny 
Marie Pomocnice odehrává hned dvojí příprava na ka-
pitulu. Jednak na světové úrovni příprava na generální 
kapitulu (podzim 2020) a jednak na úrovni česko-li-
tevské příprava na kapitulu inspektoriální (léto 2019). 
Chceme tedy touto cestou alespoň částečně vtáhnout 
do dění širší salesiánskou rodinu.  

Světové shromáždění 
sester

o je to generální kapitula? 
Na tuto otázku nám vcel-
ku jednoduše odpovídají 
naše stanovy: „Generální 

kapitula je intenzivním obdobím 
ověřování, promýšlení a nasmě-
rování pro společné hledání Boží 
vůle.“ Na této události spolupracují 
všechny FMA a výchovná spole-
čenství „modlitbou, studiem a návr-
hy“ (S 135). Účelem generální kapi-
tuly je věnovat se nejdůležitějším 
tématům ze života institutu „aby 
jeho přítomnost v církvi a ve světě 
byla stále účinnější“ (S 136). 

Každá generální kapitula má 
ještě své vlastní téma, které určí 
generální představená spolu se 

svojí radou na základě vizita-
cí, hodnocení a dotazování, jež 
probíhají po celém světě. Naše 
současná generální představená 
matka Yvonne Reungoat přidá-
vá k přípravě kapituly ještě další 
východisko, jímž je biskupská 
synoda o mládeži Mladí, víra a roz-
lišování povolání. Výsledkem je 
téma generální kapituly zaměřené 
právě na komunity v souvislosti 
s povoláním, tedy Komunity, které 
v současnosti plodí život. Evan-
gelním textem, který je nám pro 
tuto příležitost nabídnut, je svatba 
v Káně Galilejské (Jan 2,1–11), 
konkrétně verš „udělejte všechno, 
co vám řekne“. A proč zrovna tato 
slova? Matka Yvonne k tomu píše: 
„Nechejme se Marií vést ke zno-
vuzrození v Duchu svatém, ať učiní 
naše výchovná společenství nositeli 

nového života. Kdo nám jakož-
to institutu může lépe než Maria 
pomoci rozlišovat světlo Ducha 
svatého, hledat cesty k oživení 
našich komunit, aby byly proroc-
ké a plodné na úrovni povolání? 
Maria nás učí mít výchovný pohled, 
otevřený ke skutečnosti, vnímat 
potřeby dnešních mladých a po-
važovat tyto mladé spolu s laiky 
za partnery v poslání, zhodnocovat 
jejich možnosti. Ona nás vychovává 
k poslušnému naslouchání Ježíši, 
který se svým Duchem obnovuje 
naše komunity a působí v nich zá-
zrak nového vína pro radost všech. 
Znovu v nás zní slova, jimiž se Ježíš 
obrátil k Jeníkovi Boskovi: „Dám ti 
Učitelku“, a pokyn, který obdržela 
Marie Dominika Mazzarellová: Tobě 
je svěřuji.“ (Oběžník 985)

C

HELENA KŘENKOVÁ
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A jak to vypadá u nás v České 
republice? Na podzimním společ-
ném setkání sester naší inspekto-
rie jsme uzavřely tvorbu Organic-
kého projektu inspektorie, která 
pro nás byla velice zajímavou 
cestou a dialogem o tom, za jaký-
mi hodnotami stojíme a jak máme 
společně žít salesiánské charisma 
v dnešním světě. Shodou okolností 
se pak návazným žhavým téma-
tem staly právě naše komunity. 
Již od ledna se tedy věnujeme 
zamýšlení nad tím, jak vypadá ži-
vot v našich komunitách, jaké jsou 
jeho silné i slabé stránky. Přípravné 

setkání naší inspektoriální kapituly 
v březnu 2019 je věnováno otázce 
otevřenosti našeho komunitního 
života mladým. 

JAK PŘIZVAT MLADÉ K ŽIVO-
TU NAŠEHO SPOLEČENSTVÍ?

S mladými se totiž setkáváme 
velmi intenzivně v našich dílech, 
v různých zařízeních, v aktivitách, 
které jim nabízíme. Jak je ale více 
přizvat také k životu našeho spole-
čenství? To je jedna z otázek, které 
si nyní také klademe a na něž 
si jako společenství chceme 

odpovědět. Inspektoriální kapitula 
totiž může být dobrou příleži-
tostí pokládat si otázky a hledat 
na ně odpovědi. A protože víme, 
že v tom nejsme samy, chceme 
k tomuto zamyšlení přizvat také 
všechny ty, kdo jsou kolem nás, 
salesiánskou rodinu, mladé, laiky, 
kteří s námi spolupracují. Kromě 
toho již teď prosíme o modlit-
bu za celé naše společenství 
i za vlastní inspektoriální kapitulu 
v červenci 2019, abychom skuteč-
ně „dělaly to, co nám řekne“. 

Helena Křenková, FMA

„
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Volontarie dona 
Boska se připravují
na generální 
shromáždění

VDB

Co je to generální shromáždění? K čemu ho přirovnat? 
Je to snad něco jako „nový nádech“, „načerpání paliva“ 
nebo „výstup na rozhlednu“?  

ožná od každého 
trochu, ale mnohem víc 
se dá takové shromáž-
dění přirovnat k setkání 

rodiny. Při něm se její členové 
společně modlí, děkují, přemýšlejí 
o tom, co bylo, a plánují, co pod-
niknou dál.

Právě na takové generální shro-
máždění se připravuje Sekulární 
institut Volontarií Dona Boska 
(dále VDB). Uskuteční se v čer-
venci 2019 nedaleko Říma. Kromě 
volby nové hlavní zodpovědné 
a členek ústřední rady se gene-
rální shromáždění bude zabývat 
tématem „Poslání VDB dnes“. 
Delegátky z celého světa budou 

přemýšlet, radit se, diskutovat 
a modlit se za to, aby jim Duch 
Svatý pomohl poznat, jak mají žít 
v současném rychle se měnícím 
světě své zasvěcené salesián-
ské povolání a poslání. Generální 
shromáždění je už osmé ve stoleté 
historii Institutu a má motto: „Svět 
klepe na naše srdce: Dej mi napít“ 
(Jan 4,7).

Přípravný dokument, který 
už byl zaslán do všech oblastí 
světa, tedy i do české, rozebírá 
devět témat: duchovní žízeň, svět 
mladých, existenciální periferie, 
blízká prostředí (rodina, pracoviště, 
bydliště), politika, církev, ekologie, 
mezináboženský a mezikulturní 

dialog a média. Z České republiky 
na generální shromáždění pojedou 
tři sestry, nicméně i všechny ostatní 
žijí přípravou: sjednocují se v mod-
litbě za generální shromáždění 
a společně uvažují nad přípravnými 
materiály. Zvláštním způsobem 
jsou pozvány k účasti také ty sestry, 
které trpí kvůli nemoci, osamě-
losti nebo stáří, aby přispěly tím, 
že za obnovení Institutu nabídnou 
Ježíši své utrpení a těžkosti.

Co VDB od generálního 
shromáždění očekávají? Aby bylo 
novým impulsem pro život každé 
sestry, aby obnovilo jejich věrnost 
úmyslům zakladatele a posílilo jejich 
odvahu vykročit s Kristem „do všech 
míst, kam by sám chtěl přijít“ (srov. 
Lk 10,1). Tak jim držme palce�.

   VDB

M

VDB jsou ženy, které se inspirují Donem Boskem a zasvětily se Bohu slibem chudoby, čistoty 
a  poslušnosti. Nežijí společně v  komunitách a  nenosí řeholní hábit. Mají různá zaměstnání 
a jejich okolí většinou neví, že jsou zasvěcené Bohu. O svém zasvěcení totiž nehovoří, chtějí 
být „nenápadným kvasem v srdci světa“. Pravidelně se scházejí na setkáních, kde se modlí, 

sdílejí své zkušenosti, povzbuzují se na společné cestě, tvoří společenství. Právě díky své „skrytosti“ se mohou 
přiblížit i lidem a prostředím od Boha vzdáleným.
Sekulární institut VDB založil v roce 1917 bl. Filip Rinaldi, třetí nástupce sv. Jana Boska. V našich zemích začal 
Institut působit v roce 1967. Na světě je cca 1170 sester, z toho více než polovina v Evropě. U nás žije cca 50 
volontarií. Ačkoliv slovo „volontarie“ působí dojmem, že jde o něco dobrovolného „na čas“, není tomu tak. Vo-
lontarie skládají své sliby po důkladné víceleté formaci „navždy“. I když žijí samy, nejsou „singl“, protože jejich 
partnerem je Ježíš a jejich zázemím je Institut, který je součástí velké Salesiánské rodiny.

www.volontarie.cz
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Heryán 
podruhé 
vyhrál 
anketu 
Dobrá 
kniha KT

UDÁLOST

Vítězem letošní ankety Dobrá kniha Katolického 
týdeníku se stal knižní rozhovor se salesiánským knězem 
a biblistou Ladislavem Heryánem U Božího mlýna, který 
s ním vedl publicista Josef Beránek.

Ladislav Heryán tuto anketu 
vyhrál vloni – a letos znovu 
ve vašem knižním rozhovoru. 
V čem tkví Heryánova výjimeč-
nost, která tolik oslovuje?

Na samém konci našeho rozho-
voru Ladislav prozrazuje, o čem 
bude jeho další knížka, a řekl bych, 
že tím vystihuje, v čem je kouzlo 
všech jeho textů: a sice, že ho láká 
ukazovat Boží existenci na životě 
lidí, i když oni sami o ní třeba ani 
nevědí.

Láďa lidem, s nimiž se setkává 
na besedách, při výuce i jinde, 
pomáhá zažít, že i když sami 
o sobě pochybují, Bůh o nich 
nepochybuje, že s nimi počítá. Že 
je to On, kdo se s námi chce setkat 
tam, kde právě jsme. Dost možná 
v jádru naší tužby po svobodě 

a po různém experimentování s ní 
je touha ujistit se, že Bůh s námi 
počítá.

Možná svou roli hraje i to, že 
se nebojí přiznávat svá selhání 
či pochyby. To u kněží nebývá 
obvyklé, protože přece mají být 
druhým vzorem.

Určitě. V tom rozhovoru je to 
patrné na mnoha místech, a při-
tom to nijak neubírá na významu 
a vážnosti toho, co Láďa říká. 

Vlastně nevadí ani to, že si občas, 
aspoň na první pohled, trochu pro-
tiřečí. A už vůbec ne, že na sebe 
prozradí leccos soukromého. Ko-
neckonců nemá křesťanská oprav-
dovost víc co do činění s auten-
tičností než s naplněním nějakých 
obecných představ o svatosti?

Není Ladislav Heryán tak trochu 
českou variantou známého fran-
couzského kněze Guy Gilberta?

