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Úvodník

dnes jeho kongregace a naše provincie. Jedná se o nasazení všech sil pro
dobro mladých a pro misie.

Vážení přátelé díla Jana Boska!

Děkuji, že nás podporujete a děkuji mnohým z vás, že s námi spolupracujete
na společném poslání.

Chci Vám poděkovat za vše, čím podporujete salesiánské dílo pro mládež.

S přáním Božího požehnání
P. Petr Vaculík, provinciál

V posledních letech se naše činnost stále více zaměřuje na poslání, pro které
založil sv. Jan Bosko kongregaci salesiánů i široké hnutí lidí, kterým záleží na
mladých lidech. Salesiáni zasvětili svůj život Bohu a mladým a pracují společně. Proto z nich Zakladatel učinil řeholní rodinu, která žije v komunitách. Don
Bosko zároveň chtěl, aby se kdokoliv mohl přidat k jeho dílu. Proto on sám
založil Salesiány spolupracovníky, kteří žijí většinou v rodinách, nebo Sdružení Panny Marie Pomocnice, které shromažďuje všechny, kdo žijí dobrým
křesťanským životem, za salesiánské dílo se modlí a případně ho podporují
finančně.
Dobrý Bůh ukázal italskému knězi Janu Boskovi, že prvními a hlavními adresáty jeho poslání jsou chlapci, zvláště nejchudší. Jsme povoláni k tomu
stejnému poslání a uvědomujeme si, jeho nesmírnou důležitost. Mladí jsou
ve věku, kdy dělají základní životní rozhodnutí, která připravují budoucnost
lidské společnosti i Církve. S Donem Boskem tvrdíme, že dáváme přednost
mládeží chudé a ohrožené. To je důvod, proč postupně opouštíme některé
diecézní farnosti a hledáme, kde jsou mladí, kterým můžeme pomoci vstoupit do života. V uplynulém roce jsme přijali internát lesnického učiliště v Kroměříži, opustili jsme velkou městskou farnost v Prostějově, abychom byli více
přítomni na Cyrilometodějském gymnáziu, potvrdili jsme své rozhodnutí, že
nebudeme stavět nový diecézní kostel v Brně Líšni, zato však pokračujeme ve
stavbě kostela a školy pro Romy v bulharské Staré Zagoře. Pastorační činnost
salesiánské provincie se stále více zaměřuje na díla pro mládež, i když k ní
nutně patří také farnosti, které jsou otevřené pro všechny generace věřících.
V této ročence můžete vidět, že stejné motivace, jaké měl Don Bosko, má
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Údaje o organizaci
Salesiánská provincie Praha (dále SPP) je církevní právnickou osobou zřízenou římskokatolickou církví zaštiťující působení salesiánů v ČR a Bulharsku.
Jejich posláním je výchova a vzdělávání dětí a mládeže, zvláště těch, kteří
jsou nějakým způsobem na okraji společnosti. K naplňování tohoto poslání
zřizuje organizace, které jí toto poslání pomáhají uskutečňovat.
V roce 2018 SPP zastřešovala činnost těchto organizací:

•
•

•
•
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15 komunit salesiánů Dona Boska ve 12 městech v ČR (Brno, České Budějovice, Fryšták, Moravské Budějovice, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha,
Prostějov, Sebranice, Teplice, Zlín) a 2 městech v Bulharsku (Kazanlak a
Stará Zagora),
7 školských zařízení:
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích,
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň,
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň,
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice,
Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky,
Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Ostravě.
2 obecně prospěšných společností:
Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.,
Salesiánské mediální centrum, o.p.s.
8 zapsaných spolků:
Salesiánské kluby mládeže, z. s.,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého,
Salesiánské středisko mládeže, z. s. Pardubice,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Domov Don Bosco,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Sebranice,
Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Salesiánský klub mládeže, z. s. Praha-Kobylisy,
Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
1 společnost s ručením omezeným:
Portál, s.r.o.

•

Kromě řady výše uvedených organizací je SPP zřizovatelem:
Sdružení salesiánů spolupracovníků,
Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha.

•
•

Dále je SPP spoluzakladatelem Vzdělávacího a komunitního centra Integra
Vsetín o.p.s.
Salesiánům bylo svěřeno několik římskokatolických farností a rektorátních
kostelů, ve kterých v roce 2018 vykonávali pastorační službu:
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň,
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách,
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, České Budějovice 5,
Římskokatolická farnost Fryšták,
Kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě,
Rektorátní kostel sv. Václava v Pardubicích,
Duchovní správa u Kostela sv. Kříže, Praha 1
Římskokatolická farnost Plzeň-Lobzy,
Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy,
Římskokatolická farnost svatého Petra a Pavla Prostějov,
Římskokatolická farnost Sebranice u Litomyšle,
Římskokatolická farnost – děkanství Teplice v Čechách,
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V roce 2018 byla SPP svěřena výchovná práce v Domově mládeže při Střední
odborné škole sv. Jana Boska v Kroměříži.
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SPP má vůči výše uvedeným organizacím především roli organizační, podpůrnou a kontrolní. Většina jí zřízených organizací působí v nemovitostech,
které jsou v jejím majetku.
Svou činnost koná SPP prostřednictvím těchto odborů:

