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yli jsme s několika staršími ministranty v Rakousku zlézat poměrně obtížnou
stěnu zvanou Hohe Wand (Vysoká stěna).
Je to nedaleko od Vídně, jsou to asi první
ferraty směrem k Alpám. Oblast nazývají na internetu „vzdušné hřiště pro pokročilé“. Byla sváteční
neděle 28. října, poslední skoro letní den. Hned
na začátku si můžete vybrat, jestli lézt s výbavou
(elastické popruhy, jisticí sety, karabiny, helmy),
nebo více méně turistickou cestou pro zdatnější
výletníky. Vlastně nejsem typ ani pro jednu z těch
cest, ale vyhecoval jsem se na turistiku, kdežto
kluci lezli s jedním profíkem ferraty. Všichni jsme
to nakonec vylezli, mě asi v půli vyhecoval jeden
beznohý turista, který mě utěšoval, že „už je to
docela blízko na vrchol“. Když jsme se pak nahoře s klukama setkali, znovu jsem si ověřil, jak velkou pravdu měl psycholog Carl Gustav Jung, když
tvrdil, že „semeno horské borovice obsahuje celý
budoucí strom v jeho latentní podobě“, a pro budoucí strom je dobré, když mu stojí v cestě překážky, protože se musí osvědčit, vyhnout se při svém
růstu kamenům, odolat přílišnému slunci i větru
a stále směřovat ke slunci. Výchova mladých je
kypření půdy a odstraňování velkých kamenů
na cestě, ale zároveň doprovázení při růstu a napomáhání ke zralosti. Chlapci měli nahoře odřené
ruce a byli celí vyklepaní, ale zároveň odcházeli
upevnění a posílení ve svém odhodlání, že příště
vylezou alespoň stejnou stěnu – a třeba i nějakou
náročnější!
Přeji vám dobré chvíle u našeho magazínu!
.

VYDAVATEL: Salesiánská provincie Praha • Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 • www.sdb.cz • bankovní spojení:
168 44 021/0100, variabilní symbol: 62 REDAKCE: šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB • redaktorka: Milena Alday
Delgado, ASC • sazba, obálka, grafická úprava: Martina Mončeková • adresa: Foerstrova 2, 616 00 Brno • e-mail:
magazin@sdb.cz • tisk: Triangl, a. s. • MIČ 47 465, ISSN 1214-5262, MK ČR 5673

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

ÚVODNÍK

foto: I

Epopej

salesiánského

díla

slavnostní odhalení tak proběhlo
až 23. května 1920 v jedenáct hodin dopoledne v předvečer svátku
Panny Marie Pomocnice.

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

D

razí čtenáři,

vzpomínám na nejrůznější krásné vítací oslavy,
které prožívám po celém
světě a napadá mě jeden symbol
lásky a vděčnosti – památník Dona
Boska, který postavili jeho přátelé
přímo před bazilikou Panny Marie
Pomocnice v Turíně. Za pár měsíců mu bude sto let a jako věrný
strážce vítá všechny, kteří vstupují
do mateřského domu.
Myšlenka zbudovat památník
na tomto náměstí napadla právě
Dona Boska. Není přesně takový,
jak si ho představoval, ale vyjadřuje ještě něco navíc. Nápad
postavit sousoší Dona Boska u příležitosti stého výročí jeho narození
vznikl v září roku 1911 na Mezinárodním kongresu bývalých žáků.
Ihned se k němu přidalo mnoho
osobností po celém světě. Byl
vybrán projekt sochaře Gaetana
Celliniho z Ravenny. První světová
válka realizaci pomníku oddálila,

Na podstavci z robustní žuly je
v bronzu vyvedena celá epopej
salesiánského díla. Nahoře mírná
a usměvavá postava Dona Boska
obklopená houfem chlapců,
kteří jako by kolem něj tancovali.
Don Bosco jako by chtěl jednoho
z chlapců zvednout. Chlapci se
dívají na Dona Boska s důvěrou,
protože mají jistotu, že jsou milováni. Je to nádherný symbol poslání jeho i celé kongregace: vždyť
vychovávat skutečně znamená
pozvedat a dávat růst. Atmosféra
je radostná, tak jak je to vlastní salesiánské spiritualitě, v níž přátelské
ovzduší mezi vychovatelem a mladým napomáhá osobnímu růstu.
Vespod představuje sousoší celé
lidstvo, jak se sklání k políbení
kříže, který mu předkládá víra.
Výjev připomíná počátky a kořeny
salesiánské kongregace. Od Dona
Boska se naučila evangelizačnímu zápalu, s nímž vedl každého
chlapce, každého člověka k setkání s Ježíšem.
Na reliéfu vpravo matka s dítětem v náručí posílá Donu Boskovi
vzdušný polibek, na levém je

malomocný chudák, který hledí
s vděčností na svého dobrodince.
Po stranách jsou dvě „bílé lásky,“
jež Don Bosco hlásal, eucharistie
a Maria Pomocnice, spojené v myšlence misií „ad gentes“ a v rodině.
Tři zadní basreliéfy připomínají, co
salesiáni dělali a dělají pro uprchlíky – včerejší i dnešní. Po stranách
jsou znázorněny řemeslné a zemědělské salesiánské školy.
Za zády Dona Boska vystupuje
uprostřed průčelí baziliky socha
Ježíše s dětmi. „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť
takovým patří království Boží,“
(Mk 10,14).
Viděl jsem po celém světě děti
Dona Boska, jak s nadšením uskutečňují tato Ježíšova slova a s tímto úmyslem se i dnes vydávají
do světa noví misionáři a misionářky. Viděl jsem nekonečnou vděčnost nesčetných mužů a žen za to,
čeho se jim jménem Dona Boska
dostalo. A když přijdu do některého salesiánského domu, ať je to
kdekoli na světě, mám pocit, jako
bych kolem sebe zase viděl ten rej
chlapců na pomníku. Se stejnou
radostí, jakou přeji i vám všem!
Don Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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Most mezi kněžími a laiky
V minulém čísle Salesiánského magazínu jsme vám
představili dva naše nové jáhny. Ale mezi salesiány spolupracovníky je trvalých jáhnů více. Jestlipak
uhodnete, kdo se skrývá za tajuplnými zkratkami
JoFi – PeHe – PeHu – RoFa – PeBe?

Celý život mám jednu ženu, čtyři
děti a zatím tři vnoučata. Bydlíme
v Českých Budějovicích. Původně
jsem matematik a programátor,
pak sekretář biskupa, učitel na základce či ředitel důchoďáku nebo
Charity.
(Pepa Hes)

PeHu

Původem jsem Hanák jak poleno, žiji v Olomouci, 37 let šťastně
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

RoFa

Mám jednu manželku, čtyři děti,
působím ve farnosti Vlašim,
případně v celém vlašimském
vikariátu.

PeBe

Se svou ženou bydlíme v Praze
na Zahradním Městě, máme čtyři
děti a dvacet vnoučat. V zaměstnání podporuji po celý život České
dráhy v oblasti informatiky, telekomunikací a informační bezpečnosti. Působím v hostivařské farnosti.
(Pepe Bernard)

(Josef Fiřt)

PeHe

ženatý, otec tří dospělých dětí,
poživatel starobního důchodu.

(Roman Farion)

Já i moje žena Eva jsme se narodili v Písku, ale od ukončení školy
žijeme v Praze. Já jsem vystudoval
ČVUT, Eva práva. Máme tři syny,
všichni jsou ženatí a mají rodiny.

(Petr Hubáček)

JoFi

Každého si Pán povolává
jinak
JoFi

Krátce po svatbě v červnu 1975 mi
salesián Benno Beneš nabídl, zda
bych se nechtěl připojit ke skupince mužů, kteří začínají studovat
teologii. Studium bylo tajné, zato
přednášející byli opravdu kapacity.
Na můj dotaz, proč mám teologii
studovat já, mi Benno odpověděl,
že je potřeba věnovat se studentům, kteří přijdou do Prahy a mají
kromě svého studia zájem prohloubit své náboženské znalosti.
Po poradě se svou ženou jsem
souhlasil a tak začalo studium,
které skončilo po více než deseti
letech. Mezitím jsem začal aktivní
činnost se studenty. Ta trvala asi
15 let a skončila až po r. 1990. Pak
tuto funkci převzal JABOK, na kterém jsem také ze začátku učil.
Dle zásady „co může být vykonáváno řádně, nemá být vykonáváno
mimořádně“, mi ještě v průběhu
mého teologického studia bylo

nabídnuto jáhenské svěcení.
Po poradě s Evou, jsem souhlasil
a v Berlíně 8. června 1985 přijal
jáhenské svěcení. Vysvětil mě kardinál Joachim Meisner ve své kapli.
Nemusím snad uvádět, jakému
nebezpečí se tím vydával.

PeHe

Moje jáhenství vyplynulo tak nějak
samospádem. Shodou „náhod“
jsem se ocitl na místě sekretáře
biskupa Lišky. Protože do té doby
byl sekretářem biskupa vždy kněz,
hodilo se, abych byl „alespoň“
jáhen. A tak jsem dostal dispens
od věku (bylo mi 34, minimální věk
je 35 let) i od vzdělání (své totalitní
studium jsem si teprve doplňoval
úřední formou na teologické fakultě) a byl jsem vysvěcen.

PeHu

Jáhenství jsem si nevybral, k tomu
si mě Pán dovedl. Má cesta vedla
přes objev jakýchsi pedagogických vloh na vojně – učil jsem
techniku v kurzu řidičů OT-64 –
přes absolvování katechetického
kurzu v Olomouci těsně po „sametu“ a přes následné vyučování
náboženství ještě při zaměstnání
na několika školách v Olomouci
i v okolních vesnicích. O vlastním
jáhenství jsem tehdy ještě vůbec
neuvažoval, ba naopak. Vzpomínám si živě na jeden rozhovor
s přítelem ze spolča, kdy jsme
si unisono notovali, jaká je to
„blbost“. Až olomoucký salesián
P. Pavel Strejček mě „donutil“ začít
studovat teologickou fakultu. On
už za tím to jáhenství viděl, já jsem
se nechal přesvědčit jen proto,
abych si rozšířil kvalifikaci a mohl
náboženství učit na plný úvazek.
I když mně osobně docela stačil již
zmíněný katechetický kurz a část
malé teologie s Josefem Zvěřinou
a Oto Mádrem. Spíše ze zvědavosti
jsem začal navštěvovat večerní
setkání studentů teologie. Ať to
zkrátím – „dostal“ mě tehdy spirituál kněžského semináře v Olomouci,
nynější českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád.

