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Vybrali jsme pro vás:

4/  Salesiáni spolupracovníci 
mají dva nové jáhny

František Kudrna a Josef Pospíšilík 
podávají svědectví o své cestě za 

jáhenskou službou. Dočtete se, co má 
František vždy v kapse a že vše má svůj čas.   

18/ Košer telefon jsem si raději nekoupil
Jak vypadá košer telefon a jak 

jeruzalémské ulice o šabatu, ale 
i o vztazích mezi Židy a Palestinci a o životě 

ve Svaté zemi vypráví Vlastimil Vajďák, 
salesián studující v Jeruzalémě.

26/ Odešel Johny Komárek
Vzpomínáme nejen na bývalého 

provinciála salesiánů, nejmladšího 
novicmistra, faráře, ředitele... 
ale především na laskavého 
průvodce mnohých z nás.

Obsah

Milí čtenáři.

etošní prázdniny byly lemovány předčas-
nými kněžskými odchody. Podobně jako 
před lety odnesly mořské vlny život Josefa 
Zvěřiny, odplaval v moři k Pánu také mladý 

slovenský salesián Jozef Kabina, kterého znali ze 
Žiliny naši postnovicové. Významná ztráta zasáh-
la rajhradský klášter, protože o  dovolené zemřel 
v červenci převor Augustin Gazda. Na konci červen-
ce přišla z Prahy překvapivá zpráva o smrti Johnyho 
Komárka, který byl pro mnoho mladších salesiánů 
novicmistrem a později provinciálem. Jako by nám 
chtěl Pán připomenout, že čas volna a odpočívá-
ní má být také časem přemýšlení o smyslu života 
a smrti, o tom, proč tady jsme a kam kráčíme.
Prázdniny ale přinesly také události radostné, a to 
nejen dětem a  mladým, které jsme doprovázeli 
na  táborech a  chaloupkách, ale také salesiánské 
rodině. Salesiánka Veronika Beránková a  salesián 
Jakub Honěk složili své první sliby, a  jelikož je to 
pro nás slavnost stále vzácnější, o  to víc jsme se 
z toho těšili.
Vzpomínáme v modlitbě na ty, kteří odešli, a pros-
bami o vytrvalost vítáme ty, kteří přicházejí!
.
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ilí přátelé, 
každé setkání s člově-
kem, krátké nebo dlou-
hé, má nevyčíslitelnou 

hodnotu. Každé setkání po sobě 
zanechá zvláštní odraz naší duše. 
Prožívejme každé setkání z celého 
srdce, jako ta tři setkání, o kterých 
vám chci povědět. 
Jedním ze symbolů kněžství je 
štóla a štóla bude také protagonis-
tou našich tří příběhů. Štóla je sou-
částí kněžského oděvu při slavení 
liturgie. Je to pruh látky, který si 
kněz vkládá na krk přes ornát. Oba 
konce látky mu splývají po těle. Je 
symbolem důstojnosti kněžského 
svěcení, připomíná nám jho na-
šeho Pána, „které netíží“, kněžské 
závazky, ale také v jistém smyslu 
ovce, které kněz jako dobrý pastýř 
má nést na svých ramenou.

Štóla od jedné ženy

První štólu mi darovali o slavnosti 
Panny Marie Pomocnice 
24. května na Valdoccu. Je to 
krásná štóla, tkaná ručně, prošitá 
podélně nádhernou zlatou nití. 
Jistě stála hodiny práce. Jedna 
ctitelka Panny Marie a Dona Boska 
si přála, abych si ji vzal toho večera 

do slavnostního procesí s Pannou 
Marií. Slavil jsem s touto štólou 
mši a měl jsem ji i při průvodu. Své 
modlitby jsem obětoval za tisíce 
lidí, kteří tam byli přítomni, a zvláš-
tě za tu ženu, kterou neznám, pro-
tože mi štólu darovala anonymně.

Štóla mladých, na které 
padají bomby
Druhou štólu jsem dostal v syr-
ském Damašku jednou odpole-
dne, když byly stovky mladých 
v oratoři. Slavili jsme mši s ně-
kolika stovkami univerzitních 
studentů. Pevně jsme věřili, že mír 
už je na dohled a na konci mše 
jsme chtěli vypustit bílou holubici 
na znamení, že všichni mohou 
slavit smír. Nedaleko od nás ale 
v tom okamžiku vybuchla bomba. 
Tehdy mně ti mladí sympatičtí lidé 
darovali štólu, na které je arabsky 
napsáno: „Vzpomeň si na nás, kdy-
koli budeš slavit eucharistii.“

Štóla mladých vězňů

Třetí štólu jsem dostal nedávno 
při své návštěvě Brazílie v Mato 
Grosso. Na konci mše mi je-
den z vychovatelů předal štólu, 

na jejímž rubu je 56 jmen chlapců 
a dívek, kteří žijí v tamějším salesi-
ánském domě. Nejsou to ledajací 
mladí. Jsou to teenageři, kteří byli 
odsouzeni za nějaký přečin a byli 
uvězněni a po odsouzení byli nám 
salesiánům svěřeni. Ti mladí ne-
mohli přijít na setkání, ale poslali 
mně štólu, abych na ně nezapo-
mněl. A opravdu na ně každoden-
ně při mši vzpomenu.

Věřím

Z celé duše věřím v symfonii 
srdcí. Zvláště věřím ve vzájem-
nou modlitbu, kterou vysíláme 
jedni za druhé. Modlitba může mít 
neuvěřitelnou sílu, jak nám stále 
znovu připomíná papež František 
s tím, abychom se za něho modlili. 
To nám mají připomenout také 
tyto tři štóly, o kterých jsem vám 
chtěl vyprávět.
Stále víc chápu slova, která na-
psal Don Bosco svým chlapcům 
na Valdoccu, když od nich byl da-
leko: „Všichni jste zloději – protože 
jste mi ukradli mé srdce“.

Don Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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SPOLUPRACOVNÍCI

Letošní přelom jara a léta byl u salesiánů spolupra-
covníků také ve znamení svěcení trvalých jáhnů. 
Na trvalou diakonickou službu byli ordinováni dva, 
František Kudrna a Josef Pospíšilík. 

Josef Pospíšilík
…slovy své manželky Ivany

ůj manžel je spíše 
mužem činu než pera, 
proto úkol napsat něco 
o sobě a své cestě 

k jáhenství raději delegoval na mě,  
protože i já jsem součástí jeho 
jáhenské služby. A jelikož se roz-
hovory u nás týkají spíše toho, co 
budeme mít na večeři a duchovní 
rozmluvy vedeme spíše neverbál-
ně, je pro mě obtížné popisovat 
jeho vnitřní cestu k jáhenství. Začnu 
tedy parafrází na českého klasika: 
„Víte, to bylo tak…“

Studium teologie

Když bylo po Sametové revo-
luci laikům umožněno studovat 

na teologické fakultě v Olomou-
ci, neváhal můj muž ani minutu. 
Prohlásil, že když ta možnost je, 
tak je třeba jí využít. Šel do toho 
s tím, že absolvuje bakalářské 
studium a pak se uvidí. V roce 
1992 začal a v průběhu studia, ani 
nevíme jak, se bakalářské studium 
změnilo na magisterské. Studují-
cím byla dána možnost zúčastnit 
se přípravy na trvalé jáhenství. Ale 
v té době byl můj muž ještě příliš 
mladý na toto poslání a i já jsem 
byla proti. Prohlásil totiž tehdy, 
že pokud by do toho šel a dal se 
církvi k dispozici jako jáhen, musím 
počítat s tím, že bude muset jít 
tam, kam bude poslán, a to se mi 
nelíbilo. Děti byly tehdy ještě malé, 
a představa, že s nimi budu muset 
být hodně sama a také to, že by 
třeba musel opustit zaměstnání, 

ve kterém se mu dařilo, se mi fakt 
nelíbila. V roce 1997 tedy dokončil 
studium, jáhnem se nestal a naby-
té znalosti uplatnil spíše v rodině.

A tak šel čas…

Mezitím se z nás stali salesiáni 
spolupracovníci, v roce 2004 
jsme složili sliby, děti vyrostly, 
dostudovaly a pracují stejně jako 
my v sociální oblasti. My dva 
jsme zaměstnaní na úřadě práce 
v Holešově, nejstarší syn je terénní 
sociální pracovník v Člověku v tísni 
a nejmladší dcera se v neziskové 
organizaci Za sklem věnuje dětem 
s autismem. Naše prostřední dcera 
je v současné době na rodičovské 
dovolené, jinak je zaměstnaná 
ve školní družině jako vychovatelka.

Rozhodnutí

Téma jáhenství znovu otevřel náš 
zpovědník a duchovní rádce Emil 
Matušů. A protože již zřejmě dozrál 
čas, byli jsme oba pro. Následova-
lo „přijímací řízení“, tříletá formace 

Salesiáni spolupracovníci  
mají dva nové jáhny 
aneb: Víte, to bylo tak...
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v Olomouci a nyní už máme doma 
trvalého jáhna. Jaké bude další 
směřování v této službě, je zatím 
otevřená otázka. Jiná byla situace 
na začátku formace před třemi 
lety a jiná je nyní, takže čeká-
me, jaké úkoly před nás budou 
postaveny. Ale protože pro mého 
manžela je velkým vzorem „staří-
ček“ Ignác Stuchlý, který byl velmi 
praktickým a činorodým člověkem 
a neváhal plnit nové obtížné úkoly 
i v relativně vyšším věku, věřím, že 
správné uplatnění určitě najde.