V něčem asi ano, třeba ve sty-
lu oblékání nebo v citlivosti (až 
upřednostňování) k lidem na okraji. 
Nicméně on sám se v knize tomu-
to srovnání brání. Poukazuje na to, 
že P. Guy Gilbert celý život oběta-
vě působí mezi „problematickou“ 
mládeží. Láďa se systematicky 
věnuje pedagogické práci, byť je 
vedle toho doma v rozmanitých 
prostředích – od undergoundu 
přes marginalizované komunity 
a všelijaká občanská angažmá 
až po salesiánské aktivity.

Jan Paulas (úryvek z KT 2019/10)

vlevo Josef Beránekfo
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Internetové zveřejnění sborníku přináší řadu podrob-
ných faktografi ckých údajů o Ignáci Stuchlém a je 
také zdrojem mnoha dosud nepublikovaných infor-
mací o salesiánském díle a církvi v českých zemích.

olně ke stažení je na sa-
lesiánských webových 
stránkách sdb.cz sbor-
ník z velehradského 

semináře (3.–6. června 2018) Ignác 
Stuchlý – první český salesián. 

Najdete v něm přehledný 
životopis zakladatele českých 
salesiánů psaný z hlediska rozvoje 
salesiánského díla od začátků 
po dnešek (Petr Zelinka), duchov-
ní profi l zakladatele (Pierluigi 
Cameroni), shrnutí spisu předlo-
ženého k blahořečení (Lodovica 
Zanet), vynikající studii posttota-
litní mentality v církvi (Kateřina 
Lachmanová), historický přehled 

pronásledování salesiánů v le-
tech 1948–1989 (Vojtěch Vlček) 
a rozhovor s postulátorem kano-
nizačních procesů Cameronim 
(Zdeněk Jančařík). V textu je řada 
nových, dosud nepublikovaných 
informací o salesiánském díle, ale 
také o církvi v českých zemích. 
Zvláště bych upozornil na mi-
mořádně cenné přepisy dopisů 
Ignáce Stuchlého salesiánským 
chovancům a studentům, na mi-
mořádně podnětnou psychologic-
ko-sociologickou studii posttota-
litního chování duchovních osob 
od Kateřiny Lachmanové a po-
drobný přehled persekuce, ale 
také pokusů o přežití v těžkých 

totalitních časech od Vojtěcha 
Vlčka. Sborník je první letošní 
připomínkou oslav 150 let od 
narození otce Ignáce Stuchlého.

redakce

Sborník ke stopadesátinám 
Ignáce Stuchlého

HISTORIE

V

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



Salesiánští mučedníci

9. prosince 1957 se smrtelně
zranil při stavbě hráze Křímovské 
přehrady u Chomutova po pádu 
z lešení z výšky asi 30 m sale-
sián P. Josef Kašík (nar. 1917). 
V hlubokém bezvědomí a s váž-
nými poraněními byl převezen 
do Chomutova do nemocnice, 
kde 12. prosince zemřel. Pohřben 
byl ve svém rodišti v Bohdalově 
u Žďáru n. Sázavou.

Velmi tristní obraz o úrovni lé-
kařské péče o vězně v padesátých 
letech ukazuje případ salesiána 
P. ThLic. Vojtěcha Basovníka (nar.
14. 8. 1912). P. Basovník byl přijat
do noviciátu v roce 1928, studoval 
fi losofi i v Římě, teologii v Turíně
a byl vysvěcen na kněze 2. června
1939. Po návratu do vlasti vyučo-
val fi losofi i a teologii v Ostravě,
po záboru ostravského ústavu
přešel i s kleriky do Fryštáku, a pak
do Brna. Po válce působil v Mníš-
ku pod Brdy a nakonec v Oseku

u Duchcova. Zde byl také v roce
1950 spolu s ostatními salesiány 
internován a tajně se věnoval dále
klerikům.

Z Oseku byl v září 1950 od-
vezen k výkonu vojenské služby 
k jednotkám PTP a zde u útvaru 
v Plumlově zatčen. Za své tajné 
vyučování bohoslovců a jejich 
přípravu na vysvěcení v táboře 
v Oseku u Duchcova byl odsouzen 
spolu se dvěma z nich Vyšším vo-
jenským soudem v Trenčíně v roce 
1953 na 4 roky. Po věznění ve Val-
dicích byl převezen do vězeňské-
ho tábora Rtyně v Podkrkonoší, 
na tzv. Tmavák. Z pitevního proto-
kolu ústavu soudního lékařství Vo-
jenské lékařské akademie v Hradci 
Králové vyplývá, že P. Basovník 
byl přijat 11. února 1955 na tá-
borovou ošetřovnu ve Rtyni pro 
horečnaté onemocnění horních 
cest dýchacích MUDr. P. Fruhwir-
them, který diagnostikoval chřipku 
a na ni pacienta i léčil. 15. února 
se u léčeného objevily příznaky 
ischiasu a revmatismu. 18. února 
zjistil MUDr. Fruhwirth, že má 
P. Basovník v oblasti hyždí absces
velikosti asi dvou dlaní, který pak
do 21. února léčil ichtiolovou mastí
a obklady. 21. 2. provedl lékař řez
tohoto zánětu a dále ho vyplacho-
val a dával pacientovi penicilín. 9.
března se objevily na kůži paci-
enta po celém těle modré skvrny 
a došlo k otokům všech končetin.
O den později byl P. Basovník
převezen do vězeňské nemocnice
ve Valdicích a odsud do jičínské
nemocnice, kde 17. března 1955
zemřel. Byl pochován na vězeň-
ském hřbitově ve Valdicích.

Přímou příčinou smrti byla 
podle patologa sepse (celkový 
zánět) a příčinou onemocnění 
rozsáhlý absces. Pro provedení 
léčby takovéhoto onemocnění 
– chirurgického zákroku, nebyly 
na táborové ošetřovně vyhovující
podmínky. Při prohlídce lékařské

dokumentace o průběhu léčby 
zjistila kontrola záměrně nedo-
statečně vedené zápisy. Znalec 
uvedl, že MUDr. Fruhwirth mohl 
již dříve rozpoznat nebezpečný 
průběh onemocnění, zajistit jeho 
nemocniční léčbu, a především už 
na počátku zhoršujícího se stavu 
pacienta jej nechat převést do ji-
čínské nemocnice. MUDr. Fruhwirt 
byl po úmrtí P. Basovníka zatčen, 
vyšetřován a obviněn za zanedbá-
ní lékařské péče. Této obžaloby 
však byl z rozhodnutí Lidového 
soudu v Trutnově 20. 11. 1956 
zproštěn.

Podle mnohých svědectví věz-
ňů z Tmaváku se však MUDr. Fru-
hwirth snažil starat o P. Basovníka 
i o ostatní vězně v úděsných 
táborových podmínkách poctivě 
a svědomitě. Dokonce i P. Basov-
ník si ho během léčby chválil. Dle 
svědectví vězně Františka Kubaše 
Fruhwirt velitele tábora žádal 
o převoz P. Basovníka, ale k převe-
zení pacienta stále nedocházelo.
P. Basovník byl převezen do jičín-
ské nemocnice už umírající.

Vojtěch Vlček

> ukázka ze sborníku <

Valdická věznice
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Spolubratři v Evropě 
POTŘEBUJÍ POMOC
Také my salesiáni v České republice přemýšlíme 
o tom, jak se zapojit do celosalesiánského „projektu 
Evropa“, jehož účelem je oživit stárnoucí salesiánské 
komunity a propojit různá díla pomocí výměny spo-
lubratří nebo omlazením komunit z provincií, které 
mají dosud dostatek povolání. V rakouském Unter-
waltersdorfu a ve Vídni, kde byl začátkem března 
na mimořádné vizitaci hlavní představený salesiánů 
Ángel F. Artime, jsme natáčeli rozhovor s africkým sale-
siánem Simplicem, který působí na tamním gymnáziu.

Simplici, odkud vlastně pocházíš?

Jsem z Kamerunu, který leží 
na západoafrickém pobřeží 
zhruba uprostřed afrického kon-
tinentu. Má rozlohu hodně přes 
400 tisíc kilometrů, což je jako 
Německo a Rakousko dohroma-
dy, a 25 milionů obyvatel. 

Kolik je v Kamerunu salesiánů 
a kde vlastně působí?

Salesiáni nepůsobí v Africe v jed-
notlivých provinciích podle států, 
jako je tomu v Evropě, ale provin-
cie se prostírají v různých zemích. 
Provincie Kamerun sestává z šesti 
zemí (Kamerun, Kongo, severní 
Čad, Středoafrická republika, 
Gabun a Rovníková Guinea).

Kde je noviciát a následné 
studium?

Noviciát máme v západní Africe. 
Nejsme tedy vázání od začátku 
svého salesiánského působení 
na jednu zemi, ale od počátku 
působíme v různých zemích. 
Západoafrická provincie má pět 
zemí a noviciát je v Togu, v jedné 
malé vsi, která se jmenuje Bojo-
mé. Po noviciátu máme fi lozofi cké 
a pedagogické studium v hlavním 
městě Toga Lomé. Tam trávíme 
po noviciátě tři roky.

Už tam, v Lomé, ses rozhodl 
pro odchod do misií, nebo tě to 
napadlo až v Evropě?

Tenkrát jsem ještě neměl jasnou 
představu o misiích. Znal jsem sa-
mozřejmě africké misionáře z ne-
afrických zemí, ale naopak jsem 
si to nedovedl představit. Někteří 
spolubratři odešli do Evropy 
na studia, to jsem věděl, ale měli 
se pak vrátit. O misiích v klasickém 
slova smyslu jsem nepřemýšlel. 
Poprvé mě to vlastně napadlo, 

ROZHOVOR

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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když nás v noviciátě navštívil špa-
nělský provinciál a vyprávěl nám 
o tom, jak to vypadá s povoláními 
v Evropě. To bylo roku 2004. Tehdy 
jsem se dozvěděl, že salesiánská 
Evropa má problémy s dorostem. 
A nás bylo v noviciátě 22. Ve Špa-
nělsku nebyl tehdy žádný novic, 
v postnoviciátě jeden, teologii 
studoval také jen jeden. Tenkrát 
jsem řekl našemu novicmistrovi: 
„Nás je 22. Proč bys mu nemohl 
dát dva nebo tři, aby pomáhal 
ve Španělsku? Prostě jsem to tak 
řekl, protože jsem vnímal, že naši 
spolubratři jsou v nouzi a potřebují 
pomoc.

Jak ses ale dostal do Rakouska?