RoFa

Inspiroval mě okružní list kardinála Miloslava Vlka, který apeloval

na mladé ženaté muže, aby se
stali trvalými jáhny pro své farnosti.
Cesta znamenala čtyři roky studia
KTF UK Praha, rok přípravy u spirituála semináře a dva roky formace
s ostatními kandidáty jáhenství.

PeBe

Už za komunismu jsem o jáhenství
uvažoval, ale měli jsme malé děti
a nějak to vyšumělo. Po revoluci
byl v naší farnosti v Praze Hostivaři
svěcen na jáhna Pavel Reumann
a myšlenka na jáhenství se vrátila.
Oslovil jsem pana biskupa Malého,
ale ten řekl, že o celé věci lze uvažovat, až přinesu doklad o studiu
teologie. Protože mi bylo přes 40
let, tak jsem toto téma znovu odložil. Pak ale byly spolupracovnické
sliby v Českých Budějovicích, tam
učí salesiáni na teologické fakultě,
a tak jsem se poptal, co takové
dálkové studium obnáší. A za několik dní mi přistála ve schránce
přihláška ke studiu. Pět let jsem
tedy jezdil každý druhý víkend
do Českých Budějovic. A byl to
od Pána veliký dar. Při cestě tam
a někdy i zpět jsem se stavovat
ve Strakonicích, odkud pocházím,
a mohl jsem tak být poslední roky
často se svým otcem. Tatínek mi
umřel prakticky v náručí, když
jsem byl zrovna ve Strakonicích.
Vysvěcen jsem byl v říjnu 2007.

Služba jáhnů je
různorodá
JoFi

Já jsem se věnoval hlavně studentům tak zvané „malé teologie“.
Po roce 1990 a po dohodě s provinciálem (já jsem totiž neskládal
slib biskupovi, ale provinciálovi
salesiánů) jsem zůstal v exponovaném zaměstnání, jáhenskou
službu jsem vykonával jen nahodile. Nyní vypomáhám v českobudějovické diecézi bohoslužbou
slova, hlavně přes léto. Dále již
řadu let vedu různé kurzy u sv.
Terezičky v Kobylisích (katechismus s dospělými, kurzy dogmatiky a v současné době sekávání
nad texty papeže Františka). Dle
potřeby vykonávám i návštěvy
u nemocných.

PeHe

Já jsem nikdy na práci s mládeží
příliš šikovný nebyl. Rozuměl jsem
si spíš s dětmi, co ještě nepobraly
moc rozumu, a pak se seniory,
kteří už na rozumu tolik nelpěli.
Proto jsem se později věnoval
sociální práci jako ředitel domova
důchodců nebo ředitel Charity.
Postupně jsem administroval dvě
farnosti, ale nakonec, když jsem
měl už větší zdravotní potíže,
jsem si vytvořil „farnost virtuální“.
Na svém webu www.orlavzletem.
cz a na facebooku jsem začal
uveřejňovat jemnou náboženskou
satiru z pohledu fiktivního dobrosrdečného Huga a jeho prosté,
ale moudré Fanči. Později jsem
přešel především na každotýdenní
minikázání na nedělní evangelium
(mírně drzé, provokativní). Alespoň
jeden příklad: „Až se ti bude zdát,
že jsi s Ježíšem vystoupal na horu
a prožil proměnu v blažené extázi,
tak zase klidně slez dolů k lidem
a mlč o tom. Pokud nešlo jen o tvé
vytoužené náboženské halucinace, tak to na tobě ostatní poznají
i bez zbytečných zbožných řečí“.
Ostatně si myslím, že Don Bosco
by dnes internet také využíval.

PeHu

Před vysvěcením jsem řešil dvě
dilemata. První bylo, že Olomouc
už je „přejáhnovaná“, a druhé, že
nechci být jáhen při zaměstnání.
Tak padlo rozhodnutí, být jáhnem
na plný úvazek, a to v Prostějově ve farnosti Povýšení sv. Kříže,
kterou spravovali salesiáni. Vydržel
jsem tam dvacet tři a půl roku.
Mojí oblastí působení bylo, kromě
vyučování náboženství, především přípravy snoubenců, rodičů
dětí na jejich křest, pohřby jaksi
samozřejmě, a vůbec veškerá
farní agenda a administrativa. Tady
musím zmínit salesiána otce Stanislava Paláska, který mě takříkajíc
vyučil v oboru. Salesiánští faráři se
střídali, já zůstával, oni řešili revize
kotlů, hasičáků, podvojné účetnictví a o víkendech se věnovali mládeži, já jsem své připravené křtil
a oddával. To, že se přicházející
lidé na chodbě často ptali faráře,
jehož neznali, zdali je v kanceláři
pan farář, bývalo úsměvné pro mě,
nevím jak pro něj.
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Letos ovšem nastala radikální
změna. I Prostějov se stal „přejáhnovaným“, já navíc důchodcem,
a proto jsem se dohodl na přeložení do několika farností v okolí naší
chalupy. Myslel jsem si, že už budu
jen „ozdobou“ při liturgii nebo
že sem tam navštívím nějakého
nemocného. Ale člověk míní…
Na přání mého současného faráře
jsem v září vstoupil do budovy, ze
které jsem před čtyřiceti devíti lety
jako absolvent ZŠ vyšel, abych tam
učil náboženství. A dětí tam bude
víc, než jsem kdy měl v Prostějově.

RoFa

Dělám, co je zrovna potřeba:
vedení bohoslužby slova, žehnání,
křty, oddavky, křesťanské pohřby,
příprava snoubenců na manželství,
příprava rodičů na křest svých dětí…

PeBe

Mohlo by se říci, že trvalý jáhen je
něco jako most mezi kněžími a laiky. Zná dobře běžný život, ví, co
jsou nároky zaměstnání a setkává
se také víc se životem církve. Já
trávím mnoho času na faře, kde
dokončujeme rekonstrukci starých
farních chlívků na komunitní
centrum Farní dvůr. Nejvíc dělám
papíry a organizaci grantu, ale už
začínáme i s programy. Připravuji
také na manželství – to nejraději

spolu s Ivanou, nebo na křest dětí
nebo dospělých. Připravoval jsem
i kolegu v zaměstnání. Na každý
pátek jsme si na devátou hodinu
zarezervovali zasedačku a měli
pravidelnou „poradu“. Podílím se
aktivně na akcích farnosti – např.
kurzech Alfa, společenství nad
Písmem. Modlím se za lidi, se
kterými pracuji v práci, v kostele,
doma a prosím o požehnání. Vše
dělám v nějakém spojení se svou
ženou Ivanou.

Co jáhenství dává
a co bere
JoFi

Nepociťuji žádné újmy způsobené
vykonáváním jáhenské služby.
Naopak setkávání s různými
lidmi, jejich osudy, jejich statečnost a odvaha, se kterou řeší své
problémy, je pro mě příkladem
a povzbuzením.

RoFa

Dává mi hlubokou vnitřní radost ze
služby Bohu a bližnímu, zkušenost
s radostmi a bolestmi bližních.
Bere volný čas na odpočinek
a záliby.

Ředitel Charity Pepa Hes

PeBe

Jáhenské svěcení mi přineslo
mnoho požehnání. Jáhnem nejsem jen v kostele, ale i v zaměstnání, doma, před sousedy. Ten dar
požehnání můžu nosit dál k ostatním. Ne vždycky se mi to daří,
ale vím, že jsem k tomu od Pána
pozván. Prožívám hodně radosti.
Mohl bych říct, že mi to bere čas,
ale neprožívám to jako ztrátu.

Inspirace Donem
Boskem
JoFi

Naprostá vydanost službě, ke které jsem byl povolán, důvěra v pomoc P. Marie, láska a obětavost
pro nejchudší a nejpotřebnější.
Přestože byl Don Bosco cholerik,
tak se dokázal ovládat (zvláště pro
mne je tohle důležité).

PeHu

Snažit se ty své svěřence nepřetrhnout.

RoFa

Neúnavnost, laskavost, pracovitost.

PeBe

Don Bosco dělal to, co bylo potřeba. Věřil, že Pán má věci v rukou.
Jan Zindulka
foto archiv ASC

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Jáhenské příběhy ze
života
PeHe
Přiběhli rozlícení pozůstalí po kremaci a stěžovali si na kolegu jáhna
– staršího to pána. Nebožtík prý
byl neoholen, měl nakřivo kravatu,
jáhen se při obřadu díval na hodinky… Domluvil jsem jim návštěvu
u biskupa na druhý den. Mezitím
mi ustrašený jáhen přinesl text své
promluvy. Biskup mi doporučil,
abych je nechal chvilku čekat, ať
trošku vychladnou. Já mu zatím
dal text té promluvy. Když jsem
je uvedl dál, biskup je vybídl, aby
si sedli. A dal se mlčky do čtení zmíněného kázání. Pozůstalí
spustili opět své hlasité žalozpěvy.
Biskup stále mlčky četl. Postupně
snižovali hlasitost, až jeden z nich
povídá: „On nás vůbec neposlouchá!“ Potom ztichli úplně. Biskup
odložil papír a povídá: „Tak co
máte na srdci?“ Pozůstalí začali
poněkud nejistě opakovat své

Trvalé jáhenství
Jáhenství je službou v Kristově
církvi od jejího samého počátku.
V prvních šesti verších 6. kapitoly
Skutků se dočteme, proč se apoštolové rozhodli pro volbu sedmi
mužů plných Ducha svatého, kteří
obdrželi určitý úkol v prvotní církvi.
Byla to přímá služba věřícím, aby
tak ulehčili apoštolům – prvním biskupům – v jejich poslání.
Ještě dříve, než bylo ustanoveno
kněžstvo, byli jáhnové nejbližšími
spolupracovníky biskupů. Jáhenství dalšími staletími prošlo určitým
vývojem.
Dnes je stupněm ke kněžskému
svěcení a v našich poměrech adept
kněžství prožívá v některé farnosti
„jáhenský rok“, aby byl poté vysvěcen ke kněžské službě. Vedle tohoto
jáhenství se v církvi uplatňuje služba trvalých jáhnů, kteří jsou ženatí
a mají své rodiny.

stížnosti. „Oholení a kravata je
věcí pohřební služby,“ odpověděl
biskup, „měl jsem jako farář bezpočet kremací a jelikož tam máme
daný časový limit, taky jsem si ho
musel hlídat…“ Nakonec je uzemnil
otázkou: „A co tedy požadujete,
opakování obřadu?“ „Ne, to ne,“
očividně se zalekli, „jen záruku, že
se to už nebude opakovat.“ Na to
jim biskup s klidnou a důstojnou
tváří řekl: „Já vám zaručuju, že se
to vašemu dědečkovi už nikdy nestane.“ Cestou od biskupa se mě
ptali, kdo je biskupovým nadřízeným, jestli kardinál Vlk, že si na něj
chtějí stěžovat. „Ne, jeho šéfem je
papež, dám vám adresu.“

RoFa
V jednom kostelíku jsem měl
bohoslužbu slova a stará paní
kostelnice mi začala v sakristii
připravovat hostie. Já jí říkám: „Já
nemohu proměňovat. Vraťte to
zpět do skříňky.“ Za chvíli paní kostelnice vyndává kalich a víno a já jí
opět říkám, že nemohu proměňo-

vat. Ona se na mě podívá a řekne:
„No vy jste teda nějak skromný!“

PeHe
Před pohřbem za mnou přišel
bratr zemřelého a povídá: „Bratr pil
a pil, až se upil k smrti.“ No, na to
se špatně káže, prošlo mi hlavou.
„A něco pozitivního?“ zeptal jsem
se. „No, když ještě tolik nepil, tak
se staral o naši matku.“ Fajn, toho
už se dá chytit, pomyslel jsem si
a vybral evangelium, kde Ježíš
svěřuje svou matku Janovi. V kostele bylo pár příbuzných a potom
kamarádi z hospody. Když jsem
četl ono zmiňované evangelium,
tak jsem narazil na pasáž „a Ježíš
zvolal mocným hlasem Žízním“!.
Ale myslím, že neplánovanou souvislost jsem si uvědomil pouze já.