František Kudrna

František je v širokém okolí 
známý tím, že má vždy v kapse 
zavírací nůž. A že s ním umí opra-
vit cokoli, třeba i zaseknutý výtah. 
Tentokrát ale nůž nechal v kapse 
a něco nám o sobě napsal.

Škola a volejbal

Vyrůstal jsem v rodině, kde se 
s Bohem v každodenním životě 
vážně počítalo nejen při chození 
do kostela. V jedenácti letech 

a díky škole života jsem rychle 
pochopil, že informace z někte-
rých tehdejších médií i některé 
školní informace můžou být velmi 
vzdálené od pravdy a začal jsem 
víc přemýšlet sám za sebe. Hodně 
mě ovlivnil nakrátko povolený 
skaut a následně i přátelství, která 
díky tomu vznikla. Hrál jsem tehdy 
také volejbal a rád vzpomínám 
na našeho prvního trenéra, pro 
kterého byla důležitější naše 
snaha než výsledky. Vyjednal jsem 
si i dispens od nedělních dopo-
ledních tréninků, protože jsem tou 
dobou byl v kostele. Kluci mi pak 
občas říkali kostelník. Ve škole 
jsem měl celkem dobré učitele 
a někdy i známky. Náš třídní věděl, 
že chodím do kostela, ale na prů-
myslovku jsem doporučení dostal. 
Studoval jsem elektroprůmyslovku 
a pak i elektrofakultu na ČVUT. 

Setkání se salesiány

V sedmnácti jsem se dostal 
na faru – zástěrka pro to, aby se 
mohli věřící lidé setkávat a něco 
podnikat i mimo bohoslužby. Byl 

tam salesián P. Vojtěch Fuglík 
a „teta“ Milada Kašparová, jedna 
z mála „dávných“ FMA. Poznal 
jsem tam bohoslovce, kteří tam 
jezdili „na praxi“ a kteří většinou 
měli se salesiány něco společné-
ho. Ale kdo to salesiáni jsou, jsem 
zjistil až mnohem později. V Praze 
jsme měli takové polotajné „spol-
čo“, někdo tomu říkal „tmářský ak-
tiv“, kde jsme se snažili trochu víc 
o duchovní život i o jiné akce. To už 
jsme o salesiánech věděli, protože 
právě o takové „tmářské aktivy“ se 
oni starali. Tehdy v Praze hlavně 
Pepík Trochta zvaný Joho a šedá 
eminence Jožka Kopecký st. 

POSTUPEM ČASU VŠICHNI 
NAŠI ZNÁMÍ KROMĚ NÁS 
VĚDĚLI, ŽE SE STANEME 

SALESIÁNSKÝMI  
SPOLUPRACOVNÍKY

Při jedné zpovědi jsem byl dotá-
zán, jestli bych nechtěl mít s těmi 
salesiány ještě víc společného. 
Ujal se mě Benno a začal jsem 
jezdit na setkání s těmi, kteří se 
připravovali nebo už byli salesiány; 

„
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bylo to i pro kluky, kteří ještě úplně 
nevěděli, co se životem. Jezdil 
jsem na Kájovy chaloupky a začal 
jsem studovat teologii. Hodně si 
vážím studia písma s Dominem. 

Klára

Nakonec jsem ale u salesiánů ne-
zůstal a oženil se s Klárou, která se 
také zapojila do studia. Postupem 
času všichni naši známí kromě nás 
věděli, že se staneme salesiánský-
mi spolupracovníky. Měli pravdu. 
Rok po svatbě, v r 1988, jsme se 
s Klárou přestěhovali na Roztyly 
a začali patřit do spořilovské far-
nosti a po roce 1989 sem řádně ab-
solvoval čtyři roky dálkového studia 
na KTF. Klára v té době pečovala 
doma o čtyři malé děti a studium 
už nechala na mně, ale dokončila 
malou teologii na Jaboku.

Ve františkánské farnosti

Spořilovskou farnost vedou bratři 
františkáni. Když se dozvěděli, že 
mám hotové studium teologie, na-
vrhli mi, abych se stal trvalým jáh-
nem. Musel jsem si v sobě trochu 

ujasnit některé věci, ale pak jsem 
začal dvouletou přípravu na trva-
lé jáhenství, která byla završena 
svěcením, jež mi udělil Kája Herbst. 
Když se někdo jmenuje František, 
má ženu Kláru a ve františkánské 
farnosti sv. Anežky dceru Anežku, 
vypadá to trochu protekčně. A tak 
se snažíme něco dělat. Klára už 
léta učí náboženství. Od salesiánů 
jsme zvyklí na rodinného ducha 
a tady to naštěstí nemusíme měnit. 
S farností jezdíme slavit a pomáhat 
do velkého františkánského kláštera 
v Hájku u Prahy – podařilo se tam 
už dvakrát pozvat na brigádu Staré 

páky (které jim přebytečný kousek 
kláštera zbouraly, ale ještě ho tam 
až dost zůstalo), takže salesián-
sko-františkánská spolupráce je 
běžnou věcí a doufám, že bude 
i nadále s trvalým jáhnem pokra-
čovat. 

Při svěcení František poděkoval Klá-
ře za podporu: „Je to moje inspirace 
a zároveň brzda.“ Tak oběma párům 
– Kláře a Františkovi i Ivaně a Jose-
fovi – přejeme, aby si byli i nadále 
inspirací a brzdou v životě rodinném, 
salesiánském i jáhenském.

text a foto: Jan Zindulka
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První rok
    máme za sebou!

e druhém roce života 
čeká dítě komplexní 
prohlídka – kontroluje se 
váha a míra a psychomo-

torický vývoj. Aktivity jsou neome-
zené, dítě pobývá venku, v příro-
dě, v kolektivu, s rodiči. Nemusí už 
jenom masozeleninové příkrmy, 
ale může už jíst i „normální“ jídlo 
– samozřejmě raději vařené, nebo 
dušené s maximálním omezením 
soli. Ochutnává nové potraviny 
a tekutinu se pokouší pít z hrnku. 

I pro nás je druhý rok posunem 
vpřed. Známe prostředí kolem 
sebe, více si věříme, zkoušíme 
nové „ingredience“ a těšíme se 
na další nové zkušenosti. A poma-
lu se nadechujeme a připravuje-
me na nábor nových studentů.

Letos otvíráme tři obory: 
Lesního mechanizátora, Země-
dělce-farmáře a Zahradníka (obor 
Opravář lesnických strojů jsme 
pro malý zájem neotevřeli). Pro 
všechny obory nabízíme možnost 
dvouletého nástavbového studia 

zakončeného maturitní zkouškou.
Nejlépe je všechno vidět na vlast-
ní oči. Přijeďte se podívat do 
Kroměříže Na Lindovku, v sobotu 
7. prosince.

Charakteristika našich 
nabídek

Lesní mechanizátor – žáci 
se naučí pracovat s technickou 
a technologickou dokumentací, 
volit a používat vhodné materiály 
pro lesní výrobu, seřizovat, obslu-
hovat a provádět běžnou údržbu 
a jednoduché opravy strojů a za-
řízení, pěstovat sadební materiál, 
zajišťovat s využitím lesnických 
strojů a zařízení obnovu, výchovu 
a ochranu lesa, těžit a dopravovat 
dřevo a provádět sortimentaci 
surového dříví, případně i další 
zpracování vytěžené hmoty. Naučí 
se také řídit traktory a využívat je 
v pěstitelských a těžebních tech-
nologiích.

Opravář lesnických strojů – 
žáci se učí volit, vybírat a používat 
vhodné materiály pro strojírenskou 
výrobu a opravárenskou činnost, 
používat vhodné technologické 
postupy výroby a oprav a vhodné 
technologické vybavení, obsluho-
vat, seřizovat a provádět běžnou 
údržbu a opravy výrobních strojů 
a lesnických mechanizačních pro-
středků. Jsou připraveni ke složení 
zkoušky z minimálně dvou kurzů 
svařování. 

Zemědělec-farmář – žáci se 
naučí vykonávat pracovní činnosti 
při pěstování rostlin (zpracování 
půdy, ošetřování rostlin během 
vegetace, sklizňové práce) 

a pracovní činnosti v chovech 
zvířat (ošetřování zvířat, krmení, 
péče o zdraví). Učí se také řídit 
motorová vozidla skupin T (traktor), 
B (osobní automobil) a C (nákladní 
automobil), využívat poradenství 
zaměřené jak na výrobní proble-
matiku, tak na možnosti využívání 
dotačního systému.

Zahradník – žáci se naučí 
upravovat prostředí pro pěstování 
rostlin, používat průmyslová a stat-
ková hnojiva, provádět ochranu 
rostlin a generativně i vegetativně 
množit rostliny. Naučí se také 
pěstovat a ošetřovat zeleninu, 
květiny, ovocné a okrasné dřeviny, 
poznávat základní sortiment ze-
leniny, ovoce, květin a okrasných 
dřevin. Budou také umět zhotovo-
vat vazačské a aranžérské výrobky 
k různým příležitostem. Počínaje 
školním rokem 2019/20 
si od druhého ročníku mohou 
zájemci zvolit specializaci pro 
okrasné zahradnictví.

text a foto: Vladimír Kopřiva

Hlásí se Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži, 
která vstupuje do druhého roku své existence. 