Šlo to docela rychle. Ještě když 
jsme byli vnoviciátě, navštívil nás 
evropský regionál a říkal: „Prosím, 
pomozte Evropě!“ Tehdy nás bylo 
ve studentátě 60 spolubratří. Byl 
jsem z toho nesvůj a řekl jsem 
představenému: „Podívej, naši 
spolubratři jsou v nouzi – co s tím 
budeme dělat?“ Odpověděl mi 
tehdy: „Nevíš, o čem mluvíš, raději 
buď zticha.“ (smích)

V DOMECH, KTERÉ 
ZBYLY, JSOU SALESIÁNI 
STÁLE VELMI AKTIVNÍ.

Po studiu jsem se dostal do Kon-
ga, abych založil malou školu 
a pomohl ve středisku mládeže. 
2008 byla v Turíně generální kapi-
tula a já jsem každý den sledoval, 
co tam kdo říkal. Večerní slůvko 
měl tehdy vietnamský provinciál 
a hodně se mě to dotklo. Říkal 
tehdy, že potřebují misionáře pro 
Mongolsko a další země a já řekl 
svému představenému Migueli 
Angeli Olaverrimu, který je teď 
biskupem v konžském Pointe-
-Noire: „Pokud nikdo nepůjde, já 
půjdu!“ On řekl: „Napíšeme dopis.“ 
A hned jsme psali hlavnímu před-
stavenému, že bych rád pomohl 
v Mongolsku. Don Chávez tehdy 
jel do Konga a řekl, že si o tom 
potom promluvíme. Nakonec mi 

don Chávez řekl, že by potřeboval 
pomoc při projektu Evropa. Místo 
do Mongolska jsem odjel do 
Rakouska.

No, jmenuje se to vlastně podob-
ně… A jak to bylo s tvým dalším 
vzděláváním? To přece není jen 
tak, odjet z Afriky do Rakouska 
a začít se učit novou řeč.

Opravdu to nebylo snadné. Už 
v Africe jsem prošel několika ze-
měmi – první studia jsem absolvo-
val v Čadu, pak jsem byl v Lomé, 
kde byl noviciát a postnoviciát, po-
tom rovníková Guinea… Rakousko 
– to je něco docela jiného. Jazyk je 
tu opravdu těžký. Nejprve jsem se 
musel naučit spisovnou němčinu, 
abych mohl studovat teologii. 
Do Rakouska jsem přijel 7. května 
2011 a hned jsem začal ve Vídni 
docházet na jazykový kurz. Chtěl 
jsem to zvládnout rychle, abych 
mohl začít studovat už v říjnu. 
Nakonec jsem to zvládl…

Coby rovnocenný student 
s ostatními…

První dva roky jsem měl status 
„mimořádného studia“ kvůli doku-
mentům a pak také museli uznat 
studium v Togu a Kamerunu. To 
nebylo snadné – trvalo to zhruba 
dva roky. Od roku 2013 jsem byl 
řádným studentem. Nemusel jsem 
tedy dělat pět řádných let studia, 
mnoho zkoušek mi uznali. Pro 
kněžské svěcení jsem potře-
boval uzavřít teologická studia. 
Po jáhenském svěcení jsem se 
dostal na gymnázium do Unter-
waltersdorfu. Abych tu mohl učit, 
musel jsem ještě absolvovat další 
pedagogická studia. Po studiu mě 
čekala roční praxe, kdy jsem chodil 
na hospitace po třídách a učil se 
zkrátka učit. Nakonec jsem získal 
diplom, abych mohl v Rakousku 
učit jako řádný pedagog.

Nyní (3. až 5. března 2019) je 
v Rakousku hlavní představený. 
Jaká je podle tebe situace sale-
siánů v Rakousku?

Nejprve je třeba poděkovat všem 
rakouským salesiánům, co všech-
no pro mládež v této zemi udělali 

< Dva afričtí salesiáni v Rakousku

Návštěva nemocných spolubratří v Unterwaltersdorfu

„
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od založení salesiánské provin-
cie (1905). Provincie byla zhruba 
do roku 1970 velmi početná a ak-
tivní. Poté začalo ubývat povolání 
a bylo třeba zavírat jednotlivé 
domy. V domech, které zbyly, jsou 
salesiáni stále velmi aktivní. Vidím 
zde ovšem jednu velkou výzvu. 
V provincii je nás 65 a polovi-
na je starších 80 let. Aktivních 
spolubratří je stále méně. A je 
zde nebezpečí, že do deseti let 
budeme muset zavřít další domy. 
Pro si myslím, že už mnohem dříve 
musíme zvát spolubratry do naší 
provincie (z Latinské a Severní 
Ameriky, ze severní Afriky, z Asie, 
ze Slovenska…). Jsem v Rakous-
ku osm let a vidím, že integrace 
„cizince“ není nic snadného. Aby 
zde „vrostl“ do provincie spolubratr 
z jiné země, potřebuje na to tak 
deset let. To znamená, že máme 
velké zpoždění.

V takovém případě by bylo ale 
dobré, kdyby sem šli co nejmlad-
ší spolubratři…

Jasně! Musí se naučit řeč, pocho-
pit jinou kulturu, dokončit stu-
dium, nechat si uznat předchozí 
studia, poznat zdejší mládež. To 
vše potřebuje čas. A dostaví se 
také depky, stesk po domově, kul-
turní šok. Trvá to tedy zhruba pět až 
deset let, než si tu opravdu zvykne.

To vše je viděno optikou salesiá-
nů-kněží a koadjutorů. Ale jak je 
to s ostatními složkami salesián-
ské rodiny? Jsou tady zapálení 
laici a animátoři, kteří by mohli 
dál řídit salesiánská díla?

V některých salesiánských do-
mech jsou velice aktivní salesiáni 
spolupracovníci. Přebírají práci 
s mládeží, v oratoři a ve středis-
cích. Na druhé straně je tu také 
hnutí salesiánské mládeže, 
které vychovává mladé animátory. 
Každé dílo má ale specifi ckou tvář 
a jednotlivá díla nejsou navzájem 
příliš kompatibilní. Na našem 
gymnáziu Dona Boska vzniklo 
něco podobného animátorům 

– jsou to takoví školní „důvěrníci“, 
„andělé strážní“ mladším a méně 
zkušeným studentům. Kromě 
toho je zde velice aktivní pasto-
rační společenství studentů, kteří 
animují školní modlitby, Confronto, 
sport atd.

Nepřepadá tě občas stesk 
po domově? Jezdíš někdy domů 
do Kamerunu?

Stýská se mi občas, ale jen málo. 
Jsem z domu už od roku 2001. 
Nejdřív ještě v Africe jsem hodně 
vzpomínal na mámu, sourozence, 
tátu, přátele, ale po tolika letech… 
Teď jsem od domova vzdálen 7000 
kilometrů. Domů do Kamerunu se 
tedy dostanu jednou za dva roky, 
ale nebyl jsem vlastně v Africe 
od roku 2016, takže letos v létě 
zase poletím. Uděláme rodinné 
shromáždění – deset sourozenců, 
rodiče a bude oslava.

Zdeněk Jančařík
foto: autor článku
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DIGITÁLNÍ detox

růměrný uživatel prý kon-
troluje svůj mobil 200krát 
denně, to je každých šest 
minut. Každý čtvrtý pak 

tráví víc času online než spánkem. 
Tak to jsem ta čtvrtá – moje práce 
by se bez technologií neobešla. Tak 
to má mnoho lidí, ale právě ti často 
dojdou k závěru, že jim přehnané 
používání elektroniky (zvláště pak 
chytrého telefonu) spíše škodí, než 
prospívá. A začnou přemýšlet nad 
tím, jak si vše v životě i v mobilu 
nastavit tak, aby to nenarušovalo 
jejich soukromí a odpočinek.

Jsem závislák?
Chorobná závislost na mobilu 
má název nomofobie (zkratka 
anglického „no mobile phobia“). 
Jde o úzkostný strach, který začíná 
běžnou nervozitou ze ztráty připo-
jení, vybití baterie nebo zapomenu-
tí mobilního telefonu doma. Velkou 
vinu na tom nesou sociální sítě, 
které nás nutí neustále kontro- 
lovat, „co je nového“. Tak špatně 
na tom zase nejsem, říká si většina 
z nás. Ale patologická závislost 
začíná u zlozvyků, které možná 
známe: chodíme s telefonem 
spát a ráno se s ním probouzíme; 

na noc nevypínáme mobil, ani 
si ho nepřepínáme do režimu 
letadlo; nosíme si telefon s sebou 
i na záchod;  během dne se často 
koukáme na mobil bez konkrétní-
ho důvodu;  jsme nervózní, když 
zrovna nemáme mobil u sebe. 
Důsledkem je, že ztrácíme 
schopnost soustředit se na jednu 
činnost, poslouchat člověka, který 
s námi mluví, odpočívat s čistou 
hlavou a vnímat naplno svět kolem 
sebe. Nebo třeba modlit se.
 
A to je dobrý důvod začít nad 
svým digitálním životem přemýš-
let a dát mu konkrétní mantinely. 
Ti, kdo to udělali a vědomě svůj 
čas online (především na sociál-
ních sítích) omezili, teď žasnou nad 
tím, jak lépe spí, mají kreativnější 
nápady, víc volného času a radosti 
ze života. Tady jsou jejich tipy:

Jak se dá používat mobil
• používej režim letadlo (nejen 

v letadle)

• vypni zbytečné notifikace

• zruš si automatické přihlašová-
ní k sociálním sítím

• nech si nainstalované jen ty 
aplikace, které potřebuješ

• odstraň z plochy zástupce 
aplikací, které tě rozptylují

• odinstaluj si z mobilu aplikace 
sociálních sítí a připojuj se k nim 
jen přes internetový prohlížeč

• zkus nějakou aplikaci, která ti 
pomůže zefektivnit používání 
elektroniky (viz níže)

Co se dá udělat se sebou
• vyzkoušej si cestu tramvají bez 

jediného pohledu na telefon

• při studiu nebo při práci si dávej 
mobil mimo dosah ruky, stačí 
slyšet případné zvonění

• zvol si „svatý čas“ bez telefo-
nu (např. hodinu po probuzení 
a hodinu před usnutím)

• pokud vnímáš čas strávený 
na sociálních sítích jako odrea-
gování, stanov si na něj určitou 
denní dobu (např. půlhodina 
po večeři)

• nenechávej si mobil v kapse 
(a už vůbec ne na stole!) během 
jídla nebo při setkání s přáteli

• urči si místa, kam s tebou mo- 
bil nesmí (do koupelny, na WC ...)

Anežka Hesová

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

„Vypni mobil. Zapni život.“ Rady, které se  
v posledních letech čím dál víc objevují kolem nás. 
Důvod je jasný: bezbřehé používání elektroniky  
nás neustále svádí k životu, se kterým nakonec  
nejsme spokojení. Do módy se tak dostávají digitál-
ní prázdniny, offline výzvy, předsevzetí, elektronický 
půst a opouštění sociálních sítí. 