PeBe
Rád připravuji k svatbě, ale nerad
oddávám. Jednou jsem odstřihl roh občanky svědkovi místo
ženichovi.

Jáhenská služba se vyznačuje
třemi charakteristikami: čtení a výklad Božího slova, charita (péče
o potřebné) a služba liturgická.
Pokud bychom to hodně zjednodušili, můžeme říci, že jáhen
nemůže proměňovat a zpovídat.

konferencí pro vysvěcení trvalého
jáhna jsou: minimální věk 35 let,
teologická studia a dobré rodinné zázemí s fungující rodinou.
Denní povinností trvalého jáhna
je modlitba ranních a večerních
chval a modlitba kompletáře.

Služba trvalého jáhna bývá velmi
pestrá. Jáhen je zpravidla ustanoven biskupem do nějaké farnosti,
či oblasti. Může vykonávat tyto
konkrétní služby: křest, oddavky,
vede křesťanský pohřeb. Žehná,
navštěvuje nemocné s donáškou Těla Páně (neuděluje však
pomazání nemocných, které
je spojeno se svátostí smíření).
Vede bohoslužby slova. Podílí se
na přípravách ke křtu, k biřmování, k prvnímu svatému přijímání,
k manželství. Je pomocníkem kněze ve své farnosti a zná její potřeby.

Trvalí jáhnové jsou většinou otcové rodin a pracující muži, kteří
vykonávají svou službu ve volném čase. Stane-li se, že trvalý
jáhen ovdoví a jeho děti jsou již
soběstačné, může se rozhodnout
přijmout svátostné kněžství. Mají
velikou pastorační přednost – díky
svému zaměstnání a rodinnému
zázemí vidí do radostí a těžkostí lidí dnešní doby. Pokud jsou
citliví a vnímaví, dokážou mnoha
potřebným posloužit svým slovem
i skutkem milosrdné lásky a tak
šířit radostnou Kristovu zvěst
a Boží království na této zemi.

Obecnými podmínkami stanovenými příslušnou biskupskou

Roman Farion
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Novopečená Dcera Panny Marie Pomocnice, salesiánka Veronika Beránková, pochází z Brna-Komína.
Rodiče mají u zastávky trolejbusu na Hlavní nedaleko
komínského kostela prodejnu s ovocem a zeleninou
a představovali si, že Veronika bude pomáhat v krámě, ale vše se vyvinulo jinak.
Veroniko, formace u sester
salesiánek je o něco delší před
prvními sliby, než tomu je u salesiánů. Je to tak?
Ano, máme formaci o něco delší
než salesiáni. Aspirantát trvá zhruba
rok, je to období rozmýšlení a hledání. Může trvat i déle než jeden
rok. Pak následuje postulát, noviciát
a formace během časných slibů.
Aspirantát jsi prožila kde?
V Praze-Karlíně, u mě to byly dva
roky. Pak následoval postulát,
který trvá normálně deset měsíců
a může trvat také déle. Ten jsem
prožila na Slovensku v Trnavě.
Následuje dvouletý noviciát, který
jsem strávila také na Slovensku
v Šamoríně.
Kolik vás bylo v postulátě
a v noviciátě?
Byla jsem bohužel sama.
Žádné Slovenky?
Ne, celou dobu jsem byla sama.
Nejprve v trnavské komunitě, kde
byl aspirantát a postulát dohromady, a pak jsem byla v noviciátě
v Šamoríně. Tam jsem studovala – stanovy, katechismus, Starý
a Nový zákon, životopisy Dona
Boska a Marie Dominiky Mazzarellové a samozřejmě italštinu.
Také jsme studovaly dějiny církve,
institutu, řehole.
Měla jsi v noviciátě nějakou
pastoraci?
Měla jsem apoštolát – jedno „stretko“, páťačky…
Je nějaký rozdíl ve vedení
„stretka“ a společenství oproti
poměrům v Čechách a na
Moravě?

Je to úplně o něčem jiném. Tady
máme naše spolča zaměřená spíš
na katechezi. Na Slovensku mají náboženství ve škole, takže „stretko“
je spíše o různých aktivitách. Mladí
si vyberou na rok téma které pak
rozebíráme. Na začátku je nějaký příběh, o kterém si povídáme,
co nám může dát do života, pak
hrajeme tematickou hru, aby se
vše propojilo. Letos jsme například probírali Narnii (pozn. letopisy
Narnie, několikadílná fantasy sága
pro mládež).
Jak jsi vnímala slovenskou
církev? Jsou tam rozdíly oproti
naší?
V Trnavě jsme měli například 120
děcek na první svaté přijímání, v Šamoríně jich bylo 60 slovenských
a hromada maďarských dětí – celkem kolem stovky. K biřmování šlo
také kolem 60 děcek, tím pádem
je to dost „masovka“. Velkou roli
tam hrají tradice, ne všichni chodí
do kostela, ale svátosti musí být.
Počty jsou někde jinde… Na svátky
přijde spousta lidí, mají víc zasvěcených svátků, před velkými slavnostmi je hodně zpovídání.
Řekni nám pár slov o slovenských salesiánkách: kolik jich
zhruba je, kolik mají komunit,
kde jsou jejich domy?
Slovenských sester je něco přes
80, mají 16 komunit, jednu misijní
komunitu mají v Baku, v azerbajdžanské metropoli. Hlavní sídlo mají
v Bratislavě – je to zajímavé, hodně
rozmanité.

a třicítky – pořádná směska! Nejmladších je kolem deseti juniorek,
které ještě nemají věčné sliby.
Vnímají to, že neměly žádnou
sestru v noviciátě pro Slovenky,
jako něco běžného?
Není to běžné, po 25 letech neměly
žádnou novicku v noviciátě. Teď budou mít jednu postulantku a ještě
se chystají dvě aspirantky. Určitě je
i pro ně povolání darem, dnes stále
vzácnějším.
Tak to se teď těšíš do komunity
tady u nás, ne?
Samozřejmě, je to doma! (smích)
V Praze-Karlíně mě čeká internát,
kde budu mít úvazek a budu také
pracovat ve školce.
Skládala jsi první sliby. Jaké to
pro tebe bylo?
Byl to pro mě první krok – řekla
jsem před veřejností poprvé ano,
chci patřit Pánu. Hlavní rozhodnutí
už jsem udělala, když jsem šla
do aspirantátu. Moje motivace se
jen prohloubila formací a za to jsem
vděčná. Teď si uvědomuji, že už
jsem sestrou.
Co bys jako sestra salesiánka
ráda dělala?
Byla bych ráda mezi děckama!

A věkově jsou taky různé?
Ano, pár starších sester je ještě
naživu, jsou tam šedesátnice a padesátnice, ale jsou tam i čtyřicítky

Zdeněk Jančařík
foto: archiv FMA
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UDÁLOST

Rád bych byl mezi animátory
a pomáhal jim k víře
Těsně po kněžském svěcení jsme se sešli ve Zlíně
na zahradě za salesiánským domem s Jendou Fojtů
a natočili rozhovor s tímto novopečeným salesiánským
knězem, který byl po letech strávených ve formaci
koncem letních prázdnin 2019 vysvěcen na kněze.
Jendo, na své salesiánské cestě
jsi dokráčel k další metě – kněžskému svěcení. Mohl bys pár
slovy shrnout svou salesiánskou
cestu?

P

ři prvních slibech Kuby
Hoňka jsem si vzpomněl
také na své sliby. Ty jsem
měl v roce 2010 v Popradě
a říkám si, do jaké míry žiji to, co
jsem slíbil. Salesiány jsem potkal
ve Zlíně asi před 12 lety. Bydlel
jsem tady kousek od kostela, začal
jsem chodit v úterý na mše, co míval Jarda Trávníček a Peťa Kopřiva,
pak jsem začal chodit víc ke zpovědi a k přijímání. Byl to intenzivní
rok. Zapsal jsem se na biřmování,
pracoval jsem pak na pozemkovém úřadě a během tří let rozhodování mě napadlo, že bych mohl
jít salesiánskou cestou, což mě
dřív ani nenapadlo. Nejprve jsem
s tím přišel za Josefem Kopeckým
ml. Sice jsem to půl roku odháněl,
ale pak jsem si řekl, že to někomu
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musím říct a prvním salesiánem
byl Jožka. Začal jsem chodit
do klubu jako dobrovolník. Myslel
jsem na seminář, byl jsem se tam
i podívat, ale pak jsem si neuměl
představit, co bych tam dělal v nějakém nulťáku nebo v semináři.
Přišlo mi prospěšnější ještě chvíli
zůstat na dobrovolné službě. Nakonec to byl celý rok, ale zároveň
už i aspirantát. Pokračoval jsem
přes Sebranice a Poprad do noviciátu, pak jsem „zavíral“ komunitu
v Českých Budějovicích, kde jsem
byl na fakultě dva roky. Taky bylo
zajímavé, že po mně tři roky nebyl
nikdo v českém noviciátě. Rok
jsem působil na asistenci v Brně-Líšni, což byl pro mě těžký rok.
Poté jsem se učil tři měsíce v Itálii
italsky a pokračoval jsem dva roky
v Plzni. Tam jsem díky komunitě
a díky Tondovi Nevolovi zůstal
salesiánem a také poprvé zažil
správnou asistenci – měl jsem jasně dané, co mám dělat s děckama