V
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Jarka Chorovská, FMA, se pro misie zřejmě narodila 
a na život v divočině se výborně adaptovala. A i když 
by se život v krásné a nedotčené zemi mohl jevit jako 
idylický, není tomu tak – země se potácí v hluboké 
hospodářské krizi. Působení misionářů však začíná 
přinášet první plody míru a pokoje.

Šla jsem do misií

na celý život
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Misie v pralese mezi Janomamy 
vypadají pro Středoevropana 
na první pohled jako ideální 
dobrodružství v divočině. Zvykla 
sis už za tu dobu na podnebí, 
divočinu, kvalitu vody, na stravu 
a různé jiné záludnosti, které 
číhají na člověka z blahobytné 
civilizace?

usím říct, že díky Bohu 
mám dobré zdraví. 
Moje tělo si velmi 
dobře zvyklo na místní 

podmínky. V prvním roce jsem sice 
prošla různými alergiemi, vyrážka-
mi a místními dětskými nemocemi. 
Jak říkala jedna sestra, co tam 
strávila přes 40 let: „Musíš si získat 
to prostředí“. Chození po pralese, 
koupání v řece nebo plavba na lodi 
mi nedělaly problémy asi proto, že 
se mi vždycky líbila příroda a to, 
co je s ní spojeno. Místní jídlo mi 
chutná a od začátku mi chutna-
lo. Naštěstí místní Janomamové 
nepoužívají syrové maso, to bych 
asi nejedla. Vždy ho uvaří nebo ho 
upečou v listu. Pokud mi nabídnou 
něco jako opražené housenky nebo 
žabí stehýnka, tak si to nesmím moc 
představovat. Nakonec zjistím, že je 
to výborné a ještě si přidám! (smích) 
Někdy se cítím jako na letním tábo-
ře. Vaříme na ohni, návštěvuji indi-
ánské osady, koupeme se v řece, 
chytáme ryby. Prostě krása. 

Při tvé přednášce u nás v Ža-
bovřeskách padla také otáz-
ka, jestli z Janomamů někdy 
povstanou duchovní povolání. 
Na místě je ale nejprve dotaz, 
jestli je možné spojit tak odlišné 
kultury a jestli je vlastně křes-
ťanství pro Janomamy nějakým 
přínosem, nebo jde hlavně 
o sociální službu.

Ráda bych ujasnila jednu věc. Ni-
kdo s misionářů, tudíž ani já, jsme 
tam nepřišli měnit jejich kulturu 
ani jejich zvyky. Naším úkolem 
je přinášet jim radostnou zvěst 
o Ježíši. Jedině Boží slovo může 
změnit člověka, jeho způsob živo-
ta a jeho myšlení. Musíme dávat 
pozor, abychom nepřenášeli z Bo-
žího slova svou kulturu. Je to velmi 
těžké, a zda se nám to povede, 
ukáže čas. V otázce zaznělo, zda je 
křesťanství pro ně přínosem. Dříve 
Janomamové mezi sebou hodně 
bojovali, osady žily ve stálém 
strachu a někdy i na útěku. Ženy 
nemohly jít samy do pralesa hle-
dat různé bobule. V osadách, kde 
je skupina křesťanů, už je to jiné. 

MUSÍME DÁVAT POZOR, 
ABYCHOM NEPŘENÁŠELI 
Z BOŽÍHO SLOVA SVOU 

KULTURU

Jeden učitel mi jednou řekl: „Od té 
doby co známe Ježíše, tady žijeme 
dobře.“ Žijí v míru, muži respektují 
mnohem více své ženy, nezabíjejí 
malé děti, které byly počaté mimo 
manželství. Oni vnímají tenhle 

rozdíl a také ho vnímají osady, 
které jsou vzdálené a hodně mezi 
sebou ještě bojují. 

A ta duchovní povolání?

Existuje skupina mužů a žen, kteří 
pokročili ve znalosti Bible a nyní 
shromažďují křesťany k bohosluž-
bě slova v různých osadách. Také 
se dva muži začali připravovat 
na trvalé jáhny. Jsme tam jako 
první křesťané a nyní jsme v oče-
kávání návrhů ze synodu biskupů 
o Amazonii.   

Během tvého působení 
ve Venezuele se mezitím 
barbarizovala celá venezuelská 
společnost. Jak to vypadá s ve-
nezuelskou církví – na čí straně 
vlastně stojí?

Venezuelská církev je na straně 
chudých a těch, co nejvíce trpí. 
Biskupové se několikrát velmi tak-
ticky vyjádřili k situaci totalitního 
režimu. Žádají, aby vláda nechala 
vstoupit do země humanitární 
pomoc, aby propustili politické 
vězně a skoncovali s násilím, které 
podporuje vláda. Církev vybízí 
k pokojným manifestacím 
a k novým a svobodným volbám.

Jsi na misiích ad gentes na celý 
život – zůstaneš tedy mezi Jano-
mamy, nebo se chystá změna?

Šla jsem do misie na celý život. 
Samozřejmě, misionář by se neměl 
omezovat na jedno místo. Pokud 
mě Bůh a představení budou po-
třebovat někde jinde, tak tam půjdu. 

 Zdeněk Jančařík
foto: archiv J. Chorovské

Venezuela čelí v posledních třech letech nejhorší hospodářské krizi za posledních osmdesát let. Politika 
tzv. chavismu – „socialismu 21. století“ Madurova předchůdce Huga Cháveze – přinesla po počátečních 
hospodářských úspěších nárůst infl ace, korupci a  nedostatek základního zboží. Po  Madurově nástupu 
roku 2013 se situace dále dramaticky zhoršila, a zvláště vinou propadu cen ropy se 83 % obyvatel dostalo 
pod hranici chudoby. Vatikánská agentura Fides nedávno informovala o skonu pětatřicetiletého kněze, 
který nedostal včas potřebná antibiotika. Podobné události rozdmýchávají v zemi nové a nové nepokoje.

„
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Janomamové (Yanomamiové), jsou početný domorodý indiánský kmen, 
žijící v  deštných pralesích severní Amazonie Jižní Ameriky především 
na hranicích Venezuely a Brazílie. Odlehlosti jejich území způsobila, že až 
do počátku 20. století nebyli vystaveni kontaktům s bělochy. Právě proto 
je tradiční kultura Janomamů jedna z nejzachovalejších v celé Amazonii.
Yanomamo znamená v překladu „člověk“, sousední Aravakové je nazývají 
Waika, což znamená „zabijáci“, nebo přesněji „rozbíječi lebek“. Tento název 
se pro Janomamy používal i ve starší evropské literatuře. 

Jednu osadu (šapun) spolu obvykle sdílejí dva až tři sešvagřené rody. V kaž-
dém šapunu rozhoduje náčelník a  rada starších. Náčelník má značnou 
autoritu, představuje soudní a výkonnou moc, může rozhodovat i o životě 
a smrti vesničanů. Jednotlivé šapuny vůči sobě mohou být ve spojenec-
kém vztahu, který se týká společného konání obřadů, směnného obcho-
du a  někdy i  vzájemných sňatků, často jsou však vůči sobě nepřátelské 
– Janomamové mezi sebou dodnes příležitostně bojují. Používají tradiční 
zbraně – luky, šípy, kamenné sekery, kyje a v současnosti také mačety. Ja-
nomamové preferují polygamii, ostatně jako většina amazonských indiánů. 
Ženy získávají především z válečných zajatkyň. Není nic zvláštního, když si 
muž za ženu vybere pětiletou dívku a stará se o ni, dokud nedospěje.

Zdroj: Wikipedia

Jarka s dětmi

typický mužský podřep

postoj při tanci a zpěvu

kurz šití

školní „autobus“
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mezi osadníky tanec

pokrm z hada a krokodýla

při vyučování
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Dopis papeže 
Františka MLÁDEŽI

Závěrečný dokument světového zasedání biskupů 
(synody) ve Vatikánu Christus vivit (Kristus žije) 
komentuje doc. Michal Kaplánek, salesián, který 
se dlouhodobě věnuje oboru pastorace mládeže 
a vyučuje pastorální teologii na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity a na Jaboku.

okument synody zachy-
cující výsledky říjnového 
jednání (2018) byl sice 
zveřejněn hned po jejím 

skončení, přesto jsme nějakou 
dobu čekali na papežovo shrnutí, 
které František vydal pod názvem 
Kristus žije v březnu 2019. Dopis je 
adresován přímo mladým lidem 
a není psán jako klasický doku-
ment, ale jako osobní poselství. 
Papež v něm podněcuje mladé lidi 
a užívá své autority k tomu, aby je 
upozornil na různá úskalí a nebezpečí.

Papež si uvědomuje, že pokud 
má být církev „mládím světa“, jak 
kdysi prohlásil papež Pavel VI., 
musí se nechat inspirovat mladými 
lidmi. Proto cituje názory mladých, 
které se objevily na synodě:

• Jestliže si řada mladých lidí 
přeje, aby je „církev nechala 
na pokoji“, mají k tomu často vážné 
důvody, ať už se jedná o sexuální 
nebo fi nanční skandály, anebo 
nedostatky v životě církevních 

společenství (špatně připravení 
kněží, nezájem o aktivní zapojení 
mladých lidí do života farností atp.).