INSPIRACE PRO DIGITÁLNÍ DETOX  > Replug me!  www.replug.me  > Odpojte se od technologií, připojte se k sobě. 
Nabídka kurzů, výzvy a motivace pro veřejnost, rodiče, školy a firmy. > Digidetox  www.digidetox.me  > Jak zvládat 
moderní technologie a nezbláznit se (Matěj Krejčí). > Digiděti  www.digideti.cz  > Jak zklidnit dopad technologií 
na život v rodinách, školách i firemních kolektivech (Jan Kršňák).  ZAJÍMAVÉ APLIKACE > Checky > Spočítá vám, 
kolikrát jste se dnes podívali na mobil > Digital Detox Challenge > Omezí funkce telefonu podle úrovně obtížnosti, 
kterou si zvolíte > Čas u obrazovky (pro Apple) > Nastavíte si časový limit pro vybrané aplikace > Twilight > Regulu-
je modré spektrum světla na displeji, abyste si při večerním pohledu na mobil neničili oči a nenarušovali spánek.

P



Zdeněk Jančařík, můj salesián-
ský spolubratr, napsal další knihu. 
„Miláček Páně“ je jakýmsi jeho 
osobním, a přitom několika odbor-
níky i vlastním studiem podlože-
ným výkladem podstatných pa-
sáží Janova evangelia, s přesahem 
do Janových listů a knihy Zjevení.

Zdeněk je čtenáři dobrým 
průvodcem. Při svém psaní je 
autentický a pokouší se pravdivě 
zaznamenat svou životní zkuše-
nost, kterou svěřuje svým čtená-
řům. Při sledování stop Miláčka 
Páně v evangeliu dospěl k tomu, 
že i on je „miláčkem Páně“, a nejen 
on, ale každý z nás. Jako biblista 
jistě mohu s lecčíms v jeho textu 
nesouhlasit, ale to je přece úplně 
jedno, vždyť samy naše životy 
coby výsledek našeho hledání 
Ježíše jsou nejlepším výkladem 
evangelních textů, pokud jsou 
žity upřímně. Jsou pak velkým 
obohacením.

Zdeněk nás obohacuje o pro 
mne velice silné výpovědi, jako 
např. „při ukládání Ježíšova

těla do hrobu (…) se učedníkům 
vkradla zoufalá myšlenka na ko-
nec všech nadějí, myšlenka na to, 
že Ježíš nebyl tím, za koho ho 
měli“. Spolu se sledováním osudů 
evangelních postav nabízí vhled 
do své duše kněze, který jakoby 
postupně až nyní dospěl k tomu, 
o čem jeho služba vlastně je. 

Kdo jej známe, víme, že umí zá-
roveň být neobyčejně vtipným, jako 
třeba zde, když mluví o křesťanech, 
plnících „nedělní povinnost“: „Pán 
Ježíš při takové povinné mši nikoho 
ani nevzkřísí, ani sám nebude 
vzkříšen. Zůstává v hrobě, nechce 
se mu vstávat a vracet se do tohoto 
světa příkazů a zákazů, splněných 
povinností a obílených hrobů.“

Já jsem Zdeňkovu knihu přečetl 
jedním dechem, vlastně jsem se na ni 
těšil, věděl jsem, že na ní pracuje. 
Jistě se bude líbit i dalším čtenářům.

 Ladislav Heryán

> ukázka <

Milovaní a nemilovaní
Ještě jako bohoslovec v praž-

ském semináři jsem někdy v roce 
1995 dostal do rukou pozvánku 
na mezinárodní teologické setkání, 
které pořádala trochu tajem-
ná církevní organizace („osobní 
prelatura“) Opus Dei v německém 
Eichstättu. Garantem seminá-
ře za akademické prostředí byl 
tehdejší rektor tamní katolické 
univerzity Mikuláš Lobkowicz. Celé 
to bylo v angličtině, kterou jsem 
tehdy znal jen opravdu přibliž-
ně, ale byl jsem na to zvědavý 
a vypravil se tam – vždyť většinu 
nákladů platilo Opus Dei!

Z českého prostředí jsem tam 
nebyl sám – byl tam jeden český 
františkán, bratr Jeroným, a v auto-
buse na frankfurtském letišti jsem 
se setkal se svým intelektuálním 
guru z mládí, českým fi lozofem ži-
jícím v Americe, Riem Preisnerem. 
Nebyl jsem tedy jen mezi „opusá-
ky“ a nemusel jsem mluvit jenom 
lámanou angličtinou!

Kniha 
o velikonočním 
evangeliu

KNIHA

V březnu 2019 vyšla v Portálu kniha 
Miláček Páně salesiána Zdeňka 
Jančaříka. Přinášíme krátkou recenzi 
Ladislava Heryána a ukázku z knihy.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



S Jeronýmem jsme si v neděli 
po obědě vyrazili na procházku 
do lesíku za město. Kráčeli jsme 
po cestě a rozprávěli jistě o du-
chovních věcech, když se z lesa 
ozval jakoby dětský pláč. Opuště-
né mimino v lese? Vstoupili jsme 
mezi stromy a hledali původ toho 
nářku. U jednoho stromu se krčilo 
jehně, čerstvě narozené holátko. 
Když jsem je chtěl vzít do rukou, 
uskočilo na svých ještě nemo-
torných nožkách a poodběhlo 
stranou. Vydali jsme se po cestě 
dál a čekali jsme, co bude beránek 
dělat. Šel s odstupem za námi, 
pořád naříkal, ale pořád za námi 
cupital – tušil v nás dobré pastýře! 
Když jsme se dostali na louku, roz-
hodl jsem se, že po něm skočím 
a vezmu ho k sobě. Jakmile jsem 
ho uchopil a přivinul na prsa, utichl 
a byl úplně klidný, nevinný, ode-
vzdaný. Vzpomněl jsem si na verš 
z Izajáše: „Podrobil se a neotevřel 
svá ústa, jako beránek vedený 
na porážku a jak ovce, která mlčí 
před střihači, neotevřel svá ústa.“ 
(Iz 53,7) Nosit beránka na svých pr-
sou je výsada! Jehně bylo vystre-
sované, úplně nevonělo, možná 
na mě udělalo i potřebu. Nevnímal 
jsem to příliš, nejraději bych si ho 
odnesl do hotelu a strávil s ním 
zbytek fi lozofi ckého semináře. 

Zašli jsme s Jeronýmem na ne-
dalekou faru – bylo tam u lesa 
malé mariánské poutní místo. Pan 
farář nebyl doma, ale byla tam 
farní hospodyňka, která ochotně 
otevřela a hned vytušila, že místní 
pastevec zapomněl jehně v lese, 
nebo si nevšiml, že jedna z bře-
zích ovcí přivedla na svět u lesa 
potomka. Pak už to probíhalo 
velmi nepoeticky: kuchařka vzala 
domácí telefon, zavolala pastýře, 
ten do pěti minut přijel s „tlus-
tým“ mercedesem, jehně naložil 
do vozu, poděkoval a odjel. Ta pří-
hoda se mi vryla do paměti a od té 
doby je ten beránek se mnou.

V Bibli je hodně příkladů ne-
milovaných – z jakéhosi důvodu 

opomenutých a přehlédnutých, 
těch, které Bůh z nějakého důvodu 
nevyvolil. Jak k tomu přišli? Bib-
lista a kazatel Pavel Hošek o tom 
trefně říká: „Vždycky mi bylo líto 
Kaina, na jehož oběť ‚Hospodin 
neshlédl‘ (Gn 4,5). Vždycky jsem 
se v duchu zastával nemotorného 
Ezaua, kterého ‚Hospodin odmítl‘ 
(Řím 9,13). Vždycky mě trápilo, co 
bude s těmi, kteří se narodili v ne-
správnou dobu na nesprávném 
místě – a proto jakoby Hospodi-
na ‚nezajímají‘. (…) Vždycky mně 
bylo trapné číst o vyhlazení celé 
Akánovy rodiny, protože tatínek 
se dopustil krádeže (Joz 7,24n), 
o vyhubení nepřátel Izraele jako 
klatých, včetně žen a nevědomých 
dětí. To je vážně problém, dokonce 
bych řekl, že to je jediný oprav-
dový problém. Různá vysvětlení 
těchto nespravedlností, která nabí-
zejí apologetické brožurky, se mi 
zdají buď hloupá a povrchní, nebo 
vyloženě zvrhlá a rouhavá.“

Osud nemilovaných je jednou 
z největších záhad světa stvoře-
ného Bohem. Byla Hagar s Isma-
elem Bohem méně milována než 
Sára se svým Izákem? Myslím si, 
že i „nevyvoleným“ zůstává Bůh 
nablízku, že je jim možná blíž než 
těm, kteří jsou na první pohled 
vyvolení. Na defi nitivní odpověď 
na takové otázky si musíme po-
čkat. Trpělivě vystát frontu.

A co milovaní „Miláčci“? Mi-
láček je pro mě kromě jiného 
synonymem pro zralého člověka, 
který byl milován rodiči, nebo 
snad to, že je a byl milován, objevil 
až během života. Je podobný 
vrcholovému sportovci, který je 
milován a obdivován trenérem 
i diváky, přijal sám sebe s tím, jaký 
je. Ale jindy je podobný sportovci 
handicapovanému, který poznal, 
že ani se svým postižením nemá 
před Bohem co ztratit. 

V církvi není snadné být Miláč-
kem, protože mnozí zbožní lidé 
své děti už od kolébky přesvědčují 
o opaku. Syn Boží zemřel na kříži 
jako lúzr, a proto i jeho následov-
níci mohou být vlastně jen lúzři 
– ergo správný Ježíšův učedník je 
lúzr. Jsme zaprodáni hříchu, bez 
svátostí jsme ztracení nešťastníci. 

Pokud se takto necháme 
naprogramovat svým okolím, svou 
rodinou, farářem, biskupem, ztrácí-
me v životním zápase pomyslnou 
výhodu, která je podstatná, když 
pak dochází na lámání chleba. 
Dobrý učedník je jako běžec, který 
má před očima vítězství, protože 
žádná okolnost života mu nemůže 
vytrhnout vavřín, který ho nakonec 
čeká. Jak říká svatý Pavel: „Dobrý 
boj jsem bojoval, běh jsem dokon-
čil, víru zachoval. Nyní je pro mne 
připraven vavřín spravedlnosti, 
který mi dá v onen den Pán, ten 
spravedlivý soudce. A nejen mně, 
nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí 
jeho příchod.“ (2Tim 4,7–8)

Výraz „nedomilovaný“ jsem sly-
šel v této souvislosti snad poprvé 
v kobyliském domě od tehdejšího 
ředitele salesiánské komunity Ládi 
Heryána. Měl nějakou duchovní 
obnovu nebo kázání při mši pro 
nás kněze a řeholníky, a jak už to 
Láďa má ve zvyku, najednou vypa-
dl ze zbožného diskurzu a dal nám 
takový direkt na solar: „Z našich 
reakcí a z našeho chování mám 
dojem, že jsme všichni tak trochu 
nedomilovaní. Jako by nám v dět-
ství chybělo každému jinak trochu 
té rodičovské lásky a něhy, která 
dává člověku sebejistotu a kuráž.“ 
Dnes je mi jasné, že i pro „nedomi-
lované“ je tady šance na vítězství.