a tamější komunita byla výjimečná. V Plzni jsem vlastně nabral
sílu, abych vystartoval do Turína
na teologii. Bylo mi 35, když jsem
se učil italsky. Za čtyři roky v Turíně
jsem moc vděčný, protože tam se
mi otevřel salesiánský svět.
Studium, noví kamarádi, jiný
svět, kulturní šok…
Nejdřív jsem italsky moc nerozuměl, ale studium se mi líbilo, viděl
jsem, jak fungují salesiáni jinde než
u nás. Také jsem měl klid na sebe
a to jsem taky moc potřeboval. Byl
to vlastně takový druhý noviciát.
Čím je to jiné než u nás?
Salesiánský svět funguje všude
trochu jinak než u nás. (smích)
Z jakého prostředí pocházíš?
Vyrůstal jsem ve Valašských
Kloboukách. Naši byli věřící, kromě
taťky všichni chodili do kostela,
mamka nás vedla k víře. Chtěla,
abychom chodili do kostela v neděli. I když jsem se trochu vzdálil
víře, neděle pro mě zůstala samozřejmá. Později jsem zjistil, že brácha mé babičky z mamčiny strany
byl jedním z prvních salesiánů,
co odešli do zahraničí. Jmenoval

se Václav Doležal, působil v San
Salvadoru, byl tam novicmistrem,
psal mamce.
Co tě během přípravy nejvíc
chytlo? Kam by ses chtěl zaměřit jako kněz-salesián?
Za rok za dva se musím naučit
„kněžskému řemeslu“. V tomto čase se chci porozhlédnout,
protože jsem byl čtyři roky mimo
toto prostředí a některým věcem
už nerozumím. Když vidím naše
animátory, tak si říkám, co jim
vlastně jako salesiáni dáváme co

do duchovního růstu. Na jedné
straně bys měl být v nějakém
konkrétním díle, což dá tvému
životu konkrétnost a bázi. Naši
animátoři jsou určitě dobře vedeni
k práci s mládeží, ale nevím, jestli
dostávají také dost pro svůj duchovní život (rozlišování povolání,
svátosti). Přijde mi, že jsou těmto
tématům otevření, ale my nejsme
zvyklí o tom moc mluvit.
Jsme „duchovně ostýchaví“…
Ano, trošku to tady je… U nás dobře
funguje příprava na dobrovolnictví

v zahraničí, ale jistě je to velká
výzva – vést mladé lidi k víře
a upevňovat je v křesťanském
povolání. Mám teď učit na církevní
škole a tady ve Zlíně to vypadá zatím tak, že se pak zapojím do dění
kolem střediska a kostela. Mně
tento způsob víc vyhovuje, že jen
tak neanimuješ volný čas, ale máš
k dispozici hodinu týdně a můžeš
je někam vést.
Zdeněk Jančařík
foto: František Ingr (ČaV)
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HISTORIE

Jan
Cagliero

buldozer
Dona Boska

P

rvní listopad 1851. Don
Bosco přijel do své domoviny, Castelnuova d’Asti,
aby tam při mši pronesl
slavnostní homilii. Mezi ministranty
byl chlapec, který byl při kázání
úplně bez sebe. Když se vrátili
do zákristie, Don Bosco si všiml, že
se na něj chlapec upřeně dívá. Povídá: „Chceš mi něco říct?“ – „Pane,
chci s vámi odjet do Turína a stát
se knězem.“ – „Dobrá. Řekni své
mámě, aby za mnou zašla po večeři na faru.“
Chlapec se jmenoval Jan Cagliero
a byl po otci sirotkem. Jeho máma
zašla za Donem Boskem: „Tak,
milostivá Terezo,“ žertoval kněz, „je
pravda, že mi chcete prodat syna?“
– „Ne, nikdy!“ pravila s úsměvem
paní. Tady se neprodávají telata.
Chlapce pouze darujeme.“ – „Tím
líp. Zabalte mu nějaké prádlo a zítra
pojede se mnou.“
Den poté, za svítání, přisluhoval
Jeník Cagliero Donu Boskovi u oltáře, posnídal s ním, políbil matku
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a s ranečkem pod paží prohlásil:
„Tak, Done Bosko, jedem!“
Ušli kus cesty. Jeník Dona
Boska předbíhal, honil se za ptáky a přeskakoval výmoly. Později
vzpomínal: „Don Bosco se mě
během cesty dost vyptával a já mu
vyprávěl. Od té doby jsem před
ním nic neskrýval. Vnímal, že jsem
rošťák a říkal, že se polepším.
Nakonec jsme dojeli do Turína.
Bylo 2. listopadu večer, byli jsme
znavení. Don Bosco mě představil
matce Markétě: „Mami, vedu ti
chlapce z Castelnuova.“ Markéta
na to: „Ano, ty neumíš nic jiného,
než sbírat chlapce, a já nevím,
kam s nimi.“ – „Tenhle je maličký,
strčíme ho do špajzíku. Provázkem
ho vytáhneme pod trám, jako klec
na andulky.“
Matka Markéta se dala do smíchu a já jsem hledal, kde přespat.
Opravdu tam nebylo k hnutí, ten
večer jsem musel přespat vedle
postele jednoho kluka.

Budete se jmenovat
salesiáni
26. ledna 1854. Don Bosco řekl
svým čtyřem nejbližším chlapcům:
„Vidíte, že Don Bosco dělá, co
může, ale je sám. Když mi pomůžete, budeme dělat zázraky. Čekají
na nás tisíce chudých chlapců.
Slibuji vám, že Panna Maria nám
dá obrovské oratoře a dostatek
místa, kostely, domy, školy, lidi
a spoustu kněží, kteří se budou
starat o mladé tady v Itálii, ale také
v Evropě i v Americe. Mezi vámi
vidím také biskupskou mitru.“
Ti čtyři chlapci se dívali nechápavě jeden na druhého. Ale
Don Bosco nežertoval, byl vážný
a zdálo se, že čte v budoucnosti. „Panna Maria chce, abychom
založili společnost. Dlouho jsem
uvažoval o tom, jaké jí dát jméno.
Rozhodl jsem se, že se budeme
nazývat salesiáni.“ Ti čtyři chlapci
byli základními kameny salesiánské kongregace.
(pokračování příště)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Pořád mi chodí vzkazy z Facebooku

P

řád mi chodí do spamu
vzkazy z Facebooku:
Od vaší poslední návštěvy
se na Facebooku stalo
docela dost věcí. Tady je několik
upozornění od přátel, která vám
unikla, píše mi robot ironicky.
Jenomže, co je to docela dost?
A co mi uniklo? Někdo se výborně
naobědval (fotografie), jiný byl
u Eiffelovy věže (fotografie),
a kočka si hrála s míčkem (video).
Tak tohle je docela dost? A potom
další mail: Váš přítel chce, abyste
na Facebooku označili stránku
jako ,To se mi líbí‘. Naštěstí moje
pošta umí docela dobře spamy
a kvůli tomu, abych označoval
stránky jako To se mi líbí, kvůli
tomu teda fakt nežiju. A teď už
chápu, že někdo může na sociálních sítích prožít celé odpoledne
a večer a – nic. Výsledkem je
veliká nula, šťouchání, lajkování
a bruslení po povrchu a šlehačková bitva s pěnou dní. Moc prosím,
jděte od toho pryč, nebo ty sítě
využívejte, jen když je to opravdu
nutné a potřebné, ne kvůli pitomostem. Zabíjíte sami sebe, jen
ta sebevražda je pomalá, zabíjíte
svoje dny, týdny, a možná roky.

Jsou knihy, které nejsou hodny
toho, aby byly čteny, abychom
jim věnovali kus života, potřebný
k četbě. Jsou filmy, které nestojí
za to, aby byly viděny. Ne proto, že by obsahovaly explicitní
násilí, zlo nebo kdovíco spojené
s šestým přikázáním, nestojí za to
jen proto, že čas jim věnovaný nestojí za to, škoda těch dvou hodin.
Pokušení nebylo nikdy větší, je to
na pohyb dlaně, všechno je na dosah, tak blízké a tak lákavé, stačí
jediné sepnutí vypínače, pohyb
myši o pár centimetrů. Pokušení
je mnohem bližší a větší, než měl
kdy v 16. století svatý Jan od Kříže
nebo ještě mystici ve 20. století.
V dávných dobách se musel marnotratný syn obtěžovat a odejít
do daleké země, aby mohl peníze
rozmařilým životem rozházet,
dnes je vše připraveno doma.
Dnes stačí kliknout a podívat
se na zprávy na opačném konci
planety, zajímavé video s provazochodcem, jak řeka odnesla autobus, podívat se na Facebooku,
jak se měli kamarádi na večírku
a co dobrého pak jedli, znovu
na video, jak vítr převrátil kamión,

olajkovat fotografie z dovolených,
kliknout na komentář k chovu
psů, nesouhlasit s názorem módní
policie, dočíst se, jak na jehněčí,
vyjádřit se k ponožkám v sandálech, zvýšit karmu oblíbeného
bloggera, odmítnou nesmyslný
výrok místního politika, dočíst se,
že barvou letošního jara je fialová,
podepsat elektronicky petici
proti palmovému oleji, vyjádřit
se k farmám kožešinových zvířat,
dozvědět se, že zpěvačka zhubla
o osm kilo a že se našim děvčatům nedařilo v semifinále. (…) Nic
z toho není hřích, jen to odpoledne je pryč. Vše se dá zdůvodnit,
musíme přece vědět, čím žije náš
svět, nebo ne? Nelze přece žít
v naprosté izolaci od něj a od přátel, žijeme přece nohama na zemi.
A trochu se odreagovat je taky
třeba. Jsme přece křesťané, je
přece lepší žít realisticky a vědět,
čím tento svět žije, a nesmíme se
vznášet ve vzdušných zámcích.
Třeba není. Třeba je lepší žít
v samotě své cesty.
Úryvek z knihy (Ne)vyžádané rady
mládeži, Cesta 2018, str. 58 a 59.
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Zadní řada zleva:
Josef Převor, Vlastík Vajďák, Dominik Honěk, Kuba
Honěk, Petr Vaculík, Filip Mareš, Pavel Ženíšek
(vpředu) Honza Rozsypálek, Vojta Sivek, Libor Všetula

Klerici bez klerik
Je pozdně prázdninový vlahý večer a oheň poklidně
praská. Kolem něho sedí šest mladých mužů a každý
svírá v ruce svoji sklenku piva, vína či džusu. Je vidět,
že jsou spolu rádi a za ta léta už se dobře znají.
Dokonce by se řeklo, že se na tento rozhovor i těší,
ačkoliv rekordér v mé ruce navozuje pocit oﬁciálna.