• Mnoho mladých lidí si přeje, aby 
církev více naslouchala a méně 
odsuzovala.

• Mladí lidé si přejí církev, kte-
rá bude pozorná vůči ženám 
požadujícím více spravedlnosti 
a rovnoprávnosti.

Dopis mládeži mluví k mladým 
a také o mladých. Jejími adresáty 
jsme my všichni, kdo tvoříme cír-
kev – zejména ti, kdo žijí a pracují 
s mladými a pro mladé. Sedmou 
kapitolu listu můžeme považovat 
za jakousi „učebnici pastorace 
mládeže“, přestože se papež sám 
vůči takovému záměru vymezu-
je. Františkovi jde spíš o to, aby 
mladí lidé do pastorace „vnesli 
svou chytrost, nápaditost a zna-
lost, kterou disponují vzhledem 
k citlivosti, vyjadřování a otázkám 
mladých lidí“. 

Synodou začala cesta k ob-
nově pastorace mládeže, aby se 
„osvobodila od plánů, které už 
nejsou účinné, protože nevstupují 
do dialogu se současnou kultu-
rou mládeže“. Základní obsah víry 
(kérygma) je třeba „přeložit do řeči, 
kterou dnes mluví mladí lidé“. 
Nemá smysl chtít mladé, kteří se 
nadchnou pro Krista, „formovat“ 
tak, že s nimi probíráme množství 
věroučných a morálních témat. 
Spíše se snažme „probudit a upev-
nit velké zkušenosti, jež jsou nosné 
pro křesťanský život“.

Papež probírá různá pole 
církevní práce s mládeží – od ote-
vřené práce (u nás bychom možná 
řekli „nízkoprahové“) přes farnosti 
až ke školám. Za významný impulz 
můžeme považovat výzvu k bu-
dování „inkluzivní“ pastorace, tzn. 
vytvářet „prostory, kde je místo pro 
mladé lidi všeho druhu a kde je 
vidět, že jsme církev s otevřenými 
dveřmi“. František říká: „Potřebu-
jeme lidovou pastoraci mládeže, 
která otevře dveře a dá prostor 
všem a každému s jeho pochyb-
nostmi, traumaty a problémy, 
s jeho hledáním identity i s jeho 
chybami, příběhy, zkušenostmi 
hříchu a všemi obtížemi“.

Michal Kaplánek

CÍRKEV

D
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Jak otevřít církev mladým 
Zeptali jsme se Michala na jeho 
názor ohledně papežova posel-
ství mladým...

Michale, papež František napsal 
„dopis mládeži“ – je to poprvé, 
kdy se dokument zvaný exhor-
tace převtělil v osobně pojatý 
list. Je na něm ještě něco jiného 
mimořádné?

Za mimořádný považuji spíše 
proces vzniku dokumentu. Odráží 
se v tom Františkova snaha spíše 
„rozjíždět“ procesy než stano-
vovat autoritativní závěry. Byla 
to první synoda, která měla svoje 
„předkolo“ – tedy setkání mláde-
že z celého světa v březnu 2018. 
Mladí lidé přijeli do Říma, aby 
se vážně zamysleli nad tématy 
synody. Nebylo to žádné „spolčo“, 
ale intenzivní a zajímavé pracovní 
setkání, při němž účastníci proží-
vali sounáležitost s celou církví. 
Můžete se na to zeptat naší české 

delegátky Markéty Imlaufové, kte-
rá se „předsynody“ zúčastnila.

Co si představit pod pojmem 
„lidová“ pastorace mládeže –
poutě a procesí pro mládež?

Možná se budeš divit, ale ano, tře-
ba poutě do Santiaga jsou docela 
„in“. Jenže papež, když mluví o „li-
dové zbožnosti“, tak myslí na vý-
znam spirituality každodenního ži-
vota pro obyčejného člověka. Žité 
křesťanství není elitářská záležitost 
teologicky vzdělaných křesťanů. 
To si uvědomili už latinskoameričtí 
biskupové na svém shromáždění 
Aparicidě (r 2007). O tuto zkuše-
nost jihoamerické církve se papež 
opírá jak ve svém programovém 
dokumentu Evangelii gaudium, tak 
i v exhortaci o mládeži Christus vivit.

Mladí věřící lidé se dnes už tolik 
neptají, jak žít vlastní sexualitu 
podle církevních pravidel, žijí 

ji po svém. Má pro ně papež 
i v tomto ohledu nějaké slovo?

Odpověď na tento problém jsem 
v dokumentu nenašel. Přesto pa-
pež ukazuje porozumění k situaci 
mladých lidí. Cituje závěrečný 
dokument synody, v němž doslova 
čteme, že sexuální morálka (myš-
leno zásady této morálky hlásané 
církví) je často „příčinou nedoro-
zumění a vzdálení se od církve, 
protože ji mladí lidé vnímají jako 
prostor soudu a trestu“.

Přestože je papež František veli-
ce vstřícný modernímu světu 
(nezdraví už např. z papežské 
loggie věřící Chvála Kristu), 
církev se zdá vůči jeho posel-
ství otevření dveří světu spíš 
rezistentní a skeptická. Nebo je 
to spíš fenomén, který se týká 
zemí tzv. Východní Evropy?

Myslím, že papež se potýká s ne-
přijetím převážně u těch katolíků, 
kteří se z nějakých důvodů obávají 
změn. Situace je možná podobná 
jako bezprostředně před 
2. vatikánským koncilem, kdy 
mnoho věřících, včetně význam-
ných teologů, volali po zásadních 
změnách – a zase jiná skupina se 
těchto změn obávala. 

List také reaguje na podněty 
mladých směrem k církvi – větší 
otevřenost k ženám, nepod-
léhat klerikalismu a moci, 
nementorovat, spíš naslouchat 
než odsuzovat. Týká se to také 
našeho prostředí?

Týká se to zcela jistě také naše-
ho prostředí. Také našim mladým 
věřícím, jak se ukázalo v malém 
průzkumu, který jsem před časem 
provedl, vadí, když se někdy 
setkají s kněžími, kteří při kázání 
neargumentují, ale spíše působí 
trochu manipulativně.              

text a foto: Zdeněk Jančařík
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Salesiánská provinciální kapitula se nedávno zabývala 
kromě jiného projektem sociální komunikace. Díky Donu 
Boskovi jsou pro salesiány média a všechny komunikač-
ní kanály s nimi spojené důležitou součástí výchovy 
a pastorace a mělo by tomu tak být i do budoucna.

projektu se o mladých 
lidech píše, že „jsou 
označováni jako interne-
toví domorodci a Gene-

race Z, která je charakterizována 
intenzivním životem s moderními 
technologiemi, vnímáním svě-
ta skrze sociální sítě a změnou 
způsobu komunikace. Digitální 
kulturu mladých lidí, její příležitosti 
a hrozby refl ektuje i apoštolská 
exhortace papeže Františka Chris-
tus vivit, která vychází ze závěrů 
Synodu o mládeži (2018). Mimo-
řádný vliv médií na každodenní 
život mladých je stále více součás-
tí reality práce salesiánů a je třeba 
o těchto výzvách vědět a reagovat 
na ně. Sociální komunikace není 
dnes věcí předávání informací, ale 
stále více se stává věcí pastorace, 
výchovy a evangelizace“.

Co s tím? V mediálním světě je 
znát, že se stále více rozevírají 
nůžky mezi těmi, kdo bravurně 
ovládají čím dál rychlejší média 
a technologie, a těmi, kdo zao-
stávají a sotva se doklikají do své 
mailové pošty nebo ke svému 
oblíbenému seriálu na Nově přes 
ovladač televizoru. 

Vývoj informačních a komuni-
kačních technologií (ICT) rychle 
proměňuje nejen to, jak rozumíme 
světu a jak spolu komunikujeme, 
ale také způsob, jakým se díváme 
sami na sebe. Starší generace 
(nad padesát) má tendenci se 
považovat za mediální „dinosaury“, 
zatímco mladší už příliš nerozlišuje 
mezi online a offl  ine prostředím 
a většinu svého času tráví online. 

MIMOŘÁDNÝ VLIV MÉDIÍ 
NA KAŽDODENNÍ ŽIVOT 

MLADÝCH JE STÁLE VÍCE 
SOUČÁSTÍ REALITY PRÁCE 

SALESIÁNŮ 

Trefně to říká mediální expert Lu-
ciano Floridi ve své knížce Čtvrtá 
revoluce: Jak infosféra mění tvář 
lidské reality: „Jestliže doma je 
tam, kde jsou vaše data, pravdě-
podobně už bydlíte na Google 
Earth a v cloudu.“ Být na telefo-
nu dvacet čtyři hodin sedm dní 
v týdnu pokládá Floridi za formu 
otroctví, přičemž „každý, kdo je 
tak zaneprázdněný a tak důležitý, 
by místo toho měl mít osobního 
asistenta“.

Jako vychovatelé bychom měli 
stále znovu připomínat, že svět 
ICT se nijak nevymyká sféře etiky 
a morálního jednání. Pohybujeme 
se ve veřejném prostoru, stahu-
jeme data a jiná data pouštíme 
do světa a měli bychom při tom 
dodržovat pravidla etiky (úcta 
k osobám, k duševnímu vlastnictví, 
dodržování zásad služnosti). Ko-
munikace není nikdy „nezávazná“, 
každé slovo a obraz, které pouš-
tíme do světa, má nějaký dopad 
a případně odezvu. 