Ilustrace Ilona Tůmová
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Můj nářek se změnil v taneční rej. 
                                                      (Žalm 30,12)
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Můj nářek se změnil v taneční rej.  
                                                      (Žalm 30,12)
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Pátrání po 
ZTRACENÉ KNIZE

některých starých titulech 
se člověk dozví zcela 
náhodou. Ve fryštácké 
ústavní kronice našel 

Vladimír Kopřiva při jejím přepisu 
do elektronické podoby u data 
30. 4. 1940 zmínku, že „v květnu 
v ústavu vždy četli májová čtení 
P. Poříckého“. Šlo o knížku Život 
a dílo blah. Jana Boska. 

Nastalo pátrání. Google našel 
pouze složitý odkaz, ve kterém 
byly zhuštěné záznamy z kniho-
ven, spousta jmen, názvů a sig-
natur. Nicméně při podrobnějším 
pátrání jsme zjistili, že kniha by 
měla být v Olomoucké vědecké 
knihovně. Je tam, jenže v pre-
zenčním, čili těžko dostupném 
režimu. Nevzdali jsme se a pátrání 
pokračovalo. Zjistili jsme, že kniha 

byla vydána vlastním nákladem 
P. Poříckého v Polné v roce 1930.

První nápad byl kontaktovat 
známé a kamarády, kteří žijí v Pol-
né či nedaleko Polné nebo přímo 
město Polná. V samotné knihovně 
v Polné ovšem knihu nemají. A co 
informační centrum? Po výměně 
asi dvou mailů jsme se s paní 
Holasovou domluvili, že může dát 
do Polenského zpravodaje infor-
maci, že po této knize pátráme 
a že „kdo ji má, ať ji třeba dá, a že 
my budeme šťastni a pošleme mu 
něco na oplátku“.

Pak se ozval pan Plašil z Klu-
bu za historickou Polnou. Napsal 
krásný výpravný mail, v němž vyložil 
své vlastní pátrání, v němž došel 
ke stejnému závěru, že knihu má jen 
Olomoucká vědecká knihovna. Dále 
nám poslal medailonek P. Pořícké-
ho. A poradil nám také, abychom se 
obrátili na farnost v Polné.

Mons. Zdeněk Krček dotaz pře-
dal farníkům. Ozvala se paní Kle-
mentová, která informaci poslala 
dál. Pak nám napsala polenská 
kronikářka Ludmila Vomlelová, 
že se s P. Poříckým znala osob-
ně, nicméně kde jsou jeho knihy, 
bohužel neví. Ve farní knihovně 

kniha není, nicméně že na půdě je 
uloženo několik krabic vyřazených 
knih a že až bude tepleji (dopis byl 
psán 14. února 2017), je ochotna 
se na půdu vydat a knihy pro-
hlédnout. Dále psala, že P. Pořícký 
„se na sklonku života přestěhoval 
do Slatiňan k sestřičkám, kterým 
dělal spirituála, tak třeba knížka 
bude tam“. Další krok – e-mail 
sestřičkám do Slatiňan. O knize ale 
bohužel nic nevěděly.

Na konci února přišel e-mail 
od br. Hyacinta Kuchty O. Pra-
em., který psal, že se k němu 
„poněkud krkolomným způso-
bem dostala zpráva, že sháníme 
knížku od P. Poříckého“. Oslovily 
ho sestřičky ze Slatiňan, potažmo 
jejich pražská komunita. Podařilo 
se mu knihu dohledat v knihovně 
KTF UK, kde mají dokonce dva 
exempláře! A že můžeme oslovit 
buď knihovnu, anebo přímo jeho, 
že nám ji naskenuje.

Štěstí se na nás usmálo v září 
2017, kdy byl v Domě Ignáce 
Stuchlého hlavní představený 
Ángel F. Artime s českými spo-
lubratry. A trpělivost nepřinesla 
růže, ale knihu. Poslem dobrých 
zpráv byl salesián Martin Hobza. 

ČETBA

PAVLA JUNGMANOVÁ

V Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku se 
snažíme mít v komunitní knihovně vše, co 
kdy vyšlo ze salesiánské literatury, včetně ži-
votopisů svatých, blahořečených i osobnos-
tí, a to v češtině i ve slovenštině. Týká se to 
i malých brožurek a skutečně starých knížek, 
po kterých v dnešní době sáhne již málokdo. 
V kolébce československého salesiánského 
díla by však tyto knihy neměly chybět.

O
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Snad rok a půl pátráme po knize 
všude možně, ale vlastní rodiny se 
nezeptáme! Zato Martin se ponořil 
mezi staré tisky v Kobylisích a objevil 
hledanou a takřka oplakanou knihu 
P. Jana Poříckého, vydanou v Polné 
roku 1930. A jakoby nic ji dovezl 
do Fryštáku a měl hroznou legraci 
z toho, jak doslova skáčeme radostí, 
že je Pořícký konečně na světě.

Nemáte někdo doma Pořícké-
ho? Kdybyste si chtěli přečíst krás-
nou starou češtinou psaná májová 
čtení P. Jana Poříckého, stačí říct 
– kniha je naskenována a originál 
je jako relikvie uložen v komunitní 
knihovně ve fryštáckém domě.

Pavla Jungmannová

 > ukázka <

Při letošní májové pobožnosti 
půjdeme po stopách velkého 
ctitele Marie Panny, blahoslavené-
ho služebníka Božího kněze Jana 
Boska. Uvidíme příklady obětavé 
horlivosti, příklady nesmírné důvě-
ry v pomoc Matky Boží, a budeme 
svědky, jak se skutečně mění 
slova naší české písně: „Vzpomeň, 
o Královno milá, že nebylo slýchá-
no, abys koho opustila...“ Začneme 
tedy ve jménu Páně!

Dějištěm našeho vypravování je 
severoitalské město Turín, hlavní 
město bývalého království piemont-
ského. Byl svátek Neposkvrněného 
Početí Panny Marie, 8. prosince 
1841. V kostele sv. Františka chystal 
se k oltáři mladičký kněz, nedávno 

po vysvěcení. Byl to náš Bosco, 
budoucí slavný lidumil Don Bosco.

Nesmírně mnoho dobrého 
vykonal ctitel Rodičky Boží Don 
Bosco. Člověk, když čte o jeho 
životě, mimoděk cítí v sobě touhu: 
Ba, Bože můj, kéž i já jsem užiteč-
ným stromem ve tvé zahradě! Tak 
mnohý se stará pouze o to, aby 
dobře jedl a dobře pil, ale aby při-
spíval k oslavě Boží, k dobru svých 
spolubližních, o to nedbá. Život 
bezúčelný, život prázdný, o němž 
je psáno: Strom, který nenese ovo-
ce dobrého, bude vyťat a na oheň 
uvržen! Kéž probudí v nás Matka 
Boží ušlechtilé předsevzetí něco 
dobrého na světě vykonati, něco 
zlého ve službě Boží přetrpěti!

P. ThDr. Jan Pořícký (1877–1949)
Narodil se v Luži (okres Chrudim). Během života poměrně hodně cestoval, byl i v Severní Americe, z Itálie 

dovezl pro polenský kostel dodnes užívaný betlém. V Polné za první republiky dělával přednášky s promítáním 
diapozitivů; byl známým vlastencem a za války byl na nějakou dobu zadržen jihlavským gestapem. V květnu 
1945 byl členem zdejšího Revolučního národního výboru. 

Na kněze byl vysvěcen v Římě po studiu na tamější univerzitě dne 29. října 1902. V Polné působil jako ka-
techeta od roku 1924. Byl jedním ze dvou v Polné působících kněží, kteří dosáhli akademického titulu doktora 
teologie. Přes své vzdělání a kněžské svěcení netoužil P. Pořícký nikdy působit jako duchovní správce samo-
statné farnosti, ale po celý život se věnoval výuce náboženství na obecných a měšťanských školách – nejprve 
v Ledči nad Sázavou a poté v Polné, až do odchodu na odpočinek krátce po druhé světové válce. V Polné 
v případě potřeby vypomáhal i v běžné duchovní správě, zejména v letech 1944 až 1945, kdy byl vězněn admi-
nistrátor polenského děkanství Vincenc Říha a v Polné zůstal pouze kaplan František Tesař.
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Díl 8. O přejícnosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé děti, 

dnes si budeme povídat o přejícnosti. Nedávno jsem se zůčastnila závodu v jízdě na            

         . Na           jezdím ráda a rychle jako    . Byla jsem si jistá, že všechny 

            předjedu. A opravdu, už za první         jsem se prodrala dopředu. Jenže 

pak jsem najela předním        na     a píchla jsem. Do           jsem dorazila vedle      

          jako poslední. Moc mě to mrzelo, opřela jsem          o        a chtěla jsem 

utéct. Ale pak jsem si řekla, že bych měla ostatním vítězství přát. Tak jsem se 

vrátila a všem pogratulovala. A představte si, vítěz se se mnou rozdělil o          , 

které dostal jako odměnu. Tak se mi nakonec přejícnost vyplatila.

PERNÍČKY

JAKUB, TOMÁŠ A JIRKA SPOLU HRAJÍ ČLOVĚČE, NEZLOB 
SE. PŘI TÉHLE HŘE TO BEZ PŘEJÍCNOSTI NEJDE.  KDYŽ 
JEDEN HRÁČ DRUHÉMU NEPŘEJE VÍTĚZSTVÍ JAKO JAKUB 
TOMÁŠOVI, SNADNO SE VŠECHNO POKAZÍ. KLUCI DRKLI 
DO STOLU, A FIGURKY SE ROZLÉTLY PO CELÉM POKOJI. 
POMOZ KLUKŮM NAJÍT ČTYŘI FIGURKY OD KAŽDÉ BARVY.

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

   PRO DĚTI
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DÁRKY

NA ZÁVODECH SE ČASTO STÁVÁ, ŽE NĚKDO 
VYHRAJE A JINÝ PROHRAJE. TOMÁŠ NA 
OBRÁZKU KAMARÁDŮM VÍTĚZSTVÍ PŘEJE. 
KOLIK NAJDEŠ MEZI OBĚMA OBRÁZKY 
ROZDÍLŮ?

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Kreslí Ludmila Obručová
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Může být někdo, kdo vyrůstá na ulici a v rozbité rodině, 
přesto dobrým člověkem? Jak dopadl zatoulaný ruský 
teenager na bulharské benzínce? Kdo všechno pomá-
há se stavbou kostela a školy na periferii Staré Zagory?  