T

akhle nějak to vypadá, když s nejmladšími
salesiány dělám rozhovor
o jejich životě, motivacích,
těžkostech a radostech. Někteří
z nich studují v zahraničí, jiní začali
tzv. asistenci v některé z českých komunit. Jsme na chalupě
ve Pstruží a ještě před chvílí tu
kolem ohně byl s námi i provinciál
a ostatní delegáti. Když však přichází chvíle rozhovoru, všichni se
taktně vytratí, prý aby mohli kluci
odpovídat bez ostychu.
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Položím pak první otázku a na
chvíli se rozhostí ticho. Ne, že by
nechtěli odpovídat, jen je vidět,
že nechtějí odpovídat „lacině“.
„Oslovila mě radikalita, společenství a modlitební život komunity
v Bulharsku,“ protíná tohle mlčení
Dominikova věta, která reaguje
na prostou otázku – proč jste se
vlastně na tuhle cestu vydali?
Dozvídám se celou paletu jejich
motivací – setkání s jednotlivými
salesiány, životopis Dona Boska
i Boží volání. Slibný začátek, říkám si.

Postupně zjišťuji, že tihle kluci už
dávno nejsou elévové, kteří by nevěděli a potřebovali někoho, kdo
„už ví“, ale že to jsou zralí a dospělí
muži se svou zkušeností a viděním
světa.
Odvážím se tedy zabrousit i na
téma českých salesiánů. „Líbí se
mi přátelské vztahy mezi spolubratry na naší provincii“, začíná
Vlastík nesměle tu pozitivní stránku naší provincie. Filip, který prožil
dva roky v Plzni, pak oceňuje,
že jsme i na misijních územích,
a Josef zase osobní touhu jednotlivých salesiánů i přes obtíže žít
a pracovat společně. Když se však
za čas zeptám na opačnou otázku,
co by česká provincie potřebovala,
shodnou se téměř všichni na jednom – misijní nadšení. Prý bychom
potřebovali překonat strach jít

k mladým a ještě ﬂexibilitu, zápal
a zakotvení v Bohu. Ano, tohle
všechno bychom potřebovali,
říkám si a vzpomenu si na nedávný průzkum mezi mladými, kteří
od nás salesiánů žádají vlastně to
samé.
Oheň pomalu dohořívá a tak
přiložíme, zůstáváme totiž ještě
u tématu strach. Bojí se tihle
mladí a nadšení salesiáni něčeho
v budoucnosti? Zeptám se a čekám opět mlčení. Tentokrát však
během vteřiny zazní odpověď:
„vlastní blbosti“. Nikdo se nesměje.
Naopak se téma postupně prohlubuje. „Bojím se, že polevím a že
přestanu být věrný a také toho, že
nastane nějaký převrat a budeme
roztroušení a každý sám“, řekne
Honza a já si uvědomím, že i po
30 letech tato kapitola naší historie

zůstává v našich srdcích kdesi
hluboko ukryta.

„

MOHLI BYCHOM JÍT DO
ŠKOLY VÍRY A ODHODLÁNÍ
K TĚMTO NEJMLADŠÍM

Pak na chvíli zmlkneme, protože
zrovna se kolem nás vrací z večerní procházky provinciál. Využiji této
nečekané inspirace a zeptám se,
co by udělali jako první, když by se
oni stali provinciály. Tahle otázka
naštěstí odlehčí vážnou atmosféru
předchozího tématu. Nejsou to
převratné věci, které mladí salesiáni vyjmenovávají, ale čiší z nich
upřímnost a zdravá zbožnost.
Během našeho rozhovoru jsme
přiložili ještě několik polen a probrali další témata. Když kluci mluvili o svém vztahu k salesiánské

rodině, kterou mimochodem
vnímají velmi přátelsky a osobně,
když mluvili o Donu Boskovi anebo o konkrétních salesiánech, kteří
je v životě oslovili, vyvstal ve mně
pocit, který ve mně zůstává
i po několika týdnech. Jsem rád, že
zrovna tihle mladí muži, plní elánu,
ideálů a chuti do práce s mládeží
jsou také součástí české salesiánské provincie a že se někdy příliš
nechávám unášet určitým pesimismem a tzv. realitou nedostatku
zasvěcených povolání.
Možná bychom někdy my starší
a prý zkušenější měli jít do školy
víry a odhodlání k těmto
nejmladším.
Libor Všetula
foto: archiv SDB
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Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)
(Brno-Žabovřesky, 16. 10. 2019)
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Kniha o dobrém
Hospodinu
Josef Prokeš je kněz českobudějovické
diecéze. Studoval na papežské univerzitě
Gregoriana v Římě obor Nová evangelizace.
Působí ve Vodňanech a věnuje se pastoraci
mládeže, spravuje poutní místo Lomec,
je diecézním duchovním rádcem skautů.
Ve volném čase rád leze po horách.

P

roč nám chybí tolik věcí?
Myslím, že každý člověk
zná pocit, kdy si moc přeje, aby měl něco, co mu
chybí. Ty různé hendikepy, zranění,
nedostatky, které si neseme ze
svého dětství. Jak zpomalují a kazí
vše, o co se snažíme. A podobně
je to s naší společností a církví.
Proč nemáme více kněží, kteří
by hlásali Boží evangelium? Proč
si tak dlouho neseme dědictví
komunismu? Proč nemáme více
aktivních laiků? Takových věcí
bychom našli hodně. Máme pocit,
že mnohé z toho, co nám nejde,
by se vyřešilo, kdyby se naše nedostatky nějak zázračně doplnily.
A přece se to často nestane.
V Písmu, konkrétně ve Skutcích
apoštolů, které popisují první kroky
společenství Ježíšových učedníků
po jeho smrti, můžeme objevit
jeden hodně zvláštní příběh. Petr
s Janem, tedy dva z Ježíšových
učedníků, se šli o třetí hodině pomodlit do chrámu. Jdou ve dvou,
jak to jejich Pán chtěl, aby už ze
vztahu mezi nimi mohl cizí člověk
poznávat jeho působení. A potkají
chromého. Jeho přátelé ho přinášejí k bráně. Tam se opře zády
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o chrámovou zeď a žebrá. Nevejde
do Chrámu. Nemůže. Ví, že Chrám
existuje, ale nevchází dovnitř. Celý
den žije v jeho přítomnosti, dívá se,
jak zbožní lidé vstupují dovnitř, ale
sám je pasivní, on sám nevchází.
Tato scéna mi připomíná situaci
naší země. Mnoho lidí v ní žije
v blízkosti chrámu. Kostely jsou
na každém kroku, každý nějak
rámcově ví, co je to křesťanství.
Často se mnozí odvolávají na křesťanské kořeny naší společnosti.
Křesťanství tak vstupuje do našeho života, ale jakoby pasivně.
Nevcházíme dovnitř, k jeho kořenům. Opíráme se o něj zády. Jsme
s ním v kontaktu, ale nehledíme
mu do očí, máme ho za zády, tedy
jako historickou skutečnost, o kterou se opírá naše současnost.
V příběhu ze Skutků ale přece
jen k pohledu do očí dojde. Ne,
že by se chromý otočil a pohlédl
na Chrám nebo nakoukl dovnitř.
Přicházejí ovšem dva učedníci.
Přicházejí z venku, tedy ze směru,
kterým se chromý dívá. Proto si
mohou do očí pohlédnout. Je to
ten nejpřirozenější kontakt. Žádné
vysvětlování ani přesvědčování,

ale pohled do očí. Chromý od nich
logicky očekává almužnu. Petr ale
nemá, co by mu dal. „Stříbro ani
zlato nemám.“ Dokáži si představit
mnoho jiných variant odpovědí.
Mohlo mu být trapné, že si nevzal
peníze, a proto mohl dělat, že
chromého nevidí, mohl projít bez
povšimnutí kolem a ztratit se
v Chrámu. Mohl se začít omlouvat
a říkat mu, že se za něj alespoň
pomodlí. Mohl se také vrátit
a rychle doma vzít nějaké peníze
a žebrákovi pomoct, protože tak to
přece chtěl jeho Pán. Také se mohl
vrátit, investovat rychle jmění,
které doma z dřívějších dob měl,
a z vydělaných peněz mohl založit
nadaci na pomoc chromým.
Petr ale neudělal ani jednu
z těchto věcí. Uznal místo toho
svůj nedostatek. Nezakrýval ho,
ale ve svém srdci poznal, že právě
skrze tento jeho nedostatek bude
Pán oslaven.
Ukázka z knihy Pán se stará,
Portál 2019, str. 82 a 83.

Další kniha
Ládi Heryána
Na podzim vyšla další kniha dnes už bestselleristy, salesiánského kněze Ladislava
Heryána s názvem Sami na této zemi?
Láďa v ní reﬂektuje svá setkání s mnoha
lidmi jak na okraji, tak na výsluní společnosti, ale také svou kněžskou existenci.
Samozřejmě nechybí biblické pasáže
a biblistovy komentáře k nim.
Pokora a ponížení
Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na
travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou
spravedlnosti mě vede pro svoje
jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Žalm 23,1–4

Ch

hceme-li se učit ponížení správně zpracovávat, je nezbytné
si osvojit tu nejdůležitější skutečnost našeho života:
jsme milovanými dětmi Božími,
Božími dcerami i syny, nebo třeba
ovečkami dobrého Pastýře.
Člověk stává tím, na co myslí.
Chci-li si osvojit, že jsem milovaným synem Božím, jako jím byl Ježíš (Mk 1,11), chci-li mít jeho mysl,
musím na to často myslet, často
se to vědomě snažit prožívat, až
se jím opravdu i fyzicky stanu.
Podle neurologů se v našem
mozku utvářejí neuronové cesty
a spoje podle toho, nač myslíme,
a že se tak do jisté míry opravdu

stáváme tím, co myslíme. Slova
„jsem milovaným synem Božím“
pak nejsou jen hezkou myšlenkou,
nýbrž fyzickou realitou, do které
se strukturoval i můj mozek (lékaři
toto zjednodušení prominou). Můj
mozek se opravdu i fyzicky stal
mozkem syna Božího.
Je-li to tak, pak člověku nikdy
nebudou stačit obrazy, kterými by
tento úžasný stav vyjádřil, a slova
žalmu 23 jsou toho jednou verzí.
Jestliže pak člověk zažije ponížení, i přes bolest s tím spojenou se tento vnitřní stav Božího
synovství (nevím, jaké slovo použít
pro ženský rod, ale ženy si jistě
poradí) prohlubuje, zvědomuje
a stává skutečně pravdivým. Lukáš
pak může o apoštolech popravdě
napsat, že měli po svém ponížení
radost, že směli pro Ježíšovo jméno trpět příkoří (srov. Sk 5,41).
Je-li tomu tak, pak mohu snést
i své hříchy, neboť určitá míra ponížení, kterou mi přinášejí, je velmi
zdravá.
Je konec června. Jsem vyčerpaný, už mám všeho po krk a nemohu
se dočkat trochy letního volna. Únava a stres mi vytvořily opar na rtu,
nikdy dřív jsem to neměl. Je večer
a po dalších dvou telefonátech, kdy

po mně nějací lidé už zase něco
chtějí, jedni alternativní svatbu,
druzí alternativní pohřeb, nemám už
skoro vůbec žádný čas, promiňte,
říkám, opravdu by to nešlo, říkají,
dobře, rezignuji a zase kapituluji,
naštvu se, a abych si aspoň trochu
ulevil, píšu hrozný status na adresu
všech alternativních lidí na Facebook, i když si ve skutečnosti
myslím pravý opak toho, co píšu,
ráno čtu reakce a příspěvek musím
potupně smazat, jak jsem něco
takového mohl napsat, sám sebe
už nepoznávám, to přece vůbec
nejsem já, jsem podrážděný a nepříjemný na lidi, co jsem to vlastně
zač, Pane Bože?
I dnes mne fascinuje jedna scéna
v muzikálu Jesus Christ Superstar.
Ježíš je v Chrámu a ze všech stran
na něj dorážejí lidé, napětí se stupňuje. Už se neudrží a vybouchne:
„Je vás mnohem víc,
než se dá zvládnout,
na to sám nestačím, sám,
nechte mě být, nechte mě být!
Uzdravte se sami!“
Jak já tomu Ježíšovi někdy
rozumím!
(Ukázka z knihy,
Portál 2019, str. 35 a 36.)
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Skončila vizitace oblastního
rádce Tadeusze Rozmuse