Jak k tomu můžeme přispět my sa-
lesiáni? Určitě také tím, že budeme 
sami dodržovat zásady křesťanské 
etiky v kyberprostoru a že k tomu 
budeme motivovat druhé. Že bu-
deme nejen komunikovat, ale také 
k etické komunikaci vychovávat.

Zdeněk Jančařík

Bydlíte už 
v cloudu ?

MÉDIA
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Několik zásad etiky 
na internetu
• Za obsah sdělení odpovídá  
 jeho autor.
• Je dobré, ověřovat si identitu  
 autorů (falešné profi ly).
• Pečlivě zabezpeč obsah svých  
 stránek a profi lů.
• Svá hesla nikomu nedávej!
• Posílej jen takové zprávy 
 a obrázky, které nemohou 
 nikoho zranit.
• Ověřuj si informace, které čteš 
 i které pouštíš dál.

„



šechna čtyři evange-
lia nám říkají, že před 
Ježíšovým veřejným 
působením vystoupil 

Jan Křtitel a přitáhl k sobě zá-
stupy. Nejprve pobýval na ne-
přístupných místech a později 
u řeky Jordán, kde jeho poslu-
chači mohli přijmout křest jako 
znamení pokání. Mnohé podoby 
křesťanského poustevnického 
a mnišského života odrážejí tento 
přístup. Lidé přicházejí a setkávají 
se s osamělými poustevníky nebo 
navštěvují kláštery, kde prostřed-
nictvím zasvěcených mužů nebo 
žen potkávají Boží milost.

Salesiánské charisma, podob-
ně jako mnohá jiná společenství 
zasvěceného apoštolského 
života, se inspiruje více Ježíšem, 
který si na rozdíl od Jana Křtitele 
nevybírá jedno konkrétní místo, 
kde by ho lidé mohli vyhledat. 

Naopak, chodí po městech 
a vsích, setkává se se zástupy 
na různých místech.

Touha setkat se s člověkem 
a jít mu vstříc pohání Ježíše 
a měla by pohnout i salesiány. 
Nechceme jen čekat, vycházíme 
vstříc, přibližujeme se. Tento náš 
pohyb by měl vést také k pohybu 
lidí, kteří nás vyhledávají a na-
slouchají Božímu slovu.

Druhou vlastností salesiánské-
ho ducha je soucit a touha být 
pastýřem těch, kteří jsou vysílení 
a skleslí. Být pastýřem zname-
ná přivádět ovce na pastviny 
a do bezpečí, starat se o člověka. 
Pro salesiána být pastýřem zna-
mená být ve službě lidem.

Třetí skutečnost se zrcadlí 
v životě Dona Boska, totiž v jeho 
touze zapojit co nejvíc lidí 

do svého poslání, jít ke skleslým 
a vysíleným. Ježíš chce zapo-
jit mnohé a prosí ty, kteří s ním 
jsou už ve spojení, aby se modlili 
za další. Don Bosco chce mít 
kolem sebe velké společenství, 
které se spojuje na cestě stejným 
směrem, protože je hodně znave-
ných a skleslých.

Tři salesiánské vlastnosti, 
které pramení z jednání Dobrého 
pastýře, patří k abecedě křes-
ťana v současném světě. Neboť 
setkání s člověkem tam, kde žije, 
soucítit s ním a dodávat mu ra-
dost a naději, spojovat se pro jeho 
dobro, to je proroctví, které platí 
pro všechny časy.

Pavol Grach, SDB
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Setkat se 
s člověkem 

      a rozdávat 
radost
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(Mt 9,35–38)
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Ať žije léto!
Hrejte si, skákejte a křičte – jen nehřešte!
Sv. Jan Bosco
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pevnost Massada

Vlastimil Vajďák (1981) je prvním českým salesiánem, 
který se připravuje na svou kněžskou dráhu nikoli 
v diecézním semináři, jak tomu bylo dřív, nebo 
v Českých Budějovicích či v Turíně, ale ve Svaté zemi, 
v Jeruzalémě, kde se u salesiánů mluví anglicky. 
Při jeho letní návštěvě brněnské komunity jsme se 
ho vyptali na zkušenosti po prvním roce.

Vlastíku, po roce máš už za se-
bou první zkušenosti s meziná-
rodní salesiánskou komunitou 
v Jeruzalémě a s dlouhodoběj-
ším pobytem v Izraeli. Jak se 
tam cítíš?

V Jeruzalémě se mně žije velmi 
dobře, jsem spokojený. Komunita 
je hodně pestrá, je nás tam 45 
a pocházíme z více než z 25 zemí 
světa.

Který světadíl převládá?

Asi východní Asie a Afrika. Největší 
zastoupení má Indie, odkud je 
tuším sedm spolubratří. Schválně 

jsme namícháni tak, aby komunita 
byla pestrá, takže po roce jsem 
si zvykl na velice multikulturní 
prostředí.

Je tam také někdo ze slovan-
ských zemí?

Jsou s námi dva Poláci a jeden 
z představených je také Polák – 
a pak už jen já.

Život v Jeruzalémě má jistě svá 
specifi ka. Už kvůli rozmanitosti 
náboženství, která se v tom sva-
tém městě setkávají a odedáv-
na potýkají.

My žijeme v hezké části Jeruza-
léma, nedaleko centra. Když si 
dělám pravidelnou procházku 
do baziliky Božího hrobu, trvá mi 
to pěšky dvacet minut. Bydlí-
me v židovském městě kousek 
od Velké jeruzalémské synagogy 
ve čtvrti, kde sídlí také vrcholní 
izraelští politici jako premiér a pre-
zident. Výhodu to má také v tom, 
že žijeme v bezpečné a klidné 
části města. O šabatu, který začíná 
už v pátek večer, naše ulice působí 
jako ve fi lmu Zombie Apokalypsa – 
pusto a prázdno, nikde ani živáčka.

Všichni jsou doma, nebo 
v synagoze. 

V ortodoxní čtvrti Mea Šearim jsou 
dokonce zátarasy, aby tam nejez-
dila auta. I v běžné čtvrti mimo tu-
ristické ulice je město úplně tiché 
– jako by tam prožívali celodenní 
duchovní obnovu. Sekulární Židé 
tráví tento čas v parcích.

Košer telefon 
jsem si raději 
nekoupil

ROZHOVOR



Velikonoce v Chrámě Božího hrobu
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V Jeruzalémě žijí kromě Židů 
také nežidovští obyvatelé… Je to 
jedno město, ale jsou v něm čtvrti 
s různorodou atmosférou. Člověk 
najednou slyší arabštinu, arabské 
autobusy jezdí i o šabatu a život 
tam funguje normálně. Ulice tam 
mají orientální nádech, všude 
křik a prodavači u stánků. Jsou 
tam také slyšet z minaretů hlasy 
muezzinů.

Jedním z novodobých „mo-
numentů“ Jeruzaléma je také 
velká zeď, která odděluje pales-
tinské enklávy od židovského 
území. Narážíš tam na tu zeď 
a na napětí mezi obyvateli?

Zeď je vidět ze starého města, 
dobře je vidět také například 
od Ježíšova večeřadla. Stejné je 
to, když jedu do Betléma, kde je 
check-point přímo u zdi. Izrael je 
rozdělen do tří ochranných pásem 

podle správy a vojenské kont-
roly. Betlém je pod palestinskou 
správou, takže když si půjčíš auto 
z židovské půjčovny, tak ti v Bet-
lémě neplatí pojištění. Když jedeš 
po silnici podél Jordánu poblíž 
Západního břehu, tak máš u odbo-
ček napsáno: Neodbočovat, životu 
nebezpečno! Cesta vede do pa-
lestinské samosprávy. Pravidelně 
jezdíme na archeologické exkurze 
s jedním kolegou ze školy, který 
je „mesiánský žid“ (pokřtěný). Dělá 
nám průvodce, ale podél Západ-
ního břehu s námi raději nejezdí. 
Je to vlastně tak, že já jako cizinec 
se můžu pohybovat kdekoli, ale 
oni (Židé a Palestinci) se navzájem 
kontrolují a jsou navzájem ostražití, 
občas je mezi různými obyvateli 
i náboženstvími cítit nedůvěra.

Především Jeruzalém se nám 
křesťanům spojuje s Ježíšovým 

životem. Na která místa rád 
chodíš?

Označil bych se za fanouška 
chrámu Božího hrobu. Chodím se 
tam modlit několikrát týdně, je to 
místo, které mi učarovalo. Krásná 
je také bazilika v Nazaretě.

Proč ti učaroval Boží hrob?

Ani nevím, je to místo, které mě 
mimořádně přitahuje. Koexistují 
tam vedle sebe různé církve, ka-
ždá tam má svou kapli a spravuje 
kousek toho zvláštního chrámu 
– a vztahy mezi církvemi se kolem 
Božího hrobu v poslední době 
hodně zlepšily. V létě by měla 
probíhat rekonstrukce podlah 
a na všem, co se tam opravuje, 
se musí podílet církve, ale tuším, 
že přispěje i jordánský král. Navíc 
Boží hrob je blízko, můžu tam jít 
třeba brzo ráno, kdy tam nejsou 
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davy turistů. Do chrámu chodí 
turisté a poutníci. Poutníci se tam 
chodí modlit a prožívají to velice 
duchovně, zatímco mnozí turisté 
si dělají selfíčka, fotí si zbožné lidi 
atd., ale ráno bez turistů to má 
neopakovatelnou atmosféru.