Rozhovor s Jiřím 
Svobodou

irka Svoboda je rodilý Pra-
žák, ale v Bulharsku působí 
už 21 let. Před seminářem 
absolvoval střední stavební 

průmyslovku a možná i z toho 
důvodu ho spolubratři pověřili 
koordinací stavby komplexu kos-
tela a školy, který na okraji Staré 
Zagory budují. Co nám řekl o tom, 
jak své poslání na misiích v Bulhar-
sku prožívá? 

Proč ses rozhodl stát se misio-
nářem? Byl to třeba tvůj sen už 
v dětství?

Chtěl jsem jít pomáhat tam, 
kde to bude třeba. Samozřejmě 
jsem si přál odjet do Afriky, nebo 
do pralesů Jižní Ameriky, no ale 
pak bylo realističtější jít do Ruska 
a nakonec je z toho Bulharsko. 
Jednou jsem šel jako dvanáctiletý 

na promítání fi lmu o sv. Františ-
ku. Bylo to v Praze na Dejvické. 
V přeplněném bytě nás čekal nejen 
fi lm, ale i misionář z Afriky. Vůbec si 
nepamatuji, kdo to byl, jestli mluvil 
česky, ale vyprávěl krásně o svém 
působení mezi domorodci. To asi 
bylo mé první setkání s misiemi, 
když nepočítám knížky - namátkou 
Otec vyhoštěných, Slyšel jsem sovu 
zavolat své jméno, Mlčení apod.

Co je na misionářském poslání 
pro tebe nejtěžší? 

Otázky, asi jako u každého člo-
věka: „Chce to po tobě opravdu 
Bůh?“, „Neměl bys být někde 
jinde?“, „Má to, čemu věnuješ svůj 
čas a do čeho vkládáš všechny 
své síly, vůbec smysl?“. Katolí-
ci jsou v Bulharsku v menšině. 
Netvoří ani 1 %, a proto když se 
člověk dívá zpět, tak si může 
říkat: „Kolik lidí jsem pokřtil?“ Asi 
7, v každém případě to není více 

než 10. „Co z toho co děláš, bude 
pokračovat, až tady nebudeš?“ 
Často si odpovídám, že téměř nic. 
Pro mladé spolubratry z míst, kde je 
hodně věřících, je to těžké, protože 
zde pracujeme s jednotlivci a často, 
jakmile je trochu „vypipláme“, zmizí.

Co tě naopak nejvíc naplňuje, těší? 

Děti a mládež všeobecně nejsou 
příliš vděční. Takže když někdy 
někomu něco dojde a poděkuje, 
je to pro mě radostná událost. 
Když někdo změní svůj život 
k lepšímu, to je radost každé-
ho kněze. Když někdo, kdo žije 
ve strašných podmínkách, které 
nám ani na mysl nepřijdou (vztahy 
s rodiči, týrání, rozbité rodiny, život 
na ulici, drogy, prostituce, hazard, 
závislost na všem možném…), a je 
přesto všechno dobrý! Nemstí se 
a dokáže to s nějakou zvláštní Boží 
pomocí překonat. Je to někdy až 
neuvěřitelné a je to pro mě důkaz 
Boží lásky k opuštěným, zapome-
nutým a odhozeným.

Máš nějaké motto nebo citát, 
které tě provází životem? 

ČTVRTSTOLETÍ 
salesiánů 
v Bulharsku

BULHARSKO

P. JIŘÍ SVOBODA

J

Může být někdo, kdo vyrůstá na ulici a v rozbité rodině, 

člověk dívá zpět, tak si může 
říkat: „Kolik lidí jsem pokřtil?“ Asi 
7, v každém případě to není více 

 „Co z toho co děláš, bude 
pokračovat, až tady nebudeš?“ 
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Prorok Ezechiel mě provází od 
svěcení: „A dám vám nové srdce 
a do nitra vám vložím nového 
ducha. Odstraním z vašeho těla 
srdce kamenné a dám vám srdce 
z masa.“ Bůh proměňuje a mění 
člověka…

Co považuješ za největší úspěch 
vašeho působení zde? 

Nevím, jestli je to úspěch, ale sku-
tečnost, že jsme ještě v Bulharsku. 
Poměrně málo misionářů v Bul-
harsku vydrží. Dále, že se naše 
činnost rozvíjí a že je před námi 
perspektiva školního vyučování. 
Asi největší úspěch ale je, že jsme 
začali pracovat s Romy. To totiž 
znamená, že si to musíš v hlavě 
pořád přerovnávat a nezalezeš 
do „bezpečného brlohu“.

Máš nějaký krátký příběh z tvého 
působení zde, 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? 

Někdy si nás Pán Bůh použije 
a my jsme v tom úplně nevinně. 
Někomu se líbí kázání, když mně 
se zdá, že se vůbec nepovedlo… 
Jedete po dálnici a divokým má-
váním vás zastaví ruský teenager. 
Šel na WC, rodiče si toho nevšimli 
a ujeli. On bez mobilu, bez peněz 
a bez prostředků. Když jsem se 
zeptal, jaké mají auto, odpověděl: 
„Naš krasnyj“. Myslím, že by to pan 
Svěrák s úspěchem použil v něja-
kém fi lmu. Auto jsme za půl hodiny 
dojeli. Maminka řídila a ničeho si 
nevšimla. Nebo když vám zavolá 
babička, že jste jí před šesti lety 
vyzpovídal a vy si samozřejmě nic 
nepamatujete. Když se sejdete 

a situace se opakuje a pak vám 
volá, že jí to setkání strašně po-
mohlo a vy o tom nic netušíte. Slíbí 
vám, že se bude modlit za stavbu 
a pak ani jeden den během šesti 
let nevynechá. Anebo když se 
díváte do kasy a vidíte, že už tam 
moc peněz není, ale přesto ani 
jednou nemusíte kvůli penězům 
přerušit stavbu. Pak si s Donem 
Boskem opakujete: „Všechno 
udělala Panna Maria“. Jestli jste to 
ještě nevyzkoušeli, tak to zkuste.

A co Jirka říká ke stavbě kostela 
a školy? 

„Jsem přesvědčen, že celé to 
dílo si přeje pro zvláštní zálibu 
v mladých a chudých Panna Maria, 
že sv. Josef chrání svou přímluvou 
všechny pracovníky, zkrátka, že je 
to Boží přání. Přesvědčuji se o tom 
dennodenně. Začínali jsme stavět 
v době krize, kdy zkrachovala 
jedna z největších bulharských 
bank, ve které jsme měli polovinu 
peněz. Všechny peníze i s úro-
ky jsme dostali zpět. Byly velké 
obavy, že se celý objekt nepodaří 
dostavět, že nebude pokračovat 
fi nancování od větších dárců, že 
nebudou peníze na provoz a per-
sonál školy. Některé otazníky sa-
mozřejmě přetrvávají. Spoustu pe-
něz se však podařilo ušetřit díky 
nadšencům, kvůli nimž jsme např. 
změnili konstrukci střechy a spolu 
s nimi ji pak svépomocí postavili. 
Někteří pomáhají s konstrukčním 
řešením, materiály, bezplatnou 
prací. Je takový menší zázrak, že 
jsme nepotřebovali stavbyvedou-
cího a že to jsme schopni, alespoň 
zatím, uřídit sami. 

Stalo se již tradicí, že z České re-
publiky přijíždí parta řemeslníků 

na týdenní brigádu. Díky nim se 
podařilo obléci kopuli do dře-
votřísky a připravit ji pro konečný 
zlatavý sváteční plášť. Omítání, 
lepení izolace a perlinky bylo 
na denním pořádku při poslední 
brigádě. 

Snažíme se zapojit i naše mla-
dé, kteří nám pomohli s lepením 
izolace v podzemí. Společně s ko-
munitou a se staršími mládežníky 
stavíme lešení, bouráme a přesu-
nujeme je na další místo. Rozhodli 
jsme se totiž koupit staré lešení 
a tak ho stále přesouváme, proto-
že nestačí pro celý objekt. Na věži 
jsme vymysleli vysuté lešení, což 
bylo trochu neobvyklé, ale kupoli 
jsme už zdárně dokončili.

Těšíme se, že se pustíme do vnitř-
ku kostela, který projektuje 
světoznámý umělec Marko Ivan 
Rupnik. K letošním prioritám patří 
dokončit práce na domu komuni-
ty tak, abychom se do roka mohli 
přestěhovat. Kostel a škola by 
mohly být dokončeny, dá-li Pán, 
do 3 let.

Děkujeme za vaší přízeň, modlitby 
i faktickou pomoc! 

S modlitbou a požehnáním 
Jiří Svoboda

Přijali jste naši pozvánku ke sklá-
dání postního puzzle s obrázkem 
vznikajícího kostela Panny Marie 
Pomocnice ve Staré Zagoře? Poda-
řilo se vám kostel postavit? Můžete 
přispět i k jeho skutečné stavbě! 

Číslo veřejné sbírky: 
2500876091/2010, specifi cký 
symbol: 2902. informace na: 
fundraiser@sdb.cz
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vyzpovídal a vy si samozřejmě nic 
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Dobrodružná interaktivní křížová cesta vedoucí vy-
soko nad obydlenou oblastí Brna čekala na budoucí 
dobrovolníky. „Stačilo jen zavřít oči a vnímat Boha jako 
mnoho světel a zároveň jedno veliké světlo v srdci“!

ak vnímal nevšední zážitek 
jeden z účastníků šestého 
přípravného kurzu pro 
dobrovolníky, student VUT 

v Brně Ondra. Při pohledu na roz-
svícené Brno ho krom hlubokých 
duchovních myšlenek napadla 
také otázka – kolikpak energie 
je asi třeba k rozsvícení tohoto 
„Brněnského stromku?“... 

Po křížové cestě čekaly na účast-
níky přednášky a tematické hry. 
Nejvíc pobavila přednáška 

o kulturních rozdílech s názornou 
ukázkou toho, co je v Africe nor-
mální, a co ne. V rámci sobotního 
Afrického dne se také ochutnávalo 
a poslouchaly se zážiky bývalých 
dobrovolníků. 

Teorii doplnila praktická část 
příprav – roční dobrovolníci hráli 
hru Byrokracie, která prověřila 
psychickou odolnost a trpělivost 
účastníků, a měsíční „Bulhaři“ se 
seznamovali se základy bulharštiny 
a jejími záludnostmi. 

Po nedělní mši následovala ještě 
přednáška o tom, jak pracovat 
s dětmi a jak jim lépe porozumět. 
Po dlouhém a osobitém zhodno-
cení se mladí adepti najedli, uklidili 
a rozjeli se do všech světových stran.