P

ůldruhého měsíce
probíhala na podzim
tzv. mimořádná vizitace zástupce hlavního
představeného pro oblast střední
a severní Evropy dona Tadeusze
Rozmuse v České republice. Tadeusz Rozmus navštívil především
všechny salesiánské komunity,
rozmlouval se všemi salesiány,
ale také se zaměstnanci našich
farností a středisek mládeže,
promluvil s některými biskupy,

diecézními kněžími a také třeba
starosty některých obcí, s nimiž
salesiáni úzce spolupracují. Vizitaci
ukončil regionální rádce při shromáždění většiny českých a moravských spolubratří v Brně-Žabovřeskách dne 16. října 2019. Z vizitace
vyplynulo především jedno velké
poděkování českým salesiánům
za jejich práci pro mládež, „lidové
vrstvy“, za podíl na pastoraci
okrajových skupin obyvatel (Romů,
vězeňskou službu), za spolupráci

s diecézemi i za vytrvalou formaci
laiků pro salesiánské charisma.
Z vizitace vzešla také řada výzev
a rozvojových témat, které budou
pro dalších pár let inspirací pro
salesiány v ČR. Na závěr vizitace
bylo také oznámeno, že stávající
provinciál salesiánů P. Petr Vaculík
bude v této funkci končit a nový
provinciál se ujme služby od Velikonoc 2020.
ZJ
foto: Pavel Liškutin

Salesiáni na straně potřebných
Salesiánský exerciční dům San Patricio v ekvádorském Quitu byl v říjnu dějištěm dialogu mezi ekvádorskou vládou a indiánskými organizacemi. Ne náhodou se zde salesiánské dílo těší velké důvěře a respektu.
Od počátku října otřásají Ekvádorem kvůli vládním ekonomickým změnám velké demonstrace. Do salesiánských domů se uchýlilo již skoro 5000 ekvádorských indiánů z pohoří a východu země. Provinciál ekvádorských salesiánů P. Francisco Sánchez v oﬁciálním prohlášení zdůraznil, že indiáni nebudou salesiány
opuštěni, a požádal vládu, aby se pokoušela hledat další možná řešení svých hospodářských problémů:
„Salesiánská provincie Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je misionářského charakteru, péče o nejchudší je podstatou našeho charismatu. Don Bosco pečoval o ty nejubožejší a těmi jsou v Ekvádoru indiáni.“
MAD, foto: ANS
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Jakub Honěk se stal

salesiánem s časnými sliby

U

ž druhý salesián pochází
z rodu Hoňků. Kromě
Dominika Hoňka, který
je už rok salesiánem se
sliby, složil 17. srpna letos ve Zlíně
na Jižních Svazích první řeholní
profesi jeho bratranec Jakub. Krásná
slavnosti předsedal jako obvykle
provinciál českých salesiánů Petr
Vaculík, nejbližšími koncelebranty byli novicmistr z popradského
noviciátu Peter Timko a ředitel
zlínské komunity Radek Gottwald.

V kostele byli Kubovi nejbližší
příbuzní – rodiče a osm sester! –,
přátelé Jakuba, kolem třicítky kněží
salesiánů i diecézních a skupina
postnoviců ze Slovenska se svými
představenými. Jakub má za sebou
studium češtiny a germanistiky, byl
krátce učitelem, jako dobrovolník
byl rok v salesiánském prostředí
v Indii. To vše, včetně rodinného
zázemí s velmi silnou salesiánskou
tradicí, ho nasměrovalo k salesiánům. Při obřadu působil vyrovnaně,

při gratulacích na nikoho nezapomněl a mluvil přitom bez papíru.
Salesiánská kongregace v něm má
nadějného salesiána-spolubratra,
který má mnoho darů od Pána Boha
a zároveň je skromný a velice lidský.
Příští rok nenastupuje za českou
provincii do noviciátu žádný kandidát, proto se o to usilovněji modleme, ale také pracujme na dalších
požehnaných povoláních.
redakce
foto: František Ingr (ČaV)
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DOBROVOLNICTVÍ

DOBROSLET
aneb konečně
mezi svými

Konečně mezi svými – takto zhodnotil
„slet“ všech dobrovolníků, kteří prošli
kurzem Cagliero, jeden z účastníků.
Setkání se uskutečnilo v sobotu 21. 9.
v Hradci Králové Kuklenách u sester
FMA. Účast byla hojná. Oslavit mimořádný misijní měsíc říjen vyhlášený
papežem Františkem přijelo přes
50 dobrovolníků, mnozí i s rodinami.
Celkem tak areál hostil přes sto lidí.

Děti
pomáhají

DĚTEM

Misijní jarmark
Že děti chtějí a umí pomáhat, nás
přesvědčily dvě nedávné akce.
První z nich byl misijní jarmark
pořádaný farníky z Halenkovic.
Na akci měly velký podíl tamější
děti.
A hlavně se díky dětem podařilo
vybrat 10.000 Kč, které poputují
na podporu některého z našich
dobrovolníků.
Děkujeme dětem, všem kteří
koupí přispěli na dobrou věc, celé
farnosti a paní Kateřině Březíkové
za zprávu o akci a krásné fotky.

O pohár uhříněveského
starosty
Turnajem O pohár uhříněveského starosty odstartovala 12.
10. 2019 ﬂorbalová liga. Z pohárů
a zlatých medailí se tentokrát
v obou kategoriích radovaly týmy
SHM Klubu Uhříněves-Kolovraty.
Zájem o turnaj byl velký, během

dne se na hřišti vystřídalo ve 20
mužstvech 120 aktivních sportovců.
JEDEN GÓL = JEDNA SNÍDANĚ
Kromě radosti ze hry měli
hráči během celého dne v rámci
projektu „DĚTI DĚTEM“ možnost
získat každým vstřeleným gólem
8 Kč na zakoupení snídaní pro
chlapce v internátu Bakanja Centre
v Demokratické republice Kongo.
Gólů padlo celkem 116 a kromě
toho se zapojili i rodiče a děti
s dobrovolným příspěvkem.
Na potravinovou pomoc tak
bylo odesláno 1.960 Kč, které
znamenají snídaně na dva týdny
pro 90 chlapců.
Děkujeme všem, kteří přispěli,
a místnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, která
dětem z Brna-Líšně umožnila přespání, panu starostovi a Magistrátu
hl. města Prahy za podporu celé
akce a Stanislavu Pasekovi z SHM
Klub Uhříněves-Kolovraty.

A jak to viděli účastníci?

•

Parádní setkání, je hezké vidět, že
pořád držíme při sobě a stojí nám
za to dojet i přes půl republiky... jen
by mohlo být o něco delší.

Bylo to krásné setkání skvělých lidí
•s úžasnou
atmosférou. Dobrovolná
služba už je pro většinu z nás více
či méně vzdálenou minulostí. To, co
však přetrvává, jsou přátelství mezi
bývalými dobrovolníky.

Dobroslet byl pro mě povzbuzením
•a příjemným
pohlazením, protože
jsem tam potkal spoustu přátel, které
jsem už roky neviděl. A všichni jsme
tam byli tak nějak naladěni na stejné
vlně. Jsem rád za novinky ze světa
dobrovolnictví včetně videa z mé
milované Indie, za úžasné Eliščiny
pohádky od Víti Marčíka ml. a za výborně naložené a grilované maso.
jsou srdcovka!
•AžDobrovolníci
mi při loučení ukápla slzička.

Víťa Marčík a jeho divadlo

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
PRO ROK 2019/20 | info: www.adopcenablizko.cz
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Dobrovolnictví na obě strany
I krátkodobá služba vás učiní bohatšími a zanechá
stopu v lidských srdcích, vzkazuje Viviana z Itálie,
která si pro svoji krátkodobou dobrovolnickou službu
vybrala česko-anglický tábor iSEC. Vojtěch Krusberský – účastník mezinárodního tábora v německém
Benediktbeuernu zase vzkazuje, že za dobrovolnictvím není třeba jet na jiný kontinent, účinně pomáhat
lze i ve staré dobré Evropě.

V

iviana Condorelli pochází
ze Sicílie na jihu Itálie a už
od dětství byla zapojená
do salesiánské komunity.
V 16 letech se rozhodla pracovat
jako dobrovolnice a začala dělat
animátora v tamější oratoři, ve které od roku 2015 vede společně se
svojí sestrou a tatínkem lukostřelecký kroužek. Studuje sociologii
a vždycky snila o tom, že bude
v rámci EU pomáhat budovat lepší
budoucnost pro všechny lidi. Ráda
cestuje, poznává nové lidí po celém světě a ráda pro ně vaří.�
Viviano, proč sis vybrala Česko
a iSEC?
Chtěla jsem získat trochu zahraničních zkušeností a letní tábor
mi připadal jako skvělá možnost.
Vybírala jsem převážně podle
dostupných termínů, aby mi tábor
nenarušil moje povinnosti na univerzitě. Když jsem si přečetla popis tábora, hned se mi to zalíbilo.

udržovaná a turisticky atraktivní,
A pak je u vás spoustu míst, které
už tak „moderní“ nejsou. Překvapila mě i různá nářečí, která byla
častým tématem hovorů mezi
vedoucími i mezi dětmi.
Co sis na iSECu nejvíc užila?
Určitě přátelskou atmosféru.
Od začátku jsem si připadala jako
součást týmu. Všichni byli milí
a velmi si vážím toho, že se snažili,
abychom se my „mezinárodní“ cítili
dobře. Mezi účastníky jsem pozorovala dobré vztahy a ochotu si
navzájem pomoct. A těší mě, že se
chtěli něco naučit od nás cizinců.
Doporučila bys takovou zkušenost dalším zájemcům? Proč?
Určitě! Je to ideální příležitost, jak
spojit poznávání nových míst a lidí
a otestování vlastních schopnosti.
Odjedete bohatší a v srdcích lidí,
se kterými pracujete, zanecháte
svoji stopu.