•
•

•
•
•
•

Odbor formace – koordinuje přípravu a doprovázení salesiánů v jejich poslání.
Odbor pastorace – zajišťuje naplňování poslání salesiánů: službu Bohu
a mladým lidem, pořádá kurzy animátorů, organizuje akce pro mládež, podporuje činnost salesiánských klubů mládeže, spolupracuje při propagaci salesiánského díla ve společnosti. Společně s odborem ekonomiky se podílí na
řízení organizací zřizovaných SPP.
Odbor sociální komunikace – prezentuje salesiánské dílo ve společnosti
prostřednictvím médií a sociálních sítí (web, facebook Boscopoint, Salesiánský magazín), nabízí kurz mediální výchovy (MEŠ), realizuje různé mediální projekty (iZIDOOR).
Odbor salesiánská rodina – animuje život a vzájemnou spolupráci společenství, která jsou inspirována spiritualitou Dona Boska.
Odbor misijní animace – věnuje se misijní animaci uvnitř i vně salesiánského díla.
Odbor ekonomiky a správy majetku – řeší ekonomické záležitosti SPP,
hledá zdroje pro financování, komunikuje s dárci a spolupracuje při prezentaci salesiánského díla ve společnosti, koordinuje správu majetku SPP.

Kontaktní údaje
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1000/1
182 00 Praha 8-Kobylisy
telefon: +420 283 029 111
Zapsaná v rejstříku právnických osob pod č. 8/2-29/1994 u MK ČR
IČ: 00406929 | DIČ: CZ00406929
Web: www.sdb.cz

Statutární zástupci
Petr Vaculík, Provinciál
Vojtěch Sivek, Vikář
Michal Svoboda, Ekonom

•
•
•
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Nejvýznamnější události roku 2018
5. 6.
16. 6.
18. 8.
Září
8. 12.

Seminář o Ignáci Stuchlém a dalších kapitolách salesiánské historie – Velehrad
Salesián Jan Fojtů vysvěcen na jáhna – Turín, Itálie
První sliby Dominika Hoňka – Zlín
Salesiáni přicházejí do Kroměříže: internát SOŠ svatého Jana Boska:
3 salesiáni, 17 studentů
Spuštění nového salesiánského webu sdb.cz

Salesiánské heslo pro rok 2018:

„Pane, dej mi tu vodu…“

Rozvíjejme
umění naslouchat
a doprovázet.

Dominik Honěk

Ignác Stuchllý

Kromě toho proběhla řada pravidelných akcí: duchovní cvičení a obnovy,
společná setkání ředitelů komunit, středisek a odpovědných za farní pastoraci, setkání ekonomů, účetních a fundraiserů salesiánských organizací, dvě
víkendová setkání koadjutorů, řada kurzů pro zaměstnance, Dny salesiánské
spirituality aj.

>

>
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Rok 2018 v číslech a grafech
A.

VÝNOSY

A. 1

Dotace

A. 2

tis. Kč

A. 2

DARY, SBÍRKY, PŘÍSPĚVKY

Kč

0

A. 2. 1

Dary individuální a firemní dárci

5 332 500

Dary, sbírky, příspěvky

9 363

A. 2. 2

Dary salesiáni

1 810 000

A. 3

Nájmy a prodej

6 762

A. 2. 3

Ostatní

2 220 500

A. 4

Výnosové úroky

6

A. 5

Ostatní výnosy

CELKEM

9 363 000

6 358

CELKEM

22 489
Dary podle zdroje

A.

NÁKLADY

B. 1

Spotřebované nákupy

1 152

B. 2

Opravy a údržba

3 604

B. 3

Mzdy

2 510

B. 4

Sociální a zdravotní pojištění

1 368

B. 5

Daně a poplatky

527

B. 6

Ostatní náklady

7 074

B. 7

Odpisy

CELKEM

12

Dary individuální
a firemní dárci

tis. Kč

Dary salesiáni

24 %

Ostatní

57 %
19 %

12 243
28 478
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A. 2. 1. DARY INDIVIDUÁLNÍCH A FIREMNÍCH DÁRCŮ PODLE ÚČELŮ
ÚČEL

Kč

a.

Misie v Bulharsku – provoz

1 393 500

b.

Misie v Bulharsku – stavba

718 000

c.

Misie ostatní země – Indie, Mongolsko, Malawi

499 000

d.

Salesiánský magazín

584 000

e.

Kde je aktuálně potřeba

f.

Formace a studium – bohoslovci

1 745 000

CELKEM

393 000
5 332 500

Využití darů individuálních a firemních dárců
Misie v Bulharsku –
provoz

7%

Misie v Bulharsku –
stavba

33 %
26 %

Misie ostatní země –
Indie, Mongolsko, Malawi
Salesiánský magazín
Kde je aktuálně potřeba

11 %

14 %

Formace a studium –
bohoslovci

9%
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„V Boží službě není nic malého.“
– sv. František Saleský –

„Jen odvahu a vždy jen odvahu!
Nikdy nesmíme podlehnout znechucení
v konání dobra, protože Bůh je s námi.
Pracujme s odvahou!
Jednou si odpočineme u Něho v nebi.“
– sv. Jan Bosco –

1815
1888