Ondru tento přípravný víkend 
natolik inspiroval, že po sobě 
zanechal pár veršů:

Je o co stát.
Mějte druhé rádi.
Nechte se milovat.
K tomu nás Bůh zve.
V tom nás Ježíš s Marií podporují.
Dokud naše duše do ráje neodplují.

Martina Mončeková
foto: archiv Sadby

Ředitel Sadby Pavel Gambi Ženíšek navštívil své indické 
spolubratry. S tamějším provinciálem Fr. Josem a provin-
ciálním ekonomem Fr. Nebuem probíral způsoby spo-
lupráce na  novém projektu pro podporu vzdělávání, 
který SADBA rozjíždí. Stihl také navštívit pohřební cere-
monii, oslavit s  místními svátek jara, barev a  lásky Hólí, 
folklorní festival k 17. výročí založení tamějšího salesián-
ského gymnázia a čajové plantáže, na kterých pracují tzv. 
adivasi – ti nejchudší z nejchudších. 

V Golaghatu děti živě vzpomínají na naše dobrovolníky 
Lukáše, Jakuba a  Jonáše. Určitě už se těší i  na  Matěje, 
dalšího českého dobrovolníka, který se za nimi v příštím 
školním roce chystá. 

Na  všechny zážitky Gambiho i  nádherné fotografi e Ri-
chardy Boudy z  indického putování se můžete těšit
v dalším čísle Salesiánského magazínu. SADBA

T

ROZSVÍCENÉ Brno

svátek Hólí

Cesta do Indie

MISIE



24 / 25Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org

Renata Szpyrzová zažila v Tanzanii sportovní týden, kdy 
studenti místo pravidelného odpoledního programu, 
soutěží v mnoha sportovních disciplínách. Všichni zá-
vodili s velkým nasazením, což Renča dokázala ocenit 
– sama předtím úspěšně absolvovala půlmaraton.

čem se takový africký 
sportovní týden liší od na-
šeho? Třeba tím, že trať 
maratonu je tajemstvím 

až do startovního výstřelu, aby 
nikdo nepodváděl. Když se skáče 
do výšky, dopadne se místo na ma-
trace na slupky z obilí, atletický 
ovál je na trávě a lajny  jsou vyzna-
čené olejem. Také mě překvapilo, 
že mnozí běh raději nedokončí, než 
aby se nechali zahanbit špatným 
výsledkem, a že motivací pro 
soutěžící je výhra jako zubní pasta, 
krém, bonbon nebo lízátko. 

Sportovní týden zahájil nedělní 
maraton. Pro studenty, školní sbor, 

bratry a kněze, prostě pro všechny, 
kteří se chtěli zúčastnit, byla připra-
vena trať o délce asi 20 km do ne-
daleké vesničky a zpátky. Běžci 
se museli hlásit na pár kontrolních 
bodech, na kterých se také mohli 
občerstvit. První blázni doběhli 
do cíle asi za hodinku a musím říct, 
že i když netrénují, běhají jako stře-
ly. Běhalo se i na 100, 200 a 400 m, 
skákalo do výšky i do dálky, závodi-
lo v trojskoku, hodu oštěpem, v jíz-
dě na kole – kdo pojede nejrychleji 
a kdo nejpomaleji, přenášely se 
lahve s vodou na hlavě, zvedaly 
činky a ve skupinách protahovala 
lana. Vše vyvrcholilo sobotním 
závěrečným dnem. Studenti byli 

rozděleni do skupin tzv. house, 
z nichž si každý musel vyrobit velký 
stan, připravit kola a další pomůcky 
k soutěžím. Po mši svaté v šest ráno 
a snídani se studenti v barevných 
tričkách shromáždili na hřišti a se-
řadili podle svých house. Zazpívali 
hymnu a předvedli své dovednosti 
(musím říct, že je fakt drilují, ale 
výsledek stojí za podívanou – 
nástup, pochod a pokřiky tisícovky 
studentů – naprostá paráda). Pak 
se rozběhly fi nální disciplíny, které 
trvaly až do odpoledních hodin. Při-
šlo i spousta dětí z Didie, tak jsem 
i já měla o zábavu postaráno. Nejvíc 
mě zaujala asi desetiletá holčina se 
svým osmiměsíčním bratrem na zá-
dech v šátku. Ano, i takové děti zde 
dohlížejí na své mladší sourozence.

Renata Szpyrzová
foto: archiv autorky

V

PŮLMARATON ve 
stínu Kilimanjara

Renča zvládla africký maraton 
se ctí. Na trať se postavilo téměř 
5500 běžců, odstartováno bylo 
v 7 ráno. I když byl běh ve stínu 
Kilimanjara mezi vesničkami 
a kávovými a banánovými 
plantážemi úžasným zážitkem, 
byl to také boj. Na 11 km chytly 
statečnou závodnici křeče, ale 
motivace doběhnout zvítě-
zila. Blahopřejeme jí i dvěma 
polským misionářkám, které se 
závodu také zúčastnily. 



Soutěž Do ouška 
otce Jarouška

tec Jaroušek stál také 
řadu let za vydáváním 
časopisu Salesiánská 
rodina (předchůdce 

Salesiánského magazínu). Na jeho 
počest byla vyhlášena nábožen-
ská literární soutěž Do ouška 
otce Jarouška. K pořádajícímu 
serveru www.orlavzletem.cz se 
připojil Salesiánský magazín. Své 
práce poslalo ve stanoveném 
termínu čtrnáct autorů. Nejmlad-
ší účastnici soutěže bude v létě 
patnáct let, druhý konec věkové 
palety uzavírá věk 77 let. Rozdílná 
byla i kvalita – některé příbě-
hy byly spíš milým vyprávěním 
osobního zážitku. Jiní autoři poslali 
texty s příliš průhlednou stavbou 
bez nečekané pointy. Ale našly se 

i práce kvalitnější. Samozřejmě si 
vážíme všech pokusů a věříme, že 
už samotná tvorba autory obohati-
la a že neodradíme ty, kteří nestojí 
přímo na stupních vítězů. Nakonec 
jsme se rozhodli ocenit tři práce, 
které dle našeho úsudku splnily 
zadané požadavky: literární úro-
veň, náboženský přesah, vystiže-
ní tématu a byl v nich znát smysl 
pro humor.

VÝHERCI
První místo patří mladé (19 let) 

autorce Magdaléně Peterkové 
za povídku Ztracená radost. Druhé 
místo obsadil Jan Zindulka s po-
vídkou Neposkvrněné početí. Třetí 
místo získala nadějná nejmladší 

účastnice soutěže (necelých 
15 let) píšící pod jménem Terezie 
Raymondová za text Aby moje 
radost byla ve vás a vaše radost 
aby byla plná.

Všem zúčastněným děkujeme, 
vítězům blahopřejeme a posíláme 
ceny. A hlavně pište dál. Příště 
můžete uspět právě vy.

Pepa Hes a Zdeněk Jančařík

SOUTĚŽ
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Nezapomenutelný salesi-
ánský kněz, otec Jaroslav 
Kopecký, známý především 
jako Jaroušek, má letos hned 
dvě kulatá výročí. Od jeho 
narození uplyne (21. 4.) 
devadesát pět let a od jeho 
úmrtí (21. 8.) pět let. Vždy 
dbal i v těžkých časech 
na vytváření a šíření zdravé 
náboženské literatury. 

Úryvek z vítězné povídky Magda-
lény Peterkové Ztracená radost.

Měla radost. Před chvílí viděla 
– dokonce to zažila – a má-
lem z toho nevyšla živá – jak ji 
a Joshuu zasypala lavina. A byla to 
její vina. Ať už to byla zlá před-
tucha, co jí zázračně proběhla 
hlavou, nebo se to opravdu stalo 
a ona se kouzlem vrátila v čase, 
nyní byli všichni živí a v pořádku. 

„Jo a vím, že jsem předtím řek-
la, že pochybuju, že to něco spraví, 

ale nemohli bychom se přece jen 
pomodlit za mou rodinu?“ Nebyla 
si jistá, zda budou ochotní to pro ni 
udělat po tom, jak se chovala.

Ale vychovatelka se k ní obráti-
la, jako by se nic nestalo: „Spo-
lečná modlitba? Skvělý nápad. 
Pojďme na to.“

„Vážně?“ žasla Rachel.

„Proč by ne?“ 

„Předtím jsem přece říkala…“ 
zamumlala spíš sama pro sebe.

„Promiň, cos říkala?“

Copak se jich to nedotklo? 
Nebo byla její slova podobně jako 
lavinové neštěstí prostě záhadně 
vymazána z minulosti, ztratila se 
v čase? Třeba byla jen součástí 
onoho špatného snu. Nepídila se 
po odpovědi. Byla ráda, že to tak je.

„Nic, nic, zapomeňte na to!“ 
byla moc vděčná, že si tohle nikdo 
nepamatuje, že to záhadně zmize-
lo. Kéž by podobně snadno mohlo 
zmizet ze světa víc věcí.

„Jdeme se pomodlit za Racheli-
nu rodinu!“ svolával David ostatní.
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ZPRÁVY

eodmyslitelný florbalo-
vý turnaj Dona Boska 
v Lubné zahájil tradičně 
během jarních prázdnin 

8.–9. února 16. ročník. Dvoudenní 
florbalové klání, konané pod zá-
štitou prvního náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka, 
čítalo přes 96 zápasů, při nichž 
bylo zapojeno přes 300 hráčů dětí  
i dospělých. Nemalou část účastní-
ků tvořili nadšení salesiánští hráči 
z Prahy-Kobylisy a také z Brna-Líšně.

Při pátečním ranním zahájení 
pronesl řeč posilující sportovního 
ducha starosta obce Lubná Josef 
Chadima, předseda TJ Lubná 
Jaroslav Flídr a za Salesiánské 
středisko mládeže Sebranice hráče 
přivítal Petr Zelinka. K podpoře 
všech florbalových nadšenců 
také přispěli jeho spolubratři Josef 
Kopecký a Ladislav Kozubík.

Turnaj Dona Boska neboli 
tradiční dvoudenní florbalový 

maraton si za svou dlouholetou 
historii získal mnoho podporova-
telů a účastníků, kteří se sem rádi 
do rodinné atmosféry vrací i ze 
vzdálenějších míst. Organizátoři 
rok co rok přináší novinky k zpes-
tření sportovního zážitku a my se 
můžeme těšit, co připraví na další 
ročník.

Tereza Košňarová

Dva dny florbalu
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„Co je s tvou rodinou?“ starala 
se Marie.

„Když jsem se dnes v noci kou-
kala na mobil…“ začala odpovídat, 
pak se ale zarazila.

„Kdy?“ ptala se kamarádka. Ona 
už ale mezitím škemrala u vycho-
vatelky, jestli by mohla na minutku 
dostat svůj zabavený mobil. Dob-
rosrdečná Tabita to dovolila.