Co bylo tvým úkolem v iSECu?

Měla jsi i nějaké těžkosti?

Byla jsem jednou ze dvou „mezinárodních“ vedoucích. Účastnila jsem
se běžných táborových aktivit jako
ostatní čeští vedoucí, ale měla jsem
i svůj program – prezentovala jsem
dětem zajímavosti o Itálii a připravovala pro ně hry a kvízy s tím spojené, Vařila jsem italská jídla a dezert.
Byla jsem součástí organizačního
týmu tábora před jeho začátkem
a samozřejmě v jeho průběhu.

Většina obtíží spočívala asi v jazykové bariéře. Občas mě překvapily
i některé zvyky jako nechávání
toaletního papíru na zemi, nebo
pokládání příborů rovnou na stůl.

Co tě v Česku nejvíc překvapilo?
Asi to, že Česko má takové dvě
duše. Jsou tady místa, která jsou
známá i v zahraničí, jsou rozvinutá,

I Vojtovi Krusberskému jsme
položili pár otázek:
Vojto, o jakou akci se vlastně
jednalo?
Jednalo se o dva pětidenní příměstské tábory pro děti ve věku
10–14 let, první turnus proběhl
v Benediktbeuern, druhý turnus
v Řezně. Pod tématem táborů (letos

Tábor v Benediktbeuern

hra Super Mario) bývá skryto předávání hodnot souvisejících s demokracií, tolerancí, spravedlností,
spoluprací, mezinárodním porozuměním apod. Program zahrnoval,
kreativní a poznávací workshopy,
sport, různé hry, předposlední den
také výlet, párty a přespání. Každý
den byl zakončen tzv. Good Night,
což bylo něco na způsob slůvka
na dobrou noc. Je zajímavé, že během celého tábora se vaří výhradně
vegetariánská jídla.
Jakou zkušenost využiješ
ve svém životě dobrovolníka?
Hlavně je to práce s různými typy
dětí a taky to, jak se orientovat
v novém prostředí... větší samostatnost a zároveň i schopnost
týmové spolupráce a snahu
o důslednost v plnění úkolů.
Máš nějaké rady a postřehy pro
budoucí účastníky?
Určitě se hodí umět aspoň trochu
německy, Také je třeba se připravit
na to, že na začátku bude hodně
nových věcí, ale je třeba k tomu
přistoupit aktivně a hlavně nebát
se ptát ostatních.
Co bys vzkázal zájemcům
o krátkodobou dobrovolnickou
službu?
Určitě neuděláš chybu. Zlepšíš
se v cizím jazyce, poznáš úžasné
lidi a místa, uvidíš, jak funguje
salesiánské dílo třeba v Německu
a získáš plno zkušeností.
Za rozhovory děkuje SADBA
foto: archiv SADBY

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

Stránky myšky

Elišky

Díl 11. O pravdomluvnosti

Milé

, dnes si budeme povídat o pravdomluvnosti. Včera jsem rozbil

maminčin oblíbený

hrneček. Bál jsem se, že se

se nechtěl přiznat. Smetl jsem
Jenže pak
A představte si,

začala

střepy do

bude zlobit a tak jsem

a tvářil jsem se jakoby nic.

hledat a mně jí bylo líto. Řekl jsem jí, co se stalo.

se vůbec nezlobila. Pochválila mě, že jsem se přiznal

a mně bylo hned hezky u

.

Vaše myška Eliška

OBRAZ PRO PRINCE
V MNOHA POHÁDKÁCH, KDYŽ SE CHCE PRINCEZNA VDÁT, POŠLE VYBRANÉMU PRINCI SVŮJ
OBRAZ, A ON SI PODLE NĚJ VYBERE NEVĚSTU.
PRINCEZNA AMÁLKA SE NECHALA PORTRÉTOVAT
HNED NĚKOLIKA MALÍŘI. KTERÝ Z OBRAZŮ
NEJLÉPE ODPOVÍDÁ PRAVDĚ? ZAŠKRTNI
VŠECHNY DETAILY, TERÝMI SE OBRAZ LIŠÍ
OD SKUTEČNOSTI (OBRÁZEK BEZ RÁMEČKU).

CESTA KE HRADU
DJE CESTA KE HRADU OPRADU SNADNO PŘISTUPNÁ?
TREFÍ TAM URČITĚ KAŽDÝ? TO ŘÍKAL
MIKULÁŠOVI ALFRÉD, ALE TO BYL
ASI HOROLEZEC. NA HRAD SE
SICE DOSTAT DÁ, ALE ÚPLNĚ
JEDNODUCHÉ TO NENÍ.
NAJDI CESTU MEZI
PRASKLINAMI VE SKÁLE.

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

Kreslí Ludmila Obručová
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BULHARSKO

Byl jsem vděčný i za ty gumáky
25 let salesiánů v Bulharsku

5. díl

Martin Jílek je rodák ze Sebranic. V Bulharsku působí
už 15 let. Věnuje se nejchudším dětem ze „slumů“
na periferii Staré Zagory a jejich rodinám. Vede skupinku mladých ve vesnici Kalitinovo. Slouží ve farnosti
ve Staré Zagoře a také šéfuje vydávání „kroniky“
bulharských misií – Bulharského zpravodaje.
P. MARTIN JÍLEK

Proč ses rozhodl stát se
misionářem? Byl to tvůj sen
už v dětství?
Pro mě bylo rozhodující období
během noviciátu (1996–1997), kdy
v provincii vládla euforie ohledně
našich misií v Bulharsku. Provinciál
Benno Beneš nadšeně vyprávěl
o těžkých začátcích a o životě
spolubratří na Balkánu. A tak
ve mně postupně zrála myšlenka
na Bulharsko.
Co je na misionářském poslání
pro tebe nejtěžší?

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Když mladí, kteří poznali Krista,
po čase ochladnou a znovu se
vrátí ke starému způsobu života.
A stejné je to se studiem. Když
někdo z mladých ve čtvrťáku
vzdá školu a my jsme mu předtím
několik let pomáhali, tak nám to
samozřejmě není jedno.

Máš nějaké motto nebo citát,
které tě provází životem?

Co tě naopak nejvíc naplňuje,
těší?

Jedním z mých úkolů je pastorce ve vesnici Kalitinovo, která
je vzdálená 10 km od Zagory.
Zde jsme před osmi lety začali působit mezi mladými, kteří
předtím neměli žádný kontakt
s katolickou církví. Takže jsme tu

Asi nejvíc jsem vděčný za pěkné
vztahy v komunitě… A také to, že
mladí, když založí rodiny, tak se
pak k nám vrací i se svými dětmi.

Všechno pro Krista a Krista všem.
Co považuješ za největší
úspěch tvého/vašeho působení
zde?

začínali od začátku a věříme, že se
z těchto mladých jednou vytvoří
živá farnost.
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?
Loni na jaře se jedno z děvčat,
které chodilo do naší oratoře,
ve čtrnácti letech vdalo. To v romské kultuře není nic výjimečného.

Úřady to neřeší, pokud nedostanou signál. „Naše“ Viki se nepohodla se sousedy a ti na ni zavolali
sociálku. Během výslechu svého
manžela zpanikařila a vzala si
prášky. Byly tak silné, že Viki
upadla na řadu měsíců do bdělého kómatu. Na přání rodičů
a po domluvě se spolubratry
jsem ji v nemocnici pokřtil. A pak
v prosinci 2018 si ji Pán vzal k sobě.
Vnímáme, že i tato těžká situace
pomohla prohloubit víru v její rodině, jelikož její rodiče letos v červnu
uzavřeli církevní sňatek u nás

v kostele. Byla to první romská
svátost manželství, kterou jsme
zde zažili.
A jeden veselejší. Byl jsem na návštěvě jedné romské rodiny. Při
loučení jsme zjistili, že mi zmizely
z předsíně boty. Nejspíše nějaký
pes si hrál. Už jsme je nenašli.
Naštěstí ta rodina našla staré
gumáky, sice o pár čísel menší,
ale byl jsem vděčný i za ně.
Kateřina Cveklová
foto: archiv SDB

Do misií v Bulharsku se můžete zapojit i vy. Staňte se partnerem projektu
Adoptuj misionáře!
adoptujmisionare.cz

•

https://www.sdb.cz/bulharsko
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VÝROČÍ

Gratulujeme
29. října oslavíl v Praze novopečený provinciální sekretář Pavel Liškutin krásné pětapadesátiny. Provinciál
Petr Vaculík se začátkem listopadu, 3. 11., dožil šedesátin a za redakci Salesiánského magazínu mu ze srdce
gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání! 30. listopadu oslaví pětapadesátiny Jiří Veselý a 11. prosince se
sedmdesátky dožijí ve stejný den dva spolubratři: Zdeněk Demel a Petr Němec.
Všem jmenovaným posíláme krásné pozdravy a přání mnoha dalších let života s Donem Boskem a s mladými.