Jsi přesvědčen, že na tom místě 
zemřel Ježíš?

Místa spojená s Ježíšovým ži-
votem a smrtí jsou promodlená 
a působí zvláštním způsobem. 
Říká se, že některá místa jsou 
„populární“, ale jiná jsou skoro 
jistě autentická. Pro mě osobně to 
není tak důležité, jestli se přesně 
někde něco s Ježíšem událo. Ale 
jsou místa, která nám pomáhají se 
ponořit do modlitby hlouběji a být 
s Bohem důvěrněji. Pro mě to je 
jednoznačně chrám Božího hrobu. 
Když jsem na některých biblických 
místech, jako je řeka Jordán nebo 
Genezaretské jezero, vyskakují mi 
tam obrazy z Ježíšova života. Na-
víc některá místa vypadala skoro 
stejně jako dnes – údolí potoku 
Cedron, Getsemanská zahrada.

Prožil jsi nějaký čas na poušti?

Čtyřicet dní to nebylo, ale nějaký 
den jsem tam strávil, byl jsem 
u Mrtvého moře v pevnosti Massa-
da, chystám se do Kumránu. Při 
návratu z Izraele jsem si uvědomil, 
jak krásně zelenou zemi máme.

A to máme už několik let 
nesmírné sucho…

V Izraeli v zimě dost prší a Izra-
elci jsou známí tím, že umí šetřit 
vodou. Myčky na auta tam vůbec 
nejsou, jejich auta jsou hodně 
zaprášená. Stromy a rostliny dů-
myslně zavlažují.

Pověz nám nějakou historku 
například z šábesu…

V naší oratoři se věnujeme dětem 
Filipínců a jednou na závěr oratoře 
v sobotu jsme měli nahlas puš-
těnou hudbu. Přiletěla zbožná Ži-
dovka, abychom to ztlumili. Ukázal 
jsem jí tlačítko, aby si to nastavila, 
jak libo. Ona se toho nedotkla 
a odešla a já si pak uvědomil, 
že ona sama to v sobotu udělat 
nemůže, protože nemůže mačkat 
tlačítka přístrojů. Bylo jasné, že je 
z ortodoxní rodiny, jinak by se to 
nestalo. 

Tak jsem si také vyřizoval SIM 
kartu, protože volání v jejich síti 
a stahování z internetu je velice 
levné. Chtěl jsem mít místní tarif, 
vyrazil jsem proto do židovské 
čtvrti. Byl tam obchůdek s košer 
telefony a s košer SIMkami, asi 
sto metrů od ortodoxní čtvrti Mea 
Šearim. Po cestě se měnila vizáž 
lidí kolem. Jako jediný jsem měl 
evropské oblečení, ostatní muži 
měli pejzy a plstěné klobouky. 
Evidentně se mi vyhýbali, děti se 
za mnou otáčely jako za exotem. 
V obchodě jsem se pokoušel 
domluvit izraelský tarif. Bylo tam 
asi dvacet studentů, kteří zrovna 
přijeli, aby studovali v ješivách, 
živelně se tlačili k pultu. Když si 
mě prodavač všiml, řekl: Pánové, 
uhněte, copak nevidíte, že tady 
dneska máme hosta?

Máš tedy košer telefon? 

Ne, ten košer, to je takové retro, 
jako stará Nokia, tak to jsem raději 
nebral. Údajně se tím dá jen volat 
a nedá se posílat SMS, ani staho-
vat data.

Jak vypadá tvé studium a život 
v salesiánské komunitě?

křtitelnice u Jordánu
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Mým hlavním cílem je stát se 
salesiánem knězem. Knězem 
salesiánem se nestanu tak, že se 
naučím skripta a udělám zkoušky, 
ale spíš jde o to, abych přijal určitý 
životní styl. Samozřejmě chodíme 
do školy, vyučují nás především 
salesiáni, ale také řeholníci z jiných 
řádů a kongregací i laici. Školu 
máme přímo v našem domě. Také 
k nám docházejí jiní řeholníci a ře-
holnice, laici, dokonce jeden Žid, 
který uvěřil v Krista.

Co tě nejvíc baví?

Líbí se mně biblistika, probíráme 
Pentateuch, zabýváme se arche-
ologií, můžeme si to osahat v te-
rénu. Bibli nás učí také konvertita 

z židovství, který se stal jezuitou 
a umí perfektně hebrejštinu i jiné 
jazyky.

Ty hodně chodíš, vydáváš se 
i mimo Jeruzalém?

Mám své oblíbené trasy, ale pře-
devším v Jeruzalémě. Mám svoje 
místa, dýchám atmosféru města, 
občas máme den volna, kdy se 
můžeme podívat dál. Také v rámci 
školy jezdíme na exkurze. Měli 
jsme třídenní výlet do Galileje, 
v Nazaretě a v Betlémě jsem byl 
také několikrát.

Vložil jsi už lístek s prosbou 
do Zdi nářků?

Zatím ne, ale kdybych ho tam měl 
vložit, tak to bude zřejmě s pros-
bou za blízké lidi, kteří se do Jeru-
zaléma asi nikdy nedostanou.

Myslíš, že ses jako salesián 
za ten rok v něčem posunul, 
nebo proměnil?

Určitě je to úžasná zkušenost 
z mnohonárodní komunity, jsem 
nadšený, že můžu být na svatých 
místech – rozvíjím tak svůj vztah 
s Bohem a snad také své salesián-
ské povolání a poslání.

Zdeněk Jančařík
foto: archiv respondenta

Zeď nářků

mešita Skalní dóm 
na Chrámové hoře



V BULHARSKU je 
         možné VŠECHNO

Nezapomněli jste si objednat kalendář 
Salesiánské rodiny?
Aby se vám vše lépe zvládalo a  plánovalo, máme pro vás připravené 
osvědčené kalendáříky Salesiánské rodiny v  barvách: exkluzivní tmavě-
-modrá a tmavě-červená se stříbrným potiskem, něžná růžová a inspira-
tivní tyrkysová s černým potiskem.

Cena za kus: 45 Kč. 
Nabízíme množstevní 
slevy!

„Pokřtění a vysla-
ní: Kristova církev 
na misii ve světě“

K vyhlášení mimořádného misijní-
ho měsíce října má pro nás papež 
František poselství, ve kterém říká, 
že každý z nás může být misioná-
řem, každý z nás se může dávat 

druhým. 

„Misionářské poslání se nás bez-
prostředně dotýká: já jsem poslán, 
ty jsi poslán; všichni pokřtění jsou 

poslaní. Člověk, který miluje, nikdy 
nestojí bez hnutí. Vystupuje ze sebe, 

je přitahován druhými a druhé 
přitahuje, dává se druhým a buduje 

živoucí vztahy. Boží láska nikoho 
nevnímá jako neužitečného či 

bezvýznamného. Každý z nás je 
poslán pro svět, neboť každý z nás 
je plodem Boží lásky. I kdyby nás 

zradili naši nejbližší, Bůh se nás 
nikdy nevzdá. Každého z nás před-
určil, abychom měli účast na jeho 

božském a věčném životě.“

Vatikán, 9 června 2019, Letnice

U příležitosti mimořádné-
ho misijního měsíce října 

zve SADBA všechny misijní 
dobrovolníky do Hradce 

Králové. 

21. září (v prostorách
 internátu sester FMA) 

proběhne dosud největší 
setkání bývalých 

a současných salesiánských 
misijních dobrovolníků.

 

Více na www.sadba.org 

Cena za kus: 45 Kč. 
Nabízíme množstevní 

Objednávat můžete 
na e-shopu Sadby, 
na e-mailu: 
sadba@sadba.org 
nebo se pro něj 
zastavit u nás 
na Sadbě: 
SADBA, Kobyliské nám. 
1000/1, 182 00  Praha 8.

Měsíční dobrovolnice Silvie, Klára a Terka se vrátily 
ze své prázdninové dobrovolnické služby a vzkazují...

... přišly jsme na to, že se naučíme 
vařit, že půlka lidí kýve správně, 
půlka naopak a vzájemně si rozu-
mí, že vám děti dají dárek, který 
vám vzápětí ukradnou, že potkáte 
u stánku se zmrzlinou pána, co 
rozumí česky, protože byl v Česku, 
že budete učit 10letého chlapečka 
číslice a písmena, že po měsíci 

nejenže neumíte moc bulharsky, 
ale už ani nezvládáte češtinu 
a ostatní vás musí upozorňovat, 
že k vyjadřování musíte používat 
aspoň nějaká slova, že vám dají 
na rozloučenou, když pláčete, 
místo kapesníku utěrku a že se 
vám tu ten měsíc tak líbil, že jste 
za tu utěrku nakonec rádi!

MISIE

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



Prázdninová
ZASTAVENÍ
Poohlédněte se společně s námi za uplynulým 
létem a akcemi, kterých se SADBA zúčastnila.