Nemohla mluvit s mámou. 
V historii hovorů nebyl žádný 
z poslední noci. Zato tu byl nový 
přijatý mail od táty. Prý velmi stojí 

o to se s ní setkat. Na facebooku 
objevila nedávno přidanou fotku 
bratra. Zdál se šťastný a v pořádku. 
Na účtu měla několik stovek… Vše 
bylo v pořádku. Víc než v pořádku!

„Všechno dobrý?“

„Jo!“

„Takže už se nechceš jít mod-
lit?“ předpokládal Joshua.

Zaváhala. „Ale ano. Ano. Pojď-
me prosím.“ Ještě než vešla dovnitř 
za ostatními, sepjala ruce, obrátila 
tvář k nebi a zašeptala.

„Díky, Pane.“

Bylo překrásné věřit, že tam 
nahoře někdo je a že jí pomohl. 
Odmítala ten zázrak prohlásit 
za šťastnou náhodu a chovat se, 
jako by se nic z toho nikdy nestalo.

                          •

N
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Gratulujeme našim milým jarním 
oslavencům! Letošní dubnovou  
a květnovou úrodu zahajujeme 
u Dcer Panny Marie. Sestra Lída Ry-
becká slaví 23. dubna 45. narozeniny.  

Konec dubna však bude patřit pro 
změnu salesiánům, jejichž řady se 
rozrostou o dva čerstvé sedmde-
sátníky. 26. 4. slaví P. Emil Matušů 
a 28. 4. P. Karel Doležel. 

Srdečně oběma gratulujeme! 

Dort však bude v dubnu rozkrajo-
vat i P. František Bezděk, který  
29. 4. slaví pěkně půlkulaté  
55. narozeniny. 

13. května se bude slavit nejen 
v portugalské Fatimě, ale i u FMA 
– před 60 lety se narodila  
sr. Vlasta Frkalová. Moc jí za  
celou redakci gratulujeme. 

Zároveň se omlouváme za lap-
sus z minulého čísla, kdy jsme 
zaměnili fotku bratří Jiřího a Pavla 
Cahových. Pavlovi Cahovi tedy 
gratulujeme k padesátinám ještě 
jednou i se správnou fotkou.

Gratulujeme

Všem oslavencům 
přejeme hodně zdraví 

a elánu!

sr. Lída Rybecká
45

sr. Vlasta Frkalová
60

P. Emil Matušů
70

P. Karel Doležel

70

P. Pavel Caha
50

P. František Bezděk

55

VÝROČÍ



KŘÍŽOVKA

Blahopřejeme 
všem výhercům 
správně vyluštěné 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 1/2019
  

Tajenka křížovky 
zněla: ...nevyjde 
ze smíchu po celý 
život. 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Vlastimil  
KUČERA 
Jirny

Hedvika 
MILITKÁ 
Libochovice

Jiřina 
NEVOLOVÁ 
Holešov

Miluše 
MARTÍNKOVÁ 
Radošovice

Alžběta 
MAXANTOVÁ 
Praha 9 

Stanislava 
MADĚROVÁ  
Zlín

Mirko 
KUDRNA 
Praha 8 

Josef 
VLASÁK 
Pardubice

Markéta 
HOUDKOVÁ  
Senice na Hané 

Alena 
KOCÁBOVÁ 
Zábřeh

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 18. května 2019.

Křížovka o ceny

Od kritika … (tajenka). 

SPZ 
ÚSTÍ N. 
LABEM

NEDĚLI- 
TELNÝ 
DVĚMA

KOLOS CHLÍPNÁ
HLUPÁCI 
EXPRES.

PŘÍPRAVEK 
PRO 

ŠKŮDCŮM

LOVEM 
ZÍSKAT

PRAHNUTÍ 
PO SLASTI

POMŮCKA: 
ACHE, ATOP,
KEINO, PUTT,
UTERUS, ZERA

RUBAT TOPIVA 1. DÍL 
TAJENKY

ŽIVNOST. 
REJSTŘÍK 

(zkr.)

SPZ 
ŠUMPERKA

DŠTÍT
KOM. STR.  

SOV. SVAZU

LEŽÍCÍ 
V KONGU

SEVEŘAN
BÝVALÝ 
KEŇSKÝ 
ATLET

DĚLOHA

ČINIT 
POKÁNÍ
ZNAČKA 
LEPENKY

CVIK 
NA  

HRAZDĚ

SVĚTADÍL
SPOJOVAT 
LEPIDLEM

TYP RUSKÝCH 
LETADEL

2. DÍL 
TAJENKY

VÝZVA

PÍSEMNÁ 
SLOŽKA

PŘEDPONA 
ŠLECHTICŮ

DÍVČÍ 
JMÉNO

PLEMENO 
LOVEC. 

PSA

UŽITKOVÁ 
PLODINA

NEBO
FINANČNÍ 
ČÁSTKA

ZTRÁTA  
KOVU 

OKYSLI- 
ČENÍM

VÝPRAVNÁ 
BÁSEŇ

ODUŠEV- 
NĚLÝ

CIRKULACE
AMERICKÝ 

HEREC

Z JINÉHO 
MÍSTA

ELIŠKA 
DOMÁCKY
TYPY VOJ. 
LETADEL

RÁNA NA 
JAMKOVIŠTI 

V GOLFU

MAJITEL 
MEZKA

Z. ČESKÉ 
KOSMETIKY

BOLEST 
ANGLICKY

STOUPENEC 
HUD. STYLU
INIC. HER. 

ZÁZVORKOVÉ

SOUBOR 
DEVÍTI 
HRÁČŮ

TLAČITI

SOLMI- 
ZAČNÍ 

SLABIKA

INTERNET 
DOM. SÝRIE

OČISTIT 
VODOU

DĚDIC 
TRŮNU
RUSKÁ  
MĚNA

SLŮVKO 
VAROVÁNÍ
ŠACHOVÁ 

VÝHRA

TISKOVÁ 
AGENTURA 

TOGO
VAZAL

ŘÍMSKÝCH 
1950

ALKOHOL. 
NÁPOJ

INIC. BAVI- 
ČE IZERA 

ODLIŠNÁ 
NÁŘEČNĚ

HOVOROVÝ 
SOUHLAS

DRUH 
KOŘENÍ

RECEPCE

KOŘISTITI 
KNIŽNĚ

PŘIMYKATI 
SE
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ZAMYŠLENÍ

ázrak rozmnožení chlebů, 
který popisují všichni 
čtyři evangelisté, je nám 
salesiánům zvláště drahý. 

Poukazuje nám na to, že i u samé-
ho Ježíše bylo hlásání evangelia 
a konkrétní starostlivost o hla-
dové zástupy v hluboké jednotě. 
Apoštolové byli z jedné strany 
nadšení ze zájmu lidí, z druhé 
strany si neuměli představit, jak se 
o ně mají konkrétně postarat.

Tato jednota byla charakteris-
tická také pro Dona Boska. Jeho 
hlásání evangelia opuštěným 
mladým lidem bylo hluboko 
spojené se starostí o ně. Podle 
situace dbal o to, aby se naučili 
číst a psát; pokud byli v těžké 
existenční situaci, snažil se jim 
poskytnout střechu nad hlavou. 
Boží spása, která je hlásána, není 
jen duchovní slovo a proměna 
srdce, ale pokud možno také cel-
kový rozvoj člověka ve všech jeho 
rozměrech.

Pro nás salesiány Dona Boska 
je opravdu drahý popis tohoto 
zázraku, který nám nabízí evange-
lista Jan. Zatímco ostatní evan-
gelisté hovoří o pěti chlebech 
a dvou rybách, on vyzvedává to, 
že majitelem těchto darů, které 

vypadají jako nedostatečné, je 
jeden mladík. Tato skutečnost nás 
vede k meditaci nad různými roz-
měry naší salesiánské spirituality.

Připomíná nám velkodušnost 
mladých lidí. Popis ostatních evan-
gelistů by nás mohl vést k myš-
lence, že se apoštolům podařilo 
vyžádat od lidí pět chlebů v tom 
smyslu, že každý dal něco. Janovo 
evangelium nám dává podnět 
k přemýšlení nad velkodušnos-
tí někoho, kdo si přinesl vlastní 
zásoby a teď je všechny dává 
k dispozici apoštolům. Nebylo to 
skoro nic, ale on dává všechno 
jako chudá vdova, když obdarova-
la chrám vším, co měla, byť toho 
nebylo mnoho. To nám salesiánům 
připomíná, že když máme před 
sebou mladého člověka, naším 
úkolem není ho posuzovat, jestli 
toho má hodně, ale všimnout 
si, je-li ochoten dát všechno. To 
je rozhodující kritérium Božího 
království. Přes všechnu skepsi 
a nedůvěru učedníků Ježíšovi stačí 
tento mladík, který dal všechno, 
i když měl málo.

To nám připomíná také druhou 
důležitou skutečnost. Každý náš 
dar, ať velký, nebo malý, by měl 
projít Ježíšovýma rukama. Jen tak 

může nasytit zástupy. Apoštolové 
totiž vyslovili pravdu: pět chlebů 
a dvě ryby nejsou ničím pro pět 
tisíc mužů. Ježíš ale povyšuje naše 
realistické pravdy na pravdy nové. 
To, co se zdá být ničím, může 
nasytit zástup.

Don Bosco měl zkušenost 
s chlapci, kteří se před světem 
zdáli být ničím. Měli jen lásku 
a velké odhodlání. Roku 1859, když 
zakládal Salesiánskou společnost, 
našel 18 hochů. Jednomu bylo 
47 let. Všichni ostatní neměli 25. 
Třináct z nich bylo ve věku 15–21 
roků. Co je to na tolik mladých 
na celém světě? A dnes jsou 
salesiáni ve více než 130 zemích 
světa. Na začátku stačilo několik 
odhodlaných hochů, kteří toho 
měli velice málo. Darovali ale 
všechno.

Evangelium platí stále. I dnes 
stačí najít několik chlapců a dívek. 
Nemusí mít hodně, ale musí chtít 
dát všechno. A zázrak se zopakuje. 
To je naše salesiánská evangelní 
víra v budoucnost naší kongrega-
ce i celé salesiánské rodiny.

Pavol Grach

Je tu chlapec, 
který má pět 

chlebů a dvě ryby

Z



11. 5. Salesiánské  středisko  mládeže – Pardubice

Srdečně zveme celou Salesiánskou rodinu a další zájemce, 
kteří by chtěli salesiánské prostředí blíže poznat,  

malé i starší.

Začneme mší svatou v 10 hodin.

Dále se můžete těšit na: 

• skvělé občerstvení
• tvořivé a sportovní workshopy
• nafukovací hrad
• přátelská setkání 
• a další…

shm.cz/festival 

Salesiánské středisko mládeže, Zborovské nám. 2018, Pardubice
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