55

Pavel Liškutin

60

Petr Vaculík

55

Jiří Veselý

70

Zdeněk Demel

70

Petr Němec

Sto let od narození otce Václava Filipce

P. VÁCLAV FILIPEC

V

měsíci září jsme si
připoměli sté výročí
narození otce Václava
Filipce. Osobně jsem
se s ním poprvé setkal o pololetních prázdninách ve školním
roce 1948–1949. Tehdy nám jako
novokněz kázal na duchovních
cvičeních, ale o naší dlouhodobé
spolupráci rozhodlo jedno náhodné setkání.
Otec Václav byl spolu s ostatními salesiány odvezen z Ostravy
v dubnu 1950. Byl jsem několik

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

měsíců poté ministrovat u sester
těšitelek v Ostravě a setkal jsem
se tam ke svému překvapení
s otcem Václavem. Spolupracovali jsme potom mnoho let. Ne
všichni salesiáni byli odvezeni
do Oseku a Želiva. Ve světě zůstali
studenti ﬁlozoﬁckého studentátu
z Přestavlk, novicové z Hodoňovic
a představení i žáci z Vidnavy.
Jednou z prvních starostí otce
Václava po návratu do Ostravy
bylo ve spolupráci se zastupujícím
inspektorem otcem Karlem Tinkou, otcem Oldřichem Vinklárkem
a později s dalšími, kteří se vraceli,
zajistit pro ně potřebnou duchovní
a řeholní formaci. Nebylo to lehké,
nebylo možné použít telefon nebo
jinou poštovní službu, všechno
bylo nutno vyřizovat kurýrní službou. S velkým rizikem poskytovali
i mnozí diecézní kněží potřebné
prostory. Bohu díky, našlo se zase
mnoho těch, kteří se jim snažili

aspoň částečně odplatit jejich
riziko pomocí při opravě kostelů
i farních budov. Díky tomu mohly
probíhat pravidelné měsíční
duchovní obnovy nazývané Cvičení šťastné smrti a každoroční
duchovní cvičení nejen pro salesiány, ale i pro žáky a oratoriány.
Zejména v začátcích toho
hodně leželo na bedrech otce
Václava. Podílel se tak na salesiánských i diecézních kněžských
povoláních a vzniku dobrých
rodin, ze kterých mnohé patří
k salesiánským dobrodincům.
To vše svědčí o jeho pravém
donboskovském duchu.
Žádné riziko nemohlo oslabit
jeho úsilí o spásu duší a uchování
pravého ducha Dona Boska.
Miroslav Machálek

Salesiánské dílo v Brně slaví 80
Letos slaví salesiáni v Brně významné výročí. 8. prosince je to osmdesát let od jejich příchodu do Brna-Žabovřesek. V několika vzpomínkách stále vzácnějších pamětníků se vrátíme k tehdejším událostem.

T

ehdejší provinciál P. Ignác
Stuchlý pověřil P. Františka Lepaříka, aby se roku
1939 nastěhoval do Brna
a od srpna rozjížděl s žabovřeskými
kluky oratoř. Jeho úkolem také bylo
sehnat dostatek financí na první
dřevěnou stavbu. Od začátku se počítalo s tím, že v jedné budově bude
multifunkční sál, který se podle
potřeby bude měnit v kostel. Provizorní stavba byla vysvěcena Mons.
Josefem Kupkou 8. prosince 1939.
V září 1943 do Žabovřesk přesídlil
také P. Ignác Stuchlý. V květnu byly
Žabovřesky bombardovány spojeneckým letectvem a kolem oratoře
zůstalo 27 kráterů po bombách, ale
oratoř zůstala nezasažena.
Po válce se život v oratoři
i v provizorní farnosti kolem kostela rozvinul nebývalým tempem,
vznikala různá sdružení pro mládež i dospělé, vznikla chlapecká
dechová kapela, hrálo se divadlo,
probíhaly ministrantské schůzky
a katechetické soutěže. Čas rozkvětu ale neměl dlouhého trvání,
protože v únoru 1948 nastoupila
komunistická diktatura, která se
vzhledem k církvi naplno projevila
tzv. Akcí K, kdy byly v dubnu 1950
uzavřeny a rozpuštěny všechny
mužské i ženské řehole. Do oratoře v Žabovřeskách se nastěhovala
Státní bezpečnost a zanedlouho
přes velkou snahu místních kluků
i věřících bylo salesiánské dílo
ukončeno. Hlavními salesiánskými
postavami brněnského díla byli
P. Oldřich Med, P. Vojtěch Tomáš,
P. Václav Hynek, P. František Lepařík, P. Petr Baran a v novější době
také P. František Vavruša, P. Josef Brtník, P. Martin Hobza, P. Vít
Dlapka a mnozí další. Ti starší,

kteří se dožili pádu komunismu,
slíbili Panně Marii Pomocnici, že jí
po převratu postaví kostel. Nesmíme přitom zapomenout na obrovský přínos Nadace Dona Boska
a její protagonisty Josefa Petříka,
Lubomíra Krejčího, Bohumila
Kovaříka, Růženy Polanské a mnohých dalších, kteří byli v nové éře
u znovuzrození salesiánského díla.
Roku 1993 se začalo se stavebními
pracemi a roku 1995 byl slavnostně vysvěcen otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem.

Pár vzpomínek na první
oratoř
Bohumil Kovařík, bývalý
oratorián
„Za patera Surého se nejvíce rozvinula divadelní tvorba v oratoři. On
sám byl režisér tělem i duší. Hrály
se pašije, Světlo hor, Tajemství
faraonovy hrobky. Hráli jen kluci,
nikoho ale ani nenapadlo, že tam
chybí ženy. Kluci zvládli bravurně
zahrát všechny role. Jednou přišel
na představení Tajemství faraonovy
hrobky ředitel Mahenova divadla,
který byl i výborný režisér – pan
Stehlík. Ten když viděl, jak krásně
a přesvědčivě kluci hráli, nemohl
věřit, že jsou ochotníci. Zvlášť exceloval Luboš Krejčí, kterému se všeobecně přezdívalo Jehlička. Hrál
černocha, který byl tráven a umíral
tak autenticky, že mnozí slzeli.“
Jan Pleva

Jak jste se dostal k salesiánům
a do oratoře?
Otec měl v Žabinách velké zahradnictví a rodiče chodili do dřevěné
oratoře na bohoslužby a nosili
jsme do kostela také květiny. Jakmile jsem byl trochu větší, začal
jsem ministrovat.
Takže jste zažil některé salesiány?
Ano, samozřejmě, P. Lepaříka,
Hynka, Metoděje Hasilíka. Pamatuju si, že jsme chodili horní cestou
od dnešního náměstí Svornosti,
stejně jako je to tam dnes, vešli
jsme brankou u plotu, salesiáni si
tam pěkně vybafávali a my jsme
si šli hrát do oratoře nebo jsme
šli ministrovat. Jména salesiánů
už si nepamatuju, spíš dám ještě
dohromady pár jmen kamarádů
ministrantů a kluků z oratoře.
Po zabrání oratoře komunisty
jste do oratoře ještě chodil?
Oratoř ještě fungovala zásluhou
hlavně Pepy Petříka a Zdeňka
Chylíka a Staříka. Moje vzpomínky
končí poslední bohoslužbou komínského faráře Růžičky. Pak se to
zavřelo a já už jsem sem bohužel
nechodil. Odešel jsem do Znojma a do Bystřice pod Hostýnem
na průmyslovku. Ministroval jsem
pak už jen v Jundrově a v Komíně.
Po roce 1990 jste vstoupil do
Nadace Dona Boska?
Hlavně se tu angažoval můj bratr,
já jsem totiž začal podnikat a už
jsem neměl moc času nazbyt. Každopádně na ty staré časy moc rád
vzpomínám.
Zdeněk Jančařík

Jan je pětačtyřicátý ročník, takže
do salesiánské oratoře v Brně-Žabovřeskách se dostal až těsně
před jejím nuceným uzavřením.
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
JESTLI
HROBY
CITOSLOVCE
TO
SLOVENSKY ZASTARALE OPOVRŽENÍ ANGLICKY

… (tajenka) v podstatě
nejcitlivějšími lidmi.

BAVLNĚNÁ
PESTŘE
POTIŠTĚNÁ
LÁTKA

LEVNÝ

DRUH
ZBOŽÍ

Josef Škvorecký

Tajenka křížovky
zněla: ... zklame,
je třeba si přečíst
návod.

SKELET

POMŮCKA:
CVT, EBRO, PŘEDPONA
KCNS,
OZNAČUJÍCÍ
KRETON,
ROTACI
NARO

SOUZVUK
TÓNŮ

1. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
KILOCOULOMBU

ČÁROVÝ
KÓD zkr.

ZKR. VLAKU
EUROCITY

PŘEDLOŽKA
ČÁST
MALÝCH
ÚST

2. DÍL
TAJENKY

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

MRAVNÍ
STAVY
ODLÉVAČ

CISTERNOVÉ
LODĚ

Klára
Machů
Uherský Brod

MĚSTO
V JIŽNÍ
FRANCII

UMLUVIT
HOVOR.

BOL
LEŽÍCÍ
V NÍŽINĚ

SPOLEČENSTVÍ
HMYZU

Jiřina
ZEMÁNKOVÁ
Boskovice

MONGOL.
PASTEVEC

POPRAVČÍ
MN. Č.
PLOŠNÁ
MÍRA

ŘASA

JMÉNO
CHAČATURJANA

ZDE

DĚSIT
ODŘENINA

VOJENSKÁ
PRODEJNA

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
SPORTOVNÍ
TÝM

NEALKO
NÁPOJ

MANGANOVÁ RUDA
JIHOAM.
ZVÍŘE

Petr
JAROLÍMEK
Odolena Voda

SYMBOLY
SPZ SEMIL

NEHODNÍ

VRUBOU
POSVÁTNÝ

EVROPSKÁ
UNIE
zkr.

STŘEDOVĚKÝ
KOČOVNÍK

EXTRA
PLEMENO
PSA
RHOADANID
DRASELNÝ

OČISTITI
VODOU
BÝVALÁ zkr.
SOV. SVAZU

ZHROUCENÍ

SAMOČINNÁ
PŘEVODOVKA

STŘEDOV.
NÁJEZDNÍK

A SICE
INIC. HER.
VETCHÉHO

ATOL
FILIPÍN

PODSTAVEC

FILMOVÁ
HVĚZDA

HONEBNÍ
OBLASTI

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 29. listopadu 2019.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

ČISTIČE
SKEL

Helena
SOUCHOVÁ
Sezimovo Ústí
Marie
MAZALOVÁ
Adamov

SPZ
KLATOV

PTÁT SE
ANGLICKY
NEBO
ANGLICKY

Jarmila
ODVÁŘKOVÁ
Hustopeče
Vladimír
ŠUCH
Baška

ZNAČKA
APERITIVU
ŠPANĚLSKÁ
ŘEKA

MINISCIZÍ ŽENSKÉ
JMÉNO
TERSTVO
ZEMĚD. zkr. OKRÁDAT

Blahopřejeme
výhercům
vyluštěné tajenky
křížovky Salesiánského magazínu
č. 4/2018.

Mariana
HASÍKOVÁ
Praha
Jan
BLAŽEK
Velké Opatovice
Jan
KAVALEC
Litoměřice

Salesiáni Dona Boska zvou na oslavu

150.

výročí narození
prvního českého salesiána

IGNÁCE STUCHLÉHO
14. 12. 2019 ve Fryštáku

11:00 mše svatá - celebruje

olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner

12:30 pohoštění - v Domě Ignáce Stuchlého
pro všechny zúčastněné

14:00 uvedení knihy Český
ý Don Bosco

(Petr Zelinka, Zdeněk Jančařík, Pavel Čáp)
www.sdb.cz
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