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

létem a akcemi, kterých se SADBA zúčastnila.létem a akcemi, kterých se SADBA zúčastnila.

VELEHRAD

BRNO
HOSTÝN

KOLÍN

VELEHRAD

BRNO

SADBA MEZI POMERANČI

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ  

V rámci předprogramu v Brně dostala SADBA příleži-
tost představit „pomerančům“ – mladým lidem, kteří 
se během konference starají o děti – dobrovolnictví 
a projekt Adopce nablízko. V duchu příjemné atmo-
sféry zazněly zkušenosti z Bulharska a Ekvádoru a ti 
nejrychlejší si v kvízu osladili život exkluzivním latin-
skoamerickým bonbonem.

POUŤ RODIN NA HOSTÝNĚ

  Na sv. Hostýně proběhla tzv.  pouť rodin 
zaměřená na misie, na které SADBA ne-
mohla chybět. Představili jsme naše misijní 
aktivity i plány do budoucna a mimo jiné 
proběhla přednáška bývalé dobrovolnice 
Jany Jeklové.  

SADBA NA BEAT FESTIVALU V KOLÍNĚ 

Přijali jsme pozvání na festival pořádaný auto-
mobilkou TPCA. Akce s účastí kolem 6000 lidí 
včetně mladých lidí a dětí nabízela skvělou mož-
nost představit dobrovolnicví a naše další aktivity 
široké veřejnosti. Děti si mohly vyrobit vlastní do-
morodou látku a dospělým odpovídaly na otázky 
dvě bývalé dobrovolnice z Mexika a Indie. 

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE

První ze sadbáckých prázdninových cest nás zavedla 
na Velehrad. Desítky organizací se sjely, aby se představi-
ly veřejnosti. Den nabitý dojmy zakončil tradiční benefi ční 
koncert vysílaným ČT. Stánek Sadby byl umístěn před ba-
zilikou a jeho osazenstvo bylo vděčné, že se neopakavala 
vražedná loňská vedra. U našeho stánku byla k dispozi-
ci fotoalba, propagační materiály, pro děti poznávačka 
druhů koření, ale hlavně dvě bývalé dobrovolnice z Indie 
a Keni, které neúnavně odpovídaly na otázky příchozích.

BÝVALÍ DOBROVOLNÍCI NA CESTĚ ZA DONEM BOSKEM

Devět bývalých dobrovolníků a  Pavel Gambi Ženíšek 
s Jaroslavem Mikešem – to je parta, která brázdila oko-
lí Turína začátkem prázdnin. Společně vyrazili objevovat 
stopy Dona Boska. Kromě zamýšlení se nad životem Dona 
Boska a lidí v jeho blízkém okolí stihli mimo jiné i návště-
vu salesiána Antonína Špačka v Curychu a Filipa Mareše 
v  Turíně, cyklo-projížďku turínskými ulicemi a  návštěvu 
katedrály s turínským plátnem.

Velehrad, Dny lidí dobré vůleBývalí dobrovolníci v Turíně
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Díl 10. O Shovívavosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé             , před týdnem jsem půjčila        Anežce          s pohádkou o      . 

Když jsem         včera chtěla zpátky, omlouvala se, že ji ještě nemá přečtenou. 

Byla jsem naštvaná, ale       řekla, že mám být shovívavá. Nevěděla jsem, co 

to je. Po            mě       prosila, abych umyla           . Mně se ale nechtělo, 

dost jsem to odbyla a na        zůstaly     .      se trochu zlobila, ale pak jen řekla, 

že to mám příště udělat lépe. V tu chvíli jsem pochopila, že shovívavost znamená, 

že se na ostatní nemračím, když věci nejsou přesně takové, jak bych chtěla.

Vaše myška Eliška 

ROZCVIČKA

DĚVČATA PŘI ROZCVIČCE SE SNAŽÍ, JAK MOHOU, 
ALE PROVÉST CVIK STEJNĚ JAKO PANÍ UČITELKA 
NEDOKÁŽE ŽÁDNÁ Z NICH. PANÍ UČITELKA JE ALE 
SHOVÍVAVÁ A ZA NEPOVEDENÉ CVIKY SE NEZLO-
BÍ. POZNÁŠ, KDE DĚLÁ KTERÁ Z DÍVEK CHYBU?

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

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

   PRO DĚTI
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Když jsem         včera chtěla zpátky, omlouvala se, že ji ještě nemá přečtenou. 
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Když jsem         včera chtěla zpátky, omlouvala se, že ji ještě nemá přečtenou. 

Byla jsem naštvaná, ale       řekla, že mám být shovívavá. Nevěděla jsem, co 

dost jsem to odbyla a na        zůstaly     .      se trochu zlobila, ale pak jen řekla, 

Byla jsem naštvaná, ale       řekla, že mám být shovívavá. Nevěděla jsem, co 

to je. Po            mě       prosila, abych umyla           . Mně se ale nechtělo, 

Byla jsem naštvaná, ale       řekla, že mám být shovívavá. Nevěděla jsem, co 

dost jsem to odbyla a na        zůstaly     .      se trochu zlobila, ale pak jen řekla, 

to je. Po            mě       prosila, abych umyla           . Mně se ale nechtělo, 

dost jsem to odbyla a na        zůstaly     .      se trochu zlobila, ale pak jen řekla, 

BUDÍKY

TONÍKOVI NEZVONIL BUDÍK A PŘIŠEL POZDĚ DO ŠKOLY. 
UČITEL BYL SHOVÍVAVÝ A TONÍKOVI TO ODPUSTIL. 
KDYŽ SE TO ALE STALO POTŘETÍ, TONÍK PŘESTAL BÝT 
SHOVÍVAVÝ K BUDÍKU A ŠEL SI KOUPIT NOVÝ. PŘÁL 
BY SI MODRÝ, RUČIČKOVÝ, S MINUTOVÝMI ČÁRKAMI 
A VELKÝMI ČÍSLY. POMŮŽEŠ MU VYBRAT TEN SPRÁVNÝ? 
SPOJ DVOJICE BUDÍKŮ, KTERÉ UKAZUJÍ STEJNÝ ČAS. 



24 / 25
Kreslí Ludmila Obručová



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VZPOMÍNÁME

an Komárek, přezdívaný Johny, se narodil 7. února 1957 ve  Zlíně rodičům Antonínovi a  Ja-
roslavě Komárkovým. Dětství prožil ve  Zlíně. Díky věřící mamince se mu dostalo křesťan-
ské výchovy, chodil do  náboženství a  od  dětství ke  svátostem. Asi v  páté třídě začal pod-
porován kamarády s  ministrováním. Vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou 

ve  Zlíně. Když Janovi bylo patnáct, přišel do  zlínské farnosti jako kaplan salesián Stanislav Palásek. 
Jeho prostřednictvím začal Jan prožívat hlouběji duchovní život a postupem času poznal, že ho Pán 
volá k  salesiánskému stylu života. Zároveň se závěrečným maturitním ročníkem studia na  střed-
ní škole absolvoval tajný noviciát. V  červnu roku 1976 odmaturoval, v  září složil první řeholní 
profesi a  od  října toho roku nastoupil základní vojenskou službu v  Popradě a  později v  Holýšově.

Po vojně studoval na TF v Litoměřicích a 25. 6. 1983 byl v Olomouci vysvěcen na kněze. Působil v Olo-
moucké arcidiecézi jako kaplan na  Velehradě a  později jako farář v  Blatnici pod sv. Antonínkem.

Po listopadu 1989 byl půl roku rektorem salesiánského kostela sv. Josefa v Ostravě a od srpna 1990 
do roku 1998 magistrem noviců. V letech 1998 a 1999 vykonával službu vikáře provinciála a v letech 
1999–2005 provinciála. Od roku 2005 do roku 2016 působil ve Fryštáku, nejprve jako ředitel komu-
nity, později jako šéf Domu Ignáce Stuchlého. Od roku 2011 byl delegátem pro salesiánskou rodinu.

Po asi půlročním zápase se zákeřnou nemocí odešel k Pánu 17. července 2019 v Praze na Bulovce. 
Děkujeme Johnymu za jeho službu pro salesiány i celou salesiánskou rodinu, za jeho lidský a srdečný 
přístup i za jeho celoživotní příklad salesiánského života ve službě mladým i provincii.

Salesiáni Dona Boska
foto ze zlínského pohřbu 24. 7. 2019

Fr. Ingr a Petr Polanský ČaV

Odešel 
JOHNY 
Komárek

J



26 / 27



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VÝROČÍ

Zemřel salesián Jozef Kabina

Gratulujeme

Vzpomínáme

ozef byl se spolubrat-
ry z žilinské komunity 
na pouti ke sv. P. Piovi 
v San Giovanni Rotton-

do. „Odešel při koupání v moři 
ve městě Vieste,“ přiblížil smut-
nou událost provinciál sloven-
ských salesiánů don Jozef Ižold. 
„Naše provincie ztrácí mimořád-
ného spolubratra. Jozef měl nad-
šení pro prohlubování duchovní-
ho života, bude nám chybět jeho 

zápal pro studium (vystudoval 
salesiánskou spiritualitu v Římě), 
které dokázal přesvědčivě předá-
vat,“ dodal slovenský provinciál.

P. Jozef Kabina se narodil 
2. prosince 1973, do salesiánské-
ho noviciátu vstoupil v létě 1992, 
řeholní sliby složil 14. srpna 1993. 
Po studiích fi lozofi e působil jako 
salesiánský asistent v Bratislavě-
-Trnávce, kde se věnoval práci 

s mládeží. V letech 2009–2013 
byl ředitelem salesiánské 
komunity v Bratislavě (ul. Mile-
tičová), odkud odešel do Říma 
na studium salesiánské spiritu-
ality. Po návratu působil mezi 
mladými salesiány v Žilině, rok 
byl v komunitě v Popradu.

              Rastislav Hamráček, SDB

Tentokrát je seznam gratulantů chudší, jeli-
kož se nám sešli pouze dva oslavenci. Oba 
budou slavit kulatiny a polokulatiny v říjnu. 
Jsou to salesiáni Ladislav Kozubík, který 
1. října na svátek sv. Terezičky oslaví v Sebra-
nicích šedesátiny a Dan Žůrek, který vzápětí 
3. října bude celebrovat ve Zlíně pětapade-
sátiny. Oběma srdečně gratulujeme.

60
Ladislav Kozubík

55
Dan Žůrek

Ze Slovenska přišla začátkem 
letních prázdnin tragická zpráva, 
která zasáhla celou českosloven-
skou Salesiánskou rodinu. V neděli 
23. června zemřel náhle v šesta-
čtyřiceti letech P. Jozef Kabina.

J
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Blahopřejeme  
výhercům  
vyluštěné tajenky 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 3/2018.  

Tajenka křížovky 
zněla: Důvěřovat 
každému je stejně 
pochybné jako ne-
důvěřovat nikomu.

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Jindřich  
TAUCHMAN 
Borotice

Hedvika  
BARTOŠKOVÁ 
Vrbno p. Pradědem

Alena  
KOCÁBOVÁ 
Zábřeh

Pavla 
SMIŽÍKOVÁ 
Šumperk

Marian 
ONDŘEJ  
Mělník

Sára 
KLEMEŠOVÁ 
Určice

Anna 
ZVONÍČKOVÁ 
Štítná nad Vláří

Jarmila 
ODVÁŘKOVÁ 
Hustopeče

Markéta 
LAKOSILOVÁ 
Hrusice

Leoš 
HAUSKNECHT  
Drahanovice

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 15. září 2019.

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny

Když všechno … 
(tajenka).  

Murphyho zákony

KATEDRA 
ŽURNALIS- 
TIKY zkr.

OCAS ZA CO
INICIÁLY 
HERCE 

VYSKOČILA

ZNAČKA 
ELEKTRO-
TECHNIKY

ASOCIACE 
TENISOVÝCH 
PROFESIO- 
NÁLŮ zkr.

CHODSKÝ 
HRDINA

ROZŽHAVO-
VAT

POMŮCKA: 
ABAK, 

FIERO, LAP, 
NAAB, TAT

VŮDCE 
INDICKÉ 

ŘÍŠE

NĚMECKÁ 
ŘEKA

1. DÍL 
TAJENKY

ULTRAFIALO-
VÝ zkr.

KOLO 
ANGLICKY

O CO
BOD  

V JUDU

HUDEBNÍ 
ZKRATKA
3. DÍL 

TAJENKY

HORMON 
SLINIVKY 
BŘIŠNÍ

INIC. HEREČ. 
POSTLEROVÉ

PTÁCI MR- 
CHOŽROUTI 

POPĚVEK

NAHONEM

HRAD JANA 
ROHÁČE

HEDVÁBNÁ 
TKANINA

BAHNO
HANEBNÁ

ČÁST TĚLA

ČÁST 
HLAVICE 
SLOUPU

NAPŘÍKLAD 
zkr.

CITOSLOVCE 
KLAPNUTÍ

ČÁST  
GRILU

PRODEJNY 
ELEKTRO-

SPOTŘEBIČŮ

NÁDOBA  
U STUDNY

NÁPOJ
ČTYŘHRA 
HOVOR.

VZDOR 
V HUDBĚ

ČÁSTICE 
HMOTY

POSLAT 
POŠTOU

Č. ZPĚVÁK 
VILÉM ???

ČÁST 
PRAHY 5

PŘEDLOŽKA

ČIN 
NĚMECKY

2. DÍL 
TAJENKY

MEDVÍDEK 
DĚTSKY

POHODNÝ

OBJED-
NÁVKA  

zkr.

ROSTL. VEG. 
MN. Č.

PŘÍSLUŠNÍK 
KLÉRU

LYŽAŘSKÝ  
VÝTAH

JM. HERCE 
DAMONA

ORG. SPOJ. 
NÁRODŮ

NÁZEV 
MUZIKÁLU

KRUTO-
VLÁDCE

ŘÍMSKÝ  
KRUTÝ 
CÍSAŘ

DŘEVĚNÝ 
STROP

UHLOVODÍK

ZNĚLKA
NOVINY 

ZLOZVYK

VYVŘELINY 

SPZ  
TÁBORA

STŘEŠNÍ 
KRYTINA

INFEKČNÍ 
ZÁRODEK
INIC. HER. 
RYANOVÉ

ŽIDOVSKÝ 
UČITEL

OPUŠTĚ- 
NOST

JINÝM 
ZPŮSOBEM 
ZASTARALE

SPOJENÍ 
HŘÍDELŮ



Důvody projektu

Misionáři pracují za minimální 
mzdy a až donedávna tyto nákla-
dy hradilo biskupství. V důsledku 
restituční politiky však byli po-
stupně všichni misionáři propuš-
těni, a proto hledáme zdroje pro 
fi nancování jejich poslání. Platy 
misionářů jsou nezbytné k zajištění 
jejich základních životních potřeb 
a k úhradě jejich zdravotního a so-
ciálního pojištění.

Pro koho je projekt? 

Do projektu Adoptuj misionáře 
se může zapojit kdokoli (farnosti, 

společenství, fi remní i individu-
ální dárci…) a přispět k misijnímu 
poslání církve tím, že pomůže 
uhradit náklady na mzdu konkrét-
ního misionáře. Je možné zaslat 
náklady na měsíční, čtvrtletní nebo 
pololetní mzdu (viz tabulka níže). 

Benefi ty 

• Zapojením do projektu Adop-
tuj misionáře se stáváte členem 
Klubu přátel bulharských misií. 
Budeme vás pravidelně infor-
movat o práci misionářů a o dění 
na misiích v Bulharsku prostřed-
nictvím elektronického občasníku 
Bulharský Zpravodaj.

• Podle výše příspěvku a délky 
podpory získáte zlatý, stříbrný 
nebo bronzový certifi kát.

• Po zaslání prvního daru vám 
zašleme dárek připomínající misie 
v Bulharsku dle vašeho výběru 
(ikonku, magnetku nebo svíčku).

• Hlavním benefi tem projektu 
je vaše účast na misionářském 
poslání konkrétních misionářů 
v Bulharsku.

Z Pravidel projektu

• „Adopce“ je zde symbolický ter-
mín, dárce se vstupem do projektu 
stává partnerem projektu, nikoliv 
adoptivním rodičem v jakémkoliv 
smyslu tohoto slova. 

• Zasláním daru nevzniká dárci 
závazek pravidelné podpory; je 
možné poslat i jednorázový dar. 

• Je možné podpořit konkrétního 
misionáře nebo projekt jako celek.

Poděkování

V projektu Adoptuj misionáře 
se k datu uzávěrky tohoto čísla 
Salesiánského magazínu vybralo 
celkem 266 308 Kč, což je 
33 % z celkových ročních nákladů 
na mzdy misionářů. Zapojilo se 
12 dárců, mezi nimi např. farnost 
Kunštát na Moravě nebo fi rma 
ABPLAST s.r.o., která se stala 
prvním generálním partnerem 
projektu. Velký dík všem partne-
rům projektu za účast na poslání 

misionářů ve službě nejchudším 
dětem v Bulharsku! 

Více na adoptujmisionare.cz nebo 
na e-mailu: fundraiser@sdb.cz

Kateřina Cveklová 

BULHARSKO

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

STATUT PARTNERA PROJEKTU 
ADOPTUJ MISIONÁŘE

VÝŠE ROČNÍHO 
DARU CO UHRADÍ CERTIFIKÁT 

PARTNERA

Generální partner 100 000 Kč Pololetní mzdu Zlatý 

Hlavní partner 50 000 Kč Čtvrtletní mzdu Stříbrný

Partner 16 700 Kč Měsíční mzdu Bronzový

Hledáme partnery projektu 
ADOPTUJ MISIONÁŘE 
Zapojte se i Vy!
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SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

POMÁHEJ S NÁMI 
DETEM VE SVETE

PŘIHLÁŠKY
A DALŠÍ

INFORMACE

www.adopcenablizko.cz
PŘÍPRAVA > 8 víkendových setkání (listopad 2019–cerven 2020)

10–12 měsíců 
nebo 1 měsíc 
v Bulharsku  

volnočasové aktivity 
pro děti a mládež |  
výuka a doučování 
| manuální pomoc  

Angola | Bulharsko | 
Mexiko | Keňa | DR 

Kongo | Indie | Papua 
Nová Guinea aj.

délka
pobytu

kde můžeš 
pomáhat

co budeš
dělat

POMÁHEJ S NÁMI 
DETEM VE SVETEStan se

dobrovolníkem
i ty